Yahya Arıkan
İSMMMO Başkanı
GLOBALLEŞMENİN MUHASEBE MESLEĞİNE YARATTIĞI YENİ FIRSATLAR
VE MESLEĞİMİZİ BEKLEYEN TEHLİKELER
Globalleşme son yirmi yıl içinde en çok kullanılan anahtar kavramlardan birisi haline
gelmiştir.
Teknolojilerindeki hızlı gelişmeler;Dünyayı bir köy haline getirmiştir.
Globalleşme; sanayi ve ticaretin ekonomik anlamda gelişmiş ülkelerden üçüncü dünya
ülkelerine doğru kaymasını sağlamıştır. Böylelikle ortaya çıkan uluslararası ticaret; gelişmiş
finans (sermaye) piyasalarının çeşitli ülkelere yayılması, insanların serbest dolaşımı, dünya
standartlarında demokrasi istemlerinin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiş ve kaçınılmaz
olarak mal ve hizmetlerin farklı ülkelerde sunulması ve tüketilmesi sonucunu doğurmuştur.
Bugün ekonomik faaliyetlerin globalleşmesi dünyada hızlı bir şekilde başlamıştır.Yapılan
ticaret anlaşmaları mal ve hizmet ticaretinin serbestleştirilmesini önemli derecede arttırmıştır.
Ulusal ticari sınırlar ve devlet kontrolleri azalmaya devam ettikçe, işletmeler
organizasyonlarını yeniden yapılandıracaklardır. Teknolojide ki artan ilerlemeleri kendileri
için kullanacaklar ve bundan dolayı yeni işletmecilik süreçleri edineceklerdir.
İşte bu nedenlerden dolayı globalleşmenin muhasebe mesleğine yarattığı yeni fırsatlar ve
riskler olacak mıdır?
Tabii ki fırsatlar olacak ve bu fırsatlarda beraberinde yeni riskleri getirecektir.
Dünyada hizmet ticaretinin serbestleştirilmesini amaçlayan hizmet ticareti genel anlaşması
(Gats) l ocak l995 tarihinde DTÖ ( Dünya Ticaret Örgütü ) nün kurulması ile birlikte
yürürlüğe girmiştir.
Türkiye’de bu yapılanmanın içerisinde olup 9 madde ile 9 ayrı hizmet sektöründe taahhütte
bulunmuştur.
Bu hizmet sektörlerinden biri muhasebecilik sektörüdür.
Yani 2007 yılından itibaren yabancı meslek mensupları yabancı statüsünde pazara
girebileceklerdir.

Biz meslek mensupları olarak bu gelişmeler karşısında kendimizi sorgulayarak,

Yaratılacak fırsatları yakalamaya hazır mıyız?
Eksiklerimiz var mı? –varsa nasıl gideririz?
Sorularına yanıt bulmalıyız.
Yeni fırsatların ortaya çıkmasında
etkili olan
sorumluluklarının belirlenmesinde yarar görmekteyiz :

tarafların

belirlenmesi

ve

A) Devlet ve sorumlulukları :
1-Tüm kesimlerce uygulanan genel kabul görmüş bir standart birliği oluşturulmalıdır.
2- Uluslararası sözleşmelerin düzenlenmesinde meslek mensuplarının hakları korunmalı ve
düşünceleri alınmalıdır.
3- Bürokrasi kaldırılarak yabancı sermaye girişi sağlanmalı, yabancı sermayeli şirket
kuruluşlarındaki prosedür kolaylaştırılmalıdır.
4- Devlet yapacağı yeni düzenlemelerle meslek mensuplarına oluşacak rekabete dayanmaları
için destek ve teşvikler getirmelidir.
5- Türk vergi mevzuatında,günün koşullarına uygun çağdaş bir vergi anlayışı içinde köklü
reformlar yapılmalıdır.
B-Üniversitelere ait sorumluluk :
1- Muhasebe meslek mensupları açısından muhasebecilerin görev alanlarının genişlemesi,
sundukları hizmetlerin niteliğinin değişmesi eğitim üzerinde de derin etkiler yaratmıştır.
Muhasebe meslek mensuplarının değişmelere cevap verebilmesi; eğitimin, değişimin
gereklerine uygun olması ile doğru orantılıdır.
2- Muhasebe mesleğinin gelişmeleriyle ilgili uluslararası bilimsel çalışmalar üniversiteler
tarafından izlenmeli, bu gelişmeler üniversitelerin düzenledikleri sempozyumlarla Türk
muhasebe mesleğine vizyon oluşturmalıdır.
3- Üniversiteler ile meslek örgütleri ortak çalışmalar yaparak, meslek mensuplarının mesleki
bilgilerinin geliştirilmesi, eski bilgilerin yenilenmesi, eksik bilgilerin tamamlanması ve
meslekte gelişmelerin izlenmesi konusunda eğitim programları geliştirilmelidir.
C-Meslek örgütüne düşen sorumluluklar :
1- Meslek örgütü ortak muhasebe dili oluşturulmasında etkin olmalıdır.
2- Meslek örgütü’nün uluslararası muhasebe örgütleri ile ilişkisi etkinleşmelidir.
3- Meslek örgütü meslekle ilgili yapılacak düzenlemelerde etkin rol almalıdır.
4- Meslek örgütü sürekli mesleki eğitimler düzenlemelidir

.
Kuruluşumuz yeni olmasına rağmen biz bu sorumluluğumuzu yerine getirdiğimize
inanıyoruz .Ancak yukarıda dile getirdiğimiz konuları daha yaygın hale getirmeliyiz.
Amerika’daki Sertifikalı Kamu Muhasebecileri (CPA-Certified Public Accountant)
tarafından, mesleğin gelecekteki yeri ve muhasebe mesleğinin hizmet kalitesini ve
değerlerini yükseltmek için aşağıdaki vizyon,vizyonu oluşturan beş önemli değer,en üst
düzeyde beş önemli hizmet ve CPA ‘ lerde beş önemli beceriyi belirlemişlerdir.. ( 1 )
CPA’ler kişilerin ve kuruluşların geleceklerini yönlendirmelerine imkan veren güvenilir
profesyonellerdir. Mesleki kurullara bağlı ve dürüst şekilde çalışarak;
-

Açık ve objektif bir şekilde konulara yaklaşması,
Karmaşık bilgileri kritik bilgiler haline getirmesi,
Fırsatları öngörmesi ve yaratması,
Vizyonu gerçeğe çevirecek konulara ilişkin düzenlemeleri yapması halinde CPA’lar
değer kazanırlar.

Vizyon Projesinde, CPA vizyonu oluşturan en önemli beş değer:
1- Sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenme: CPA’ler sürekli eğitime, sertifika almanın da
ötesinde oldukça önem verirler ve sürekli olarak yeni beceriler ve bilgiler kazanmanın
önemli olduğuna inanırlar.
2-

Yeterlilik: CPA’ler yetkin, etkin ve uygun bir şekilde yüksek kaliteli çalışmalar
yapabilirler.

3- Dürüstlük: CPA’ler dürüst ve mesleki ahlak kurallarına bağlı olarak davranırlar.
4-

İş dünyası ile ilgili gelişmelere uyum sağlamak: CPA’ler iş dünyasının tüm
gerçekleriyle uyum içerisinde olmalıdırlar.

5-

Tarafsızlık: CPA’ler bilgileri çarptırmadan, kişisel çelişki ya da çıkar çatışmasına
düşmeden kullanmalıdırlar.

En üst düzeyde beş önemli hizmet:
1- Güven ve Bilgilerin Doğruluğu: İşletmelerin karar alma süreçlerinde kullanılmak için
gerekli bilgilerin doğru ve zamanında yöneticilerin elinde olması için hizmetler sunmak
ve sunulan bilginin kalitesini arttırmak ya da içeriğini zenginleştirmek.
2- Yönetim Danışmanlığı ve Performans Yönetim Hizmetleri: Geniş işletmecilik bilgisi ve
yargılama yeteneği aracılığıyla bir organizasyonun işlevsel ve stratejik süreçleriyle
ilgili finansal ve finansal olmayan performasyonlarına ilişkin detayları ortaya koymak
ve öneriler sunmak.

3-

Teknoloji Hizmetleri: İşletme uygulama süreçleri, sistem bütünlüğü, bilgi yönetimi,
sistem güvenliği ve yeni işletmecilik yöntemleri ve uygulamalarına entegrasyonları
içeren karar alma süreçleri ve amaçları gerçekleştirmek için teknolojiden yararlanan
hizmetler sunmak.

4-

Finansal Planlama: Kurumlara ve bireylere kapsamlı finansal bilgileri kullanarak,
yorum ve katkı sağlayan değişik hizmetler sunmak. Bunlar, vergi planlaması, değişik
finansal yapılanma alternatiflerinin değerlendirilmesi, geleceğe yönelik fizibilite
planlarının hazırlanması, gayrimenkullerin değerlendirilmesi gibi pekçok finansal
işlemleri içerir.

5-

Uluslararası Hizmetler: Uluslararası pazarlardaki ticareti desteklemeye ve
kolaylaştırmaya yönelik hizmetler sunmak.

Bu hizmetleri sunmakta kullanılacak ve CPA’lerde bulunması gerekli beş önemli beceri
arasında:
1-

İletişim ve liderlik becerileri: Bilgileri anlamlı ve uygun şekilde verme ve aktarma
yeteneği ve diğer kişiler ile iyi ilişkiler. Sonuca ulaşmak için diğerlerini etkileme, ilham
verme ve motive etme sanatı.

2-

Stratejik ve kritik düşünme becerileri: Stratejik kararlar alınırken anlamlı öneriler
yapmak için verileri, bilgileri ve bunlar arasındaki bağlantıları biraraya getirme
yeteneği.

3-

Müşterilere ve pazara odaklanma: Müşterilerin, çalışanların ve pazarın değişen
ihtiyaçlarını rakiplerden daha iyi öngörme ve bu ihtiyaçları karşılama yeteneği.

4-

Özel bilgilerin yorumlanması :Finansal ve finansal olmayan bilgileri kullanarak
yorum yapma ve genel bir sonuç çıkarma.

5- Teknolojiye yatkınlık: Teknolojiyi müşterilere ve çalışanlara katkı sağlayacak şekilde
kullanma ve yararlanma yeteneği.

Bu gelişmeler karşısında bizler hangi niteliklere sahip olmalıyız ?
-Uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu ortak muhasebe dilini oluşturmalı ve
kullanmalıyız.
-Lisan eksikliklerimizi gidererek en az bir lisan bilmeliyiz.
-Teknolojik gelişmelere uyum sağlamalıyız.
-Bilgi yönetimi ve müşterilere değer yaratacak hizmetleri ön planda tutmalıyız.

-Uluslararası ticaret anlaşmaları çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gibi yabancı
sermayeyi ilgilendiren konulardaki danışmanlık hizmetlerini önemsemeliyiz.
-Güçlerimizi birleştirerek rekabet ortamlarına dayanıklı yapılar kurmalıyız.
-Meslekte uzmanlaşmalıyız.
Mesleki Örgütlülüğümüzün 14.yılına giriyoruz.
Geldiğimiz konum son derece önemlidir.
14 yıl önce katiplik olarak görülen meslek , artık toplumun hemen hemen tüm kesimlerince ;


YETKI VE SORUMLULUKLARINI YERINE GETIREN,



GÜVENILIR,



TOPLUMSAL SORUMLULUK SAHIBI ,

Bir meslek olarak görülmektedir.
Bu tespit VI Muhasebe Denetimi Sempozyumunda üniversite hocalarımızın yaptığı
araştırmadan alınmıştır.
Globalleşme yeni olanaklar ve yeni riskler getirirken son yıllarda yaşanan en önemli
olumsuzluk meslekteki tekelleşme ve haksız rekabettir.
Dünyada ; Enron, World com, General elektrik, Xerox , Vivendi Universal,
Ülkemizde ; Batan Bankalar konularında yaşanan skandallar muhasebe denetimde itibar
yönünden deprem yaratmıştır.
TOPLUM ÇIKARINI HER ŞEYIN ÜSTÜNDE TUTMAK,
KENDI KAPIMIZIN ÖNÜNÜ TEMIZLEMEK,
RUHSATLI MESLEK MENSUPLARININ YAPACAĞI IŞ SAYISINI
SINIRLANDIRMAK ZORUNDAYIZ.
Eğer ;
 Dürüstlüğü,bağımsızlığı ve tarafsızlığı,
 Sürekli eğitimi ve yaşam boyu öğrenmeyi,
 Yenilikçi ve öncü olmayı,
 Toplum çıkarını,

İlke edinirsek,
 Birbirimizi karalamazsak,
 Haksız rekabet edenlerle mücadele edersek ,
 Meslek kararlarına dava açmak yerine uygulanmasına sahip çıkarsak,
 Global gelişmelere karşı kendimizi hazırlarsak,
Muhasebe Denetimi Mesleği ülkemizde de hak ettiği yeri alacaktır.
Kaynakça ;
( 1 ) Muhasebe Mesleğinin Geleceği ve Meslek Mensuplarının Yeni Profili konulu
Bildiri ( Doç Dr. Cemal İbiş ‘in MMMB Derneğinin 7.Eğitsel Tatili )

YATIRIM TEŞVİK UNSURU OLARAK YATIRIM İNDİRİMİNE KONU OLAN
İKTİSADİ KIYMETLERİN AKTİFLEŞTİRİLMESİ, HESAP PLANINDA
DÜZENLENMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Doç.Dr.Doğan Argun
M.Ü.İ.İ.B.F-İşletme Bölümü
0. GİRİŞ
Ülkemizin ekonomik kriz ortamında bulunması nedeniyle, büyük önem taşıyan ve
"Bulunan paranın ayni veya mali varlıkların (makinalar, stoklar, iştirakler) iktisabında
kullanılması" 1 olarak veya kısaca paranın bir dönen yada duran varlığa bağlanması olarak
tanımlanabilen yatırımlar; ekonomik bünye içinde hem kamu kesimi hem de özel kesim tarafından
gerçekleştirilmekte ve bu şekilde kalkınmanın hızlandırılması ve dolayısıyla üretim artışının
sağlanması ve istihdamın genişletilmesi amaçlanmaktadır.
Yatırımların teşvik edilmesi amacıyla vergi mevzuatında yer alan "Yatırım İndirimi
İstisnası" nın esasları 4842 sayılı kanun ile yeniden düzenlenmiştir.
Bu çalışmada 24.04.2003 tarihli ve 4842 sayılı yasada yatırım indirimi istisnasına ilişkin
yapılan düzenlemeler ve bu düzenlemelerin hesap planına ne şekilde yansıtılması gerektiği,
yatırım harcamalarının ne şekilde muhasebeleştirilmesi ve dolayısıyla mali tablolarda ve
dipnotlarda ne şekilde izlenmesi gerektiği belirtilmeye çalışılmıştır.
I. Yatırım İndiriminin Taşıdığı Özellikler
 Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanabilecek İktisadi İşletmeler
24.04.2003 Tarihli ve 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki
Kanunun 1. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 19. maddesi aşağıda belirtilen özellikler
kapsamında yeniden düzenlenmiştir. Dar mükellefiyete tabi olanlar dahil olmak üzere ticari ve
zirai kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tüzel kişilik
statüsüne sahip olmamakla birlikte hukuki tasarruflarda bulunabilen kişiler ortaklıkları yatırım
indirimi istisnasından yararlanabilirler.
Bu İktisadi İşletmeler;
-Gelir Vergisi Uygulaması Bakımından:
-Gerçek Kişiler,
-Adi Şirketler,
-Kollektif Şirketler,
-Adi Komandit Şirketler.
-Kurumlar Vergisi Uygulaması Bakımından:
-Sermaye Şirketleri,
-Anonim Şirketler,
-Limited Şirketler,
- Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler,
-Kooperatifler,
-İktisadi Kamu Müesseseleri,
-Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler,
-İş Ortaklıkları.
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.Yatırım

İndirimi İstisnasına Konu Olan Kazançların Ticari veya Zirai Kazanç
Olması ve Bilanço Esasına Göre Tesbit Edilmesi Gerekir.
Kazancın ticari veya zirai kazanç olması ve bilanço esasına göre tespit edilmesi halinde yatırım
indiriminden yararlanılacaktır. Diğer bir ifade ile ticari veya zirai kazanç dışında kazanç elde eden
işletmeler yatırım indiriminden yararlanamazlar.

. Yatırım İndirimi Oranı
4842 sayılı Kanuna göre Yatırım İndirimi istisnasından yararlanacak olan yukarıda
belirtilen iktisadi işletmeler, faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın aldıkları veya imal ettikleri
amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerinin % 40 ını vergi matrahının tespitinde
ilgili kazançlarından yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapabileceklerdir.
 Asgari Yatırım Tutarı:
4842 sayılı Kanununa göre bedeli 5.000.000.000-TL den az olan iktisadi kıymetler yatırım
indirimi istisnasına konu edilemezler. Ancak İktisadi ve teknik açıdan bütünlük gösteren iktisadi
kıymetlerin 5.000.000.000-TL lık haddin aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın bir bütün olarak ele
alınabileceği belirtilmektedirler. Buna göre asgari yatırım tutarının 5.000.000.000-TL olması
durumunda yatırım indirimi istisnasından yararlanma mümkün olabilecektir.
Ancak bu 5.000.000.000-TL lık sınır; 4842 sayılı Kanunun 16. maddesinin Gelir Vergisi
Kanunu'nun mükerrer 123. maddesinde yapılan değişiklik sonucunda her yıl bir önceki yıla ilişkin
olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak
suretiyle uygulanacaktır.
 Yatırım Harcamalarının Teşvik Belgesine Dayandırılmaması
Bu yeni düzenleme ile yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmek için Yatırım Teşvik
Belgesinin alınması zorunluluğu kaldırılmıştır.
Bu kanunun yürürlülüğe girmesinden önce alınan Teşvik belgeleri kapsamında edinilmiş
olan hakların kullanımı belge süresinin sonuna kadar devam edecektir.
 Yatırım İndirimine Konu olan İktisadi Kıymetler
4842 sayılı kanunda yatırım indirimi istisnası tutarının hesaplanmasında indirim konusunu
oluşturan iktisadi kıymetlerin maliyet bedelinin esas alınacağı belirtilmiştir.
Düzenlemeye göre yatırım indirimine konu olan ve maliyet bedeli ile değerlemeye tabi
tutulacak iktisadi kıymetler şunlardır;
-Bina,
-Makine, tesis ve cihazlar,
-Araçlar, edavat, mefruşat ve bina demirbaşları,
-Gayri maddi Haklar,
-Petrol Kanunu ve Maden Kanunu'na göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri için
yapılan ve aktifleştirilen harcamalar.
Bu iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli aşağıda içerikleri belirtilmiş olan hem muhasebenin
temel kavramlarından biri olan maliyet esası kavramı ve hem de VUK da bir değerleme ölçeği
olarak yer alan maliyet bedeli ölçeğinin tanım ve içeriğine uygun olarak oluşturulmalıdır.
Vergi Usul Kanunu md. 262'de maliyet bedeli,"Bir ekonomik varlığın iktisap edilmesi veyahut
değerinin arttırılması nedeniyle yapılan ödemelerle bunların eklentisi niteliğindeki tüm
giderlerin toplamını ifade eder." şeklinde tanımlanmaktadır. Madde hükmünden anlaşılacağı
üzere maliyet bedeli iki ayrı unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlardan birincisi, varlığın edinilmesi
için yapılan ödemelerle bunun edinimi için yapılan giderlerin toplamını, ikinci unsur ise bu
iktisadi kıymetin değerini artırmak için yapılan ödemeleri ve diğer giderlerin toplamını ifade eder.
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Muhasebenin temel kavramlarından biri olan maliyet esası kavramı ise "Para mevcudu
alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hariç,
işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde bunların elde
edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini" ifade eden bir kavramdır.
Bu açıklamalar gereğince yatırım indirimi istisnası ile ilgili olarak yapılan son
düzenlemelerde iktisadi kıymetlerde maliyet bedelini hem Vergi Usul Kanunu'ndaki hükme
uygun olarak hem de muhasebenin temel kavramı olan maliyet esası kavramının içeriğine uygun
olarak anlamak ve uygulamak gerekir.
 Yatırım İndiriminde Harcama Esası
Harcama esasının temeli olan harcama kavramı dar anlamda "Bir varlık elde etmek veya
sağlanmış bir hizmet için para ödeme" 2 olarak tanımlanırken; daha geniş anlamda; "Bir varlık
elde etmek veya bir hizmeti sağlama veya bir zararın giderilmesi amacıyla, borçlanma, para
ödeme veya bir varlığın aktarılması"3 olarak da tanımlanabilen harcama kavramına 187 na seri
No'lu GVK Genel Tebliği ile gerekli açıklık getirilmiştir. 187 Seri No'lu GVK Genel Tebliğine
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." şeklinde tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere tebliğdeki
harcama kavramı, harcama kavramının geniş tanımına uymaktadır.
Ancak yurtdışından sağlanacak yatırım konusu iktisadi kıymetlerin kesin ithalleri
yapılmadan akreditif tutarının harcama kabul edilerek yatırım indirimi uygulamasında göz önüne
alınmaması gerekir.
 Öngörülen Yatırım İndirimi:
4842 Sayılı Kanun ile 01.01.1999 tarihinden sonra alınan teşvik belgeleri için getirilen öngörülen
yatırım indirimi uygulamasına son verilmektedir.


Yatırım Maliyetine Giren Kur Farkları (Kambiyo Zararları veya Karları) ile
Finansman (Kredi Faizleri) Giderlerinin Durumu
İthal edilen duran varlıklarla ilgili kur ve vade farkları için Vergi Usul Kanunu'nun 163.
nolu Tebliğine uyulur. Bu Tebliğ gereğince; yatırım konusuna giren İktisadi kıymetlerin
finansmanında kullanılan gerek TL ve gerekse döviz kredileri nedeniyle oluşan faiz ve kur
farklarının söz konusu iktisadi aktife alındıkları dönemin sonuna kadar olan bölümlerinin iktisadi
kıymetin maliyetine eklenmesi zorunlu olduğundan yatırım indirimi istisnasına konu edilmeleri
gerekmektedir.
Yatırım maliyetine eklenen finansmanın giderlerinin yeniden değerlemeye tabi tutulup
tutulmayacağı konusu 151 sayılı Vergi Usul kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Tebliğ'de
"İktisadi kıymetlerin aktife girmesinden sonraki yıllarda doğan ve maliyete eklenen
giderler, aktifleştirildikleri yıllara bakılmak suretiyle yeniden değerlemeye tabi
tutulabileceklerdir." İfadesi yer almaktadır.
Ancak 4369 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler sonucunda konu ile ilgili olarak
yayınlanan 270 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde " İktisadi kıymetlerin maliyet
bedeline ilave edilen kredi faizleri yeniden değerleme kapsamından çıkarılmıştır." İfadesi yer
almaktadır.
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Yatırım maliyetine eklenen kur farklarının -ki burada kastedilen kambiyo zararlarıyeniden değerlemeye tabi tutulup tutulmayacağı konusu ile ilgili 151 no'lu Tebliğde "Yeniden
değerleme konusuna girmeyen kur farklarının iktisadi kıymetlerin işletmenin aktifine
girdiği tarihten sonraki yıllarda tahakkuk etmiş olması ve maliyetine eklenmiş olması
gerekmektedir. Bu kur farklarına isabet eden amortismanlar da değer artışın tespitinde
dikkate alınmayacaktır. " denilmektedir.
Buna göre iktisadi kıymetlerin işletmenin aktifine girdiği tarihe kadar doğan kur
farkları ise maliyet bedeli içinde olması nedeniyle yeniden değerleme kapsamına girecektir.
Ancak yatırım döneminde oluşan kambiyo karlarının da varlık maliyetinden
düşülmesi; muhasebenin temel kavramlarından “tutarlık kavramı” na uygun bir davranış
olacağı görüşündeyiz.
Konu ile ilgili olarak Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye
Tabi Varlıklara ilişkin TMS (TMS-8) nın 11. maddesine göre "Bir inşaatın gerçekleştirilmesi
için katlanılan borçlanma maliyetleri ile kur farkları yatırımın tamamlanmasına ve
kullanılabilir duruma gelmesine kadar yatırım maliyetine dahil edilir. Bunun yanı sıra inşa
edilen bu varlığın toplam maliyeti" gerçeğe uygun değerini 4geçemez................................."
hükmü yer almaktadır.
Standardın bu hükmü öz itibariyle yukarıda belirtilen kanun maddeleri ile uyumlu olsa bile,
"aktife alındıkları dönem" sınırlaması yapmaması ve varlığın kullanılabilir duruma gelme
şartları nedeniyle farklılık göstermektedir.
 Yatırım İndirimi İstisnasına Konu Edilmeyecek Harcamalar:
4842 sayılı Kanunun 19/4 maddesine göre aşağıda belertilen iktisadi kıymetler yatırım
indirimi istisnasına konu edilemezler.
-Bedeli 5 milyar TL den az olan İktisadi kıymetler, (İktisadi ve teknik bakımından bütünlük arz
eden iktisadi kıymetler haddin aşılıp aşılmadığının tespitinde bir bütün olarak dikkate alınır),
-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, edavat, mefruşat ve büro
demirbaşları,
-Bedelsiz olarak iktisap edilen iktisadi kıymetler,
-Satın alma suretiyle iktisap edilen veya inşa edilen binalar(mal ve hizmet üretimi ile ilgili
olarak kullanılmak üzere inşa edilenler hariç),
-Arazi ve 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)
-Yurtdışındaki yatırımlarda kullanılmak üzere satın alınan iktisadi kıymetler.

Gerçeğe Uygun Değer "Karşılıklı Pazar Ortamında, bilgili bir alıcı ile bilgili bir satıcı arasında, Bir varlığın el
değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır".
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Yatırım İndirimi İstisnasına Konu Olan İktisadi Kıymetlerin Aktifte Bulundurulma
Süresi: Bu düzenleme ile iktisadi kıymetlerin aktifte 2 yıl süre ile tutulmaları zorunluluğu
getirilmiştir.
Yatırım indirimi istisnasına konu olan iktisadi kıymetlerin aktife alındıkları tarihten iki yıl içinde
elden çıkaran mükellefler bu iktisadi kıymetlerle ilgili olarak yatırım indirimi istisnası uygulama
haklarını kaybeder. Bu durumda daha önce yararlanılan yatırım indirimi istisnası için herhangi bir
işlem yapılmaz.
 Yatırım İndiriminin Tutarının Hesaplanması ve Başlangıcı
Gerçekleşen yatırım harcamaları üzerinden hesaplanacak yatırım indirimi tutarı; o yatırım içinde
yer alan indirimden yararlanabilecek iktisadi kıymetlerin maliyet bedelleri toplamına indirim
oranının uygulaması suretiyle bulunur.
Yatırım indirimi istisnası uygulamasına, istisnaya konu olan iktisadi kıymetlere ilişkin
harcamalarının yapıldığı yılda başlanır ve indirilecek tutara ulaşılıncaya kadar devam olunur.
 Yatırım İndiriminde Endeksleme Uygulaması:
Yatırım harcamalarının yapıldığı yıla ilişkin vergi matrahının tespitinde kazancın yetersiz olması
nedeniyle dikkate alınmayan istisna tutarı, izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak yani endekslemeye tabi tutularak
dikkate alınır. Böylece yatırımcı tarafından gerçekleşen yatırım harcamalarının enflasyondan
korunması sağlanmış olmaktadır.
 Yatırım İndirimi İstisnasında Gayri maddi Hakların Durumu:
Konu ile ilgili olarak daha önce Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 235 seri Nolu GVK genel
Tebliğinde 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. 4842 sayılı kanun'da
yatırım indiriminden yararlanan iktisadi kıymetlerin kullanılabilmesi için gerekli olan bilgisayar
programlarının yatırım indiriminden yararlanabileceği yönünde hüküm yer almaktadır.
 Yatırım İndirimi İstisnasında Gelir Vergi Kesintisi
Yararlanılan yatırım indirimi istisnasının üzerinden hesaplanan % 18 oranındaki Gelir vergisi
kesintisi ve % 10 oranındaki fon payı kesintisi olmak üzere toplam %19.8 oranındaki kanuni
yükümlülük kaldırılmış bulunmaktadır.
 Yatırım Konusu İktisadi Kıymetlerin Finansal Kiralama Yoluyla Elde Edilmesi Halinde
Yatırım İndirimi İstisnası:
4842 sayılı Kanunun 31. maddesi 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 28. Maddesi de
değiştirilmiş bulunmaktadır. 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 kiralayana yani finansal kiralama şirketine ait olacaktır.
Yatırım İndirimine Konu Olan İktisadi Kıymetlerde Aktifleştirme
Döneme ilişkin olarak düzenlenen bilançolarda aktifleştirme ilgili olarak ortaya çıkan en
önemli sorun, yapılan bir giderin hangi şartların yerine gelmesi halinde bilançoya aktif bir değer
olarak geçirilebileceğidir.5
Vergi Usul Kanununda "aktifleştirme" kavramı konusunda herhangi bir açıklama yer
II.

almamaktadır. Aktifleştirme her ne kadar " yapılan bir harcamanın bir gider hesabına değil de
aktif bir hesaba kaydedilmesi6 " olarak tanımlanabilirse de şu şekil de tanımlanabilir.
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Edinme aşamasında bulunulan herhangi bir varlığın öz niteliğine kavuştuğu andan
itibaren izlenmesi için nihai olarak uygun görülen hesaba aktarılması yada daha geniş bir
tanımlama ile işletmece tasarruf edilebilir hale gelmiş (kullanıma hazır hale getirme,
kullanma, satma, transfer etme) bir mevcut yada alacağın ilgili bir hesapta izlenmeye
başlanmasıdır.
Buna göre bir giderin aktif bir değer olarak bilançoya geçirilebilmesi için aşağıda belirtilen
üç unsurun varlığının saptanması gerekir.
Bu unsurlar:7
a- Bir gider yapılmış olmalı,
b- Bu gider karşılığında elde edilen iktisadi kıymet bilançosu düzenlenen işletme için
yararlı, yani kar getirecek bir nitelik taşımalı,
c- Yararlılık daha sonraki dönemlere etki edebilmelidir.
Yine konu ile ilgili olarak "Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel
Tükenmeye Tabi Varlıklar" ile ilgili Türkiye Muhasebe Standardı (TMS-8) in 5. maddesinde
bir maddi, maddi olmayan ve özel tükenmeye tabi varlığın aktifleştirilmesi için iki kriter söz
konusudur.
a- Varlıkla ilgili gelecekteki ekonomik yararlardan işletmenin yararlanması söz konusu
olduğu durumlarda,
b- Bu varlığın işletmeye maliyeti güvenilir bir biçimde ölçüldüğü durumlar aktifleştirme
yoluna gidilir.
İkinci kriterde yer alan maliyet; satın alma maliyeti, inşa maliyeti ve üretim maliyeti niteliğinde
maliyet olduğu belirtildiğinden yatırım maliyetinin izlendiği hesaplara sağlıklı bir şekilde hem
ana hesap hem yardımcı ve alt hesap bazında izlenmesinin önemi açıktır
Yatırım indirimine konu olan iktisadi kıymetlerin yukarıda belirtilen şartların yerine
getirilmesi halinde aktifleştirilmeleri mali tabloların gerçeği yansıtması bakımından önem arzeder.
Aktifleştirme kavramına amortisman yönünden bakıldığında ise yukarıda kavramın
geniş tanımına uygun bir ortam oluşmuş ise ilgili iktisadi kıymetler amortismana konu
edilebilirler.
III.
YATIRIM
İNDİRİMİ
KAPSAMINDAKİ
HARCAMALARIN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
24.04.2003 Tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4842 sayılı kanun'un 1.
maddesi ile GVK 19/6 maddesinde yapılan değişikle "Mükellefler kayıtlarını, hesaplanan ve
yararlanılan yatırım indirimi istisnası tutarlarının yıllar itibariyle takibini yapacak şekilde
tutarlar." denilmektedir.
Ancak bu madde hükmüne uygun olarak davranmamak yatırım indirimi istisnasının ihlali
anlamına gelmez. Bu bir usul maddesidir ve maddeye uyulmaması yatırım indirimi istisnasından
yararlanmama sonucunu da doğurmaz.8
Ancak yine de işletmenin mali tablolarının işletmenin mali yapısını ve faaliyet sonuçlarını
gerçeği gösterir bir şekilde ortaya koymasının önemi de açıktır. Bu açıdan madde hükmüne uygun
davranmakta yarar vardır.
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30. Yatırım İndirimi İstisnasına Konu Olan İktisadi Kıymetlerin Maliyet Bedelinin
Oluşumu Aşamasında Hesap Planında İzlenmesi ve Muhasebeleştirilmesi:
Bu aşamada Yatırım İstisnasına konu olan İktisadi kıymetlerin maliyet bedelinin yukarıda
yapılan açıklamalara uygun olarak sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun için
de Maliye Bakanlığının 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) I ile getirilen düzenlemelerden biri olan
tekdüzen hesap planında ilgili hesaplamalar göz önüne alınarak yatırım indirimi istisnasına konu
olan iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.
İlgili hesaplar aşağıda yardımcı ve hesap bazında olmak üzere detaylı olarak
düzenlenmiştir.
Bu hesaplardan biri 258. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı, diğeri ise 259. Verilen
Avanslar Hesabıdır.
MSUGT'de 258. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına ilişkin olarak yapılan açıklama
şöyledir. "İşletmede yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına
aktarılacak olan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili yapılan
harcamaların izlendiği hesaptır." denilmektedir.
Hesabın işleyişi ile ilgili olarak;
"Yapılmakta olan yatırım projelerine direkt ve endirek şekilde gelen harcamalar bu
hesaba borç; tamamlanan yatırım bedelleri ilgili maddi duran varlık hesaplarına borç
kaydedilerek, bu hesaba alacak kaydedilir." denilmektedir.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine göre defteri kebir altında açılacak
yardımcı ve alt hesaplar için herhangi bir düzenleme söz konusu değildir.
Son yasal düzenlemeler kapsamında yatırım indirimi istisnasına konu olan harcama veya
tutarlar hesap planında ilgili ana hesaplardan biri olan 258. Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabında
yardımcı ve ait hesap bazında şu şekilde incelenebilir.
258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
258.01. Yatırım İndirimi Kapsamındaki Yatırım Harcamaları
258.001. Bina İnşaat Maliyeti
258.01.001.00. İlk Madde ve Malzeme Giderleri
258.01.001.01. İşçi Ücret ve Giderleri
258.01.001.03. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
258.01.001.030 Etüd ve Proje Giderleri.
258.01.001.031 Diğ. Dış. Say.Fay.Hizm.
258.01.001.04. Çeşitli Giderler
258.01.001.05. Vergi, Resim ve Harçlar
258.01.001.06. Genel Yönetim Gider Payı
258.01.001.07. Finansman Gider Payı
258.01.001.08. Diğer Bina İnşaat Maliyeti
258.01.001.09. Yatırım Maliyetini Azaltıcı Unsurlar (-)
258.01.001.090 Sübvansiyonlar
258.01.001.091 Diğer Maliyet Azaltıcı Unsurlar
258.01.003. Gayri Maddi Haklar
258.01.003.00 Bilgisayar Programları
258.01.003.01 Diğer Gayrimaddi Haklar
258.01.004. Alet, Edevat, Mefruşat ve Büro Demirbaşları
258.002. Yer altı ve Yerüstü Düzenleri
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258.02. Yatırım İndirimi Kapsamında Olmayan Yatırım Harcamaları
258.02.001.Kullanılmış İktisadi Kıymetler
258.02.002. Mal ve Hizmet Üretimi ile ilgili olmayan Alet, Edavat,
Mefruşat ve Büro Demirbaşları
258.02.003. Bedelsiz Olarak İktisap Edinilen İktisadi Kıymetler
258.02.004. Satın Alınan veya İnşa Edilen Binalar
258.02.005.Arsa ve Araziler
258.02.006. Binek Otomobil, Deniz Araçları ve Hava Taşıtları
258.02.007. Yurtdışı Yatırımlarda Kullanılan İktisadi Kıymetler
258.02.008 Diğer İktisadi Kıymetler
Hesabın yatırım döneminde kullanılması ile ilgili olarak aşağıda örnekler verilmiştir. Örneklerde
7-A gider seçeneği gözönüne alınmıştır. Bina inşaatı nedeniyle ilk madde ve malzemenin satın
alınması aşamasında aşağıda belirtilen kayıtlar yapılır.
__________________ .../.../2003 _________________
150. İLK MADDE VE MALZEMELER HES.
.........................
191. İNDİRİLİCEK KDV
...........................
329. DİĞER TİCARİ BORÇLAR
İlk madde ve malzeme alımı
____________________
__________________

........................

Yukarıdaki işlemde satın alınan ilk madde ve malzemeler bina inşaat nedeniyle
tüketildiğinde aşağıda belirtilen kayıtlar yapılır.
__________________ .../.../2003____________________
258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HES.
........................
258.01.001.00.İlk Madde ve Mlz.Gid.
150.İLK MADDE VE MALZ.
........................
Bina inşaatı nedeniyle ilk madde ve malzeme tüketimi
__________________
__________________
Bina inşaat nedeniyle inşaat işinde çalışan personele ücret tahakkuk ettirildiğinde aşağıda
belirtilen kayıtlar yapılabilir.
__________________..../..../2003____________________
258. YAPILMAKTA OLAN YAT.
.........................
258.01.001.01. İşçi Ücret ve Giderleri
.
360. ÖDENECEK VERGİ VE FON.
........... ...........
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KES.
........................
381. GİDER TAHAKKUKU
.......................
____________________
__________________
Bina inşaatı nedeniyle dışarıdan etüd ve proje için hizmet alındığında, aşağıda belirtilen kayıtlar
yapılır.
____________________.../.../2003_ ________________
258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HES.
.........................
258.01.001.03. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hiz
191. İNDİRİLECEK KDV
...........................
329. DİĞER TİC. BORÇLAR
.......................
_________________
__________________
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Yatırım döneminde gerçekleşen finansman ve genel yönetim giderlerinin yatırım maliyetine
yansıtılması aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
__________________.../.../2003______________________
258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HES.
. .......................
258.01.001.06.Genel Yön. Gid. Payı
258.01.001.07.Finansman Gid.Payı
771. GEN.YÖN.GİD. YAN. HES.
......................
781. FİNANSMAN GİD.YAN HES
......................
__________________
__________________
Alınan veya işletme lehine tahakkuk eden bir sübvansiyon nedeniyle yatırım maliyetlerinin
düşmesi halinde ise aşağıda belirtilen kayıtlar yapılır
_________________..../.../2003_________________________
181. GELİR TAHAKKUKLARI
.
........................
(102. BANKALAR)
258. YAP.OLAN YAT. HES
258.01.001.09.Yat.Mal.Azaltıcı Unsurlar
...................
__________________
__________________
Yatırımın tamamlanıp ve ilgili varlığın kullanma aşamasına geldiğinde aktifteki nihai
hesaplara yani öz niteliğine kavuşma aşamasında, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda şu
kayıt yapılır.
_______________________ ..../..../2003____________________________
251. YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZ. HES.
........... .
252. BİNALAR HES.
...........
260. HAKLAR HES.
............
260.01. Lisansı, Patent Ticari Marka ve Ünvanlar
255. DEMİRBAŞLAR HES.
..........
258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
....
______________________
_________________
259. VERİLEN AVANSLAR HESABI
Bu hesapla ilgili olarak Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde yapılan açıklama
ise şöyledir. "Yurtiçinden veya yurtdışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran
varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Sipariş avansıyla ilgili
giderleri de kapsar.
Ödeme yapıldığında hesaba borç, sipariş edilen duran varlık teslim alındığında ilgili
hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir." denilmektedir.
Uygulamada yatırım harcaması yapacak olan iktisadi işletmelerin yatırım dönemi içinde
mal ve hizmet üretimini sağlayacak olan makine, tesis ve cihazları; genellikle sipariş yoluyla veya
doğrudan satın alma yoluyla edindikleri varsayılarak hesap planında aşağıda belirtilen şekilde
yardımcı ve alt hesap bazında düzenlemeler yapılmıştır.

9

259. VERİLEN AVANSLAR HES.
259.01. Verilen Yurtiçi Sipariş Avansları
259.01.001. Tesis, Makine ve Cihaz Maliyeti
259.01.001.00. Fatura Bedeli
259.01.001.01. Navlun
259.01.001.02. Sigorta Bedeli
259.01.001.03. Montaj Giderleri
259.01.001.04. Vergi, Resim, Harç Gideri
259.01.001.05. Komisyon Giderleri
259.01.001.06. Kambiyo Zararları
259.01.001.07. Kambiyo Karları (-)
259.01.001.08 Diğer TMC Giderleri
259.01.001.09. Banka Giderleri
259.02.Verilen Yurtdışı Avansları
259.02.001. Tesis, Makine ve Cihazlar (TMC) Maliyeti
259.02.001.00. Fatura (Alış) Bedeli
259.02.001.01. Navlun Bedeli
259.02.001.02. Sigorta Gideri
259.02.001.03. Montaj Bedeli
259.02.001.04. Vergi, Resim ve Harç Giderleri
259.02.001.05. Gümrük Komisyoncusu Gideri
259.02.001.06. Kambiyo Zararları
259.02.001.07. Kambiyo Karları (-)
259.02.001.08. Komisyon Gideri
259.02.001.09. Diğer TMC Gideri
259.02.001.010.Banka Giderleri
Verilen avansın yurtiçine ait bölümü yurtiçi satıcı bazında; yurtdışı avansları da
Gümrük Beyanname tarih ve numarası bazında veya banka referans numarası bazında
ayrıca izlenebilir.
Yatırım konusu iktisadi kıymetle ilgili olarak avans verilmesi aşamasında şu kayıtlar
yapılabilir.
________________.../.../2003_________________
259. VERİLEN AVANSLAR
.......................
191. İNDİRİLECEK KDV
......................
329. TİCARİ BORÇLAR
.........................
103.VER.ÇEK.VE ÖD.EMR.
102.BANKALAR
Yukarıda 259. Verilen Avanslar Hesabı ile ilgili olarak yapılan açıklamalar
doğrultusunda yurtiçinden ve yurtdışından siparişe bağlanan iktisadi kıymetler yatırımcı işletme
tarafından teslim alındığında aşağıda belirtilen kayıtların yapılması gerekir.
____________________..../.../2003_________________
253. TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
.........................
259.VERİLEN AVANSLAR
TMC ile ilgili avansın TMC a devri
____________________
_________________

........................
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31. Yatırım İndiriminin Cari Dönemde ve Gelecek Dönemlerde Kullanımı Aşamasında
Yapılması Gereken Muhasebe Kayıtları ve Dipnotlarda İzlenmesi
310. Yatırım İndiriminin Cari Dönemde ve Gelecek Dönemlerde Kullanımı
Aşamasında Yapılması Gereken Muhasebe Kayıtları
Yatırım indirimi; öz sermayeyi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen mevcut alacak ve borç
niteliğinde değildir. Sadece yatırım yapan işletmelerin vergi yükünü hafifleten bir vergi teşvik
unsurudur.Bu açıdan yatırım indiriminin kullanımı aşamasında ilgili hesaplar Nazım Hesaplar
olmalıdır. 9
Nazım Hesaplar; işletmenin varlıkları ve bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynaklar
üzerinde olumlu veya olumsuz anlamda etkisi olmayan, sonuç hesaplarını ilgilendirmeyen
işlemlerin yada işlemin yapıldığı anda kıymet hareketi meydana getirmeyen, ancak ilerde kıymet
hareketi doğurabilecek işlemlerin izlendiği hesaplardır.10
Çalışma kapsamında Nazım Hesaplarda izlenen yatırım indirimi yardımcı ve alt hesap
bazında aşağıda belirtilerek incelenmiştir.
ANA
HESAP
910

YARDIMCI
HESAP
100
200
300

ALT
HESAP
YATIRIM İNDİRİMİ
YARARLANILACAK YATIRIM İNDİRİMİ
1000 Yatırım Harcamaları Tutarı
YARARLANILAN YATIRIM İNDİRİMİ
1000 Yatırım Harcamaları Tutarı
SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİ

1000 Yatırım Harcamaları Tutarı
400

911

100

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVR. ALINAN YATIRIM İNDİRİMİ

1000 Yatırım Harcamaları Tutarı
YATIRIM İNDİRİMİ KARŞILIĞI

Bu şema gereğince hesapların işleyişine ilişkin kayıt örnekleri aşağıda belirtilmiştir.
2002 Dönemi yatırım indirimi tutarının kaydı:
______________../../2003_______________________
910.100. YARARLANILACAK YAT. İNDİRİMİ
911 YATIRIM İNDİRİMİ KARŞILIĞI
______________
_____________________
Belirli bir dönemde kullanılan yatırım indiriminin kaydı:
910.200. YARARLANILAN YATIRIM İNDİRİMİ
910.100. YARARLANILACAK YAT. İNDİRİMİ
2002 Dönemi kullanılamayan yatırım indirimi tutarının 2003 dönemine devri
910.300 SONRAKİ DÖN. DEV. YATI. İND. TUT.
1000 Gerçekleşen Yatırım Harcamaları
910.100 YARARLANILACAK YAT. İND.TUT.
Yukarıda yapılan bu kayıt 2002 dönemi yatırım indirimine ilişkin son kayıttır.
Canoğlu, M.A.: Yatırım İndirimi Muhasebesi Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Sayı:159, Temmuz
2001, s.5.
10
Ataman,Ü;Sumer,H.:Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, Türkmen Kitapevi, İstanbul 2002, s.384
9

11

2002 döneminden devralınan yatırım indirimi tutarının kaydı:
910.400 ÖNC. DÖN. DEVRALINAN YAT. İND. TUT.
1000 Gerçekleşen Yatırım Harcamaları
982.300 SONRAKİ DÖN. DEVR. YAT. İND.
1000 Gerçekleşen Yatırım Harcamaları
2002 Dönemi devralınan yatırım indirimi tutarının fiili harcamalardan doğan kısmının x+1
2003 yılında yararlanılacak indirim tutarı olarak kaydı:
910.100 YARARLANILACAK YATIRIM İNDİRİMİ TUTARI
910.400 ÖNC. DÖN. DEVRAL. YAT. İND.TUTARI
2002 Döneminden devreden yatırım indirim tutarının endekslenmesi:
910.100 YARARLANILACAK YATIRIM İND. HAKKI
911 YATIRIM İNDİRİM KARŞILIĞI
Yatırım indirim tutarının tamamının kullanıldığı dönemin sonunda Yatırım İndirimi
Karşılığı hesabı aşağıda belirtilen şekilde kapatılır.
911. YATIRIM İNDİRİMİ KARŞILIĞI
910.200 YARARLANILAN YATIRIM İNDİRİMİ
311. Yatırım İndiriminin Dipnotlarda İzlenmesi
Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 26.12.1992 tarihli MSUG Tebliği kapsamında yer alan
"Mali Tablolar" ın Düzenlenmesi ve Sunulması" başlıklı düzenlemede yer alan bilanço da ek bilgi
olarak yer alan 11 Nolu dipnot Yatırım indirimi istisnasına ayrılmış bulunmaktadır.
Dipnot şu şekilde düzenlenmiştir.
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı
a) Cari dönemde yararlanılan yatırım indirimi
b) Gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi
Belirtilen dipnotlarda yer alacak olan tutarlar ile Nazım Hesaplarda belirtilen yardımcı ve alt
hesap tutarları birbirleri ile uyumlu olmalıdır.
4. SONUÇ
İşletme ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar işletmenin ekonomik yaşamına ilişkin
kararlarında mali tablolardaki bilgileri dayanak alırlar. Dayanak olarak kabul edilen bu bilgilerin
karar alıcıları yanıltmaması için bilginin detayda olduğu kabul edilerek yatırımcı İşletmelerin
muhasebe birimleri tarafından yatırım harcamalarının gerek ana hesap, gerek yardımcı ve alt hesap
bazında düzenlenerek özellikle işletme yönetimine ve diğer karar alıcılara bilgilerin mali tablolar
yoluyla doğru ve güvenilir, anlamlı, karşılaştırmaya olanak verecek şekilde ve dönemler itibariyle
izlenebilecek şekilde ortaya konulması gerekir.
Bu makalede bu amaca uygun olarak yatırım harcaması yaparak yatırım indirimi
istisnasından yararlanan bir iktisadi işletmede kullanılması gerekli hesaplar öncelikle işletme
yönetimine ve işletme ile ilgili taraflara bilgi verecek şekilde ana, yardımcı ve alt hesaplar
bazında ele alınarak incelenmiştir.
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MENKUL KIYMETLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN
VERGİLENDİRİLMESİ
Mehmet ALTINDAĞ
Baş Hesap Uzmanı
Ankara Gelirler Bölge Müdürü
I-

GİRİŞ

Menkul kıymetler SPK’nın 3/b maddesinde “ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden,
yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan
ve şartları Kurulca belirlenen kıymetli evraklardır” şeklinde tanımlanmıştır. Uygulamada en sık rastlanan
menkul kıymet türlerini şöyle sıralayabiliriz:










Hisse senetleri,
Hazine bonoları,
Tahvil (özel, kamu),
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler,
Gelir ortaklığı senetleri,
Finansman bonoları,
Banka garantili bonolar,
Varlığa dayalı menkul kıymetler,
Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgeleri vb.

Gerçek kişiler yukarıda sayılan menkul kıymetlerden iki tür gelir elde edebilirler.Birincisi anılan menkul
kıymetler karşılığında faiz, kar payı(temettü) gibi nema özelliğinde gelir elde edilmesidir ki, bu gelirler menkul
sermaye iradı olarak adlandırılır. İkincisi ise bu menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan değer
artışı kazancıdır.Aynı tür gelirler ticari işletmeler veya kurumlar tarafından elde edilirse ticari kazanç veya
kurum kazancı olarak vergiye tabi tutulur.Bu nedenle menkul sermaye iradı ve değer artışı kazançlarına tanınan
istisna,indirim ve endeksleme gibi bazı uygulamalardan sadece bu tür gelir elde eden gerçek kişiler
yararlanabilecektir.Ticari kazanç veya kurum kazancı elde edenler yararlanamayacaklardır.
Yazımızın konusu gerçek kişilerin menkul kıymetleri elden çıkarılmaları halinde sağladıkları kazançların
vergilendirilmesine ilişkindir.Elden çıkarmaktan maksat, anılan menkul kıymetlerin satılması,bir ivaz karşılığı
devir ve temliki,trampa edilmesi,takası, kamulaştırılması,devletleştirilmesi,ticaret şirketlerine sermaye olarak
konulmasıdır.
A- Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançların Vergilendirilmesi
GVK’nın 4842 sayılı Kanunla değişik mükerrer 80/1. maddesinde; gerçek kişilerin ivazsız (miras, hibe v.b.)
olarak iktisap ettikleri hisse senetleri,Türkiye’de kurulu menkul kıymet borsalarında(İMKB’de) işlem gören ve
üç aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ve tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle
elde tutulan hisse senetleri hariç olmak üzere hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançların değer
artışı kazancı olduğu hükme bağlanmıştır.Üç aylık süreyi bir yıla kadar çıkarmaya veya tekrar kanuni süreye
kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.
Buna göre;




İvazsız olarak iktisap edilen,
İMKB’de işlem gören ve üç aydan fazla süreyle elde tutulan,
Tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan,
hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar vergiye tabi olmayacaktır.

Bunların dışında kalan yani ivazlı olarak elde edilen ve;


İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin üç ay içinde ,



İMKB’de işlem görmeyen tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin bir yıl içinde,



Diğer hisse senetlerinin süre şartı olmaksızın

elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar diğer kazanç ve irat(değer artışı kazancı) olarak vergilendirilecektir.
Hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı olarak vergilendirilmesinde yıl
içinde yapılan işlem sayısının birden fazla olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Bununla birlikte ticari bir
organizasyonu gerektirecek nitelikte alım-satım işlemlerinin yapılması halinde elde edilecek kazançların ticari
kazanç olarak vergilendirilmesi gerekir.
a- Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi
Hisse senetlerinin üç ay ve/veya bir yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılması halinde doğan değer artışı
kazancının vergilendirilmeyecek olması hisse senedinin iktisap tarihinin bilinmesini gerektirmektedir. Bu
nedenle, hisse senedi alım satımı yapanların vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirebilmeleri
açısından hisse senetlerinin iktisap tarihini izlemeleri gerekmektedir.
Genel olarak hisse senedi üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan tarihin iktisap tarihi olarak dikkate alınması
gerekmektedir. Bununla birlikte gerçek kişi ortakların şirketin sermaye artırımına gitmesi dolayısıyla sahip
oldukları hisse senetlerinin ve aynı hisse senedinden değişik tarihlerde alım yapıldıktan sonra bunların bir
kısmının elden çıkarılması halinde elden çıkarılan hisse senetlerinin iktisap tarihinin belirlenmesi farklılık
göstermektedir.
b- Sermaye Artırımları Dolayısıyla Sahip Olunan Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi
Hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, sermaye ve kar yedeklerinin
sermayeye eklenmesi dolayısıyla sahip olunan hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak, daha önceden sahip olunan
hisse senetlerinin iktisap tarihi esas alınacaktır.
ÖRNEK:
Bay (A) 03.02.2003 tarihinde tam mükellef (B) A.Ş.'nin hisse senetlerinden 1.000 adet satın almıştır. (B) A.Ş. 09.07.2003
tarihinde tamamı sermaye yedeklerinden karşılanmak üzere sermayesini % 50 oranında artırmıştır. Bu işlem sonucunda Bay
(A) 500 adet hisse senedi almıştır. Söz konusu 500 adet hisse senedinin iktisap tarihi olarak 03.02.2003 tarihi esas
alınacaktır.

Şirketler tarafından sermaye artırımına gidildiği durumlarda, ortaklar rüçhan haklarını kullanmak suretiyle
artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerini almaktadırlar. Hisse senedi sahipleri tarafından rüçhan hakkı
kullanılmak suretiyle itibari değerleri ödenerek sahip olunan hisse senetleri yönünden de iktisap tarihi olarak
sahip olunan eski hisse senetlerinin iktisap tarihi esas alınacaktır. Ortakların rüçhan haklarını sınırlamak suretiyle
sermaye artırımını temsil eden hisse senetlerinin satılması durumunda ise yeni bir alım işleminin gerçekleştiği
kabul edilecektir.
c- Aynı Hisse Senedinden Yıl İçinde Birden Fazla Alım Yapılması Halinde Satılan Hisse Senedinin
İktisap Tarihinin Belirlenmesi
Belirli bir şirketin hisse senedinden değişik tarihlerde alımlar yapıldıktan sonra, alınan hisse senetlerinin bir
kısmının elden çıkarılması halinde mükellefler elden çıkarılan hisse senetlerinin hangi işlem ile alındığı
konusunda serbestçe karar verebilecektir.
d- Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazancın Tespiti
Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil
edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma
dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle
bulunacaktır.
Hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların tespitinde aşağıda belirtilen hususların dikkate

alınması gerekmektedir.
i- Değer Artış Kazancının Tespitinde Esas Alınacak Maliyet Bedeli
Hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazancın tespitinde, satış bedelinden elden çıkarılan hisse
senetlerinin maliyet bedelinin düşülmesi gerekmektedir. Vergi Usul Kanununun 262. maddesinde maliyet bedeli,
iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara
müteferri bilumum giderlerin toplamı olarak tanımlanmıştır.
ii- İktisap Bedelinin Tevsik Edilememesi
Hisse senetlerinin iktisap bedelinin tevsik edilememesi halinde, iktisap tarihindeki rayiç bedel iktisap bedeli
olarak kabul edilecektir.
Vergi Usul Kanununun mükerrer 266. maddesi uyarınca rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki
normal alım satım değeri olarak tanımlanmıştır.
iii- Hisse Senetlerinin Maliyet Bedelinin Endekslenmesi
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81. maddesi hükmü uyarınca hisse senetlerinin maliyet (iktisap) bedeli, hisse
senedinin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat
endeksindeki (TEFE) artış oranında artırılarak tespit edilecektir. Dolayısıyla, kazancın tespitinde satış
bedelinden maliyet bedelinin endekslenmesi sonucu bulunan tutarın düşülmesi gerekmektedir.
Hisse senetlerinin elden çıkarılması halinde kazancın, yıl içinde elde edilen toplam gelirden, Gelir Vergisi
Kanununun 76. maddesinde belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın düşülmesi
suretiyle hesaplanabilmesi imkanı 4783 sayılı Kanunla kaldırıldığından kazancın tespitinde sadece endeksleme
yapılacaktır.
iv- Sermaye Artırımları Dolayısıyla Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Maliyet Bedeli
Şirketlerin sermaye yedekleri ile sermaye artırımında bulunmaları halinde, bu işlem sonrasında gerek önceden
sahip olunan gerekse sermaye artırımı dolayısıyla alınan hisse senetlerinin maliyet bedeli, daha önce sahip
olunan hisse senetlerinin maliyet bedelinin, sermaye artırımı sonrasında sahip olunan toplam hisse senedi
sayısına bölünmesi suretiyle tespit edilecektir.
ÖRNEK:
Bay (A) 03.02.2003 tarihinde 1.000 adet (B) A.Ş.'nin hisse senedini toplam 45.000.000 lira bedel ödemek suretiyle satın
almıştır. (B) A.Ş. 09.07.2003 tarihinde tamamı sermaye yedeklerinden karşılanmak suretiyle %50 oranında sermaye
artırımına gitmiştir. Bay (A) 'ya bu işlem dolayısıyla 500 adet hisse senedi verilmiştir.

Bu durumda Bay (A)’nın sermaye artırımı sonrasında sahip olduğu her bir hisse senedinin maliyet bedeli;
ödenen 45.000.000 lira bedelin toplam hisse senedi sayısına bölünmesi suretiyle (45.000.000/1.500=) 30.000 lira
olarak belirlenecektir.
Kar yedekleri kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde, bu işlem dolayısıyla sahip olunan
hisse senetlerinin maliyet bedeli, daha önce sahip olunan hisse senetlerinin maliyet bedeli ile yeni alınan hisse
senetlerinin itibari değerleri toplamının sermaye artırımı sonrasında sahip olunan toplam hisse senedi sayısına
bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.
ÖRNEK:
Bay (A) 03.02.2003 tarihinde nominal bedeli 1.000 lira olan (B) A.Ş. hisse senetlerinden 15.000.000 lira bedel ödemek
suretiyle 1.000 adet almıştır. (B) A.Ş. 19.02.2003 tarihinde tamamı kar yedeklerinden karşılanmak üzere %50 oranında
sermaye artırımına gitmiştir. Bay (A)'ya bu işlem dolayısıyla 500 adet hisse senedi verilmiştir.

Sermaye artırımından sonra Bay (A)’nın sahip olduğu her bir hisse senedinin maliyet bedeli, 1.000 adet hisse
senedi alımında ödenen 15.000.000 lira ile sermaye artırımı dolayısıyla alınan hisse senetlerinin itibari değerinin
[(500x1000=)500.000 lira] toplamının toplam hisse senedi sayısına [(1.000+500)=1.500] bölünmesi suretiyle
[(15.000.000+500.000)/1.500=] 10.333 lira olarak belirlenecektir.
Şirketler tarafından nakit olarak sermaye artırımına gidildiği durumlarda, hisse senedi sahipleri tarafından rüçhan

hakkı kullanılmak suretiyle itibari değerleri ödenerek sahip olunan hisse senetleri yönünden de maliyet bedeli,
daha önce sahip olunan hisse senetlerinin maliyet bedeli ile yeni alınan hisse senetleri için ödenen bedelin
toplamının sermaye artırımı sonrasında sahip olunan toplam hisse senedi sayısına bölünmesi suretiyle
hesaplanacaktır.
e- Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Zararların Mahsubu
Hisse senetlerinin iktisap tarihinden itibaren üç ay içinde ,bir yıl içinde ve/veya süre şartı olmaksızın elden
çıkarılması ve bu işlem sonucunda bir zarar doğması halinde, bu zarar aynı takvim yılı içerisinde elden çıkarılan
menkul kıymetlerden elde edilen kazançlardan mahsup edilebilecektir.
Doğan zararın, diğer menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan kazançlara mahsup edilemeyen kısmının,
Gelir Vergisi Kanununun 88. maddesi hükmü uyarınca diğer faaliyet veya işlemlerden elde edilen kazançlara
mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Yukarıda açıklandığı üzere, iktisap tarihinden itibaren 3 ay ve/veya bir yıldan fazla elde tutulan hisse senetlerinin
elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi olmayacaktır. Dolayısıyla, iktisap tarihinden itibaren 3 aydan
ve/veya bir yıldan fazla elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan zararların diğer kazançlara
mahsubu mümkün bulunmamaktadır.
f- Kazancın Tespitinde Dikkate Alınacak Giderler
Hisse senetlerinin elden çıkarılması halinde doğan kazancın tespitinde satış bedelinden elden çıkarılan hisse
senetlerinin maliyet bedelinin yanı sıra elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcı tarafından yüklenilen giderler
de indirim konusu yapılabilecektir.
Hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazancın tespitinde, kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin
finansman giderlerinin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
g- Beyan Edilecek Kazancın Tespitinde Dikkate Alınacak İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80. maddesi hükmü ile menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan
değer artışı kazançlarının 10.000.000.000 lira tutarındaki kısmı vergiden istisna edilmiştir.
Dolayısıyla hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançtan (varsa diğer menkul kıymetlerin elden
çıkarılmasından doğan kazançlar ile diğer değer artışı kazançları dahil) 10.000.000.000 liralık istisna düşülecek
ve kalan tutar beyan edilecektir.
h- Geçici İlmühaberler
Geçici ilmühaberler, anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul
kıymetlerdir. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kar payı almak gibi pay sahipliği
haklarını kazandıran ilmühaberler, ilgili anonim şirketçe hisse senetleri düzenlenip ortaklara teslim edildiği anda
geçerliliğini kaybetmektedir. Dolayısıyla ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların
vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanununun hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların
vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
Buna göre, ilmühaberlerin; iktisap tarihinden itibaren üç ay ve/veya bir yıl içerisinde veyahut süre şartı
olmaksızın elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabi olacak,
iktisap tarihinden itibaren üç aylık ve/veya bir yıllık sürenin geçmesinden sonra elden çıkarılması halinde ise
elde edilen kazanç gelir vergisine tabi olmayacaktır. Ayrıca, ilmühaberlerin hisse senetleri ile değiştirilmesi
dolayısıyla alınan hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak ilmühaberlerin elde edildiği tarih dikkate alınacaktır.
B- Diğer Menkul Kıymetlerin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançların Vergilendirilmesi
Menkul kıymet yatırım fonları katılma belgeleri hariç diğer menkul kıymetlerin vergilendirilmesi ise aşağıdaki
gibidir:
GVK’nın mükerer 80/1 maddesinde ivazsız olarak elde edilenler hariç diğer menkul kıymetlerin elden
çıkarılmasından sağlanan kazançlar vergiye tabidirler. Bu menkul kıymetlerin iktisap tarihinin bir önemi yoktur.
Elden çıkarılmasında da bir süre şartı söz konusu değildir. İvazsız olarak elde edilen diğer menkul kıymetler ne
zaman elden çıkarılırsa çıkarılsın sağlanan kazançlar diğer kazanç ve irat olarak dikkate alınmazlar. Bu

kazançlar için yıllık beyanname verilmeyeceği gibi diğer gelirler nedeniyle verilecek yıllık beyannameye bu
kazançlar dahil edilmeyecektir.
Diğer menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından elden edilen safi kazanç da hisse senetleri bölümünde
açıklandığı gibi( endeksleme suretiyle) hesaplanır.
Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesini özet olarak aşağıdaki tablo ile
açıklayabiliriz:
MENKUL KIYMET TÜRÜ

Hisse Senetleri

İKTİSAP ŞEKLİ

İvazlı ise
(Miras veya hibe
yoluyla
edinilmemişse)

ALIM-SATIM KAZANCININ
VERGİLENDİRİLMESİ

-İMKB ‘de işlem görüyorsa3
ay içinde,
-İMKB’de işlem görmeyen
tam mükellef kurum
hisse senedi ise 1 yıl içinde

-Diğer hisse senetleri süre şartı
olmaksızın
elden çıkarılmaları halinde
vergiye tabi,
-İMKB ‘de işlem görenlerin
üç aydan ,
-İMKB’de işlem
görmeyenlerin bir yıldan daha
sonra
elden çıkarılması halinde
vergi dışı

Menkul kıymet yatırım fonu
katılma belgeleri

İvazsız ise
İvazlı ise
İvazsız ise

Diğer Menkul Kıymetler (Hazine İvazlı ise
Bonosu, Devlet Tahvili, Özel
Sektör Tahvili, Gayrimenkul
Yatırım Fonu Katılma Belgesi,
Varlığa Dayalı Menkul
Kıymetler v.b.)
İvazsız ise

Vergiye tabi değil
2003yılı sonuna kadar vergiye
tabi değil
Vergiye tabi değil
Süre şartı olmaksızın vergiye
tabi

Vergiye tabi değil

4842 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER SONRASINDA FİNANSAL
KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL DEĞİŞİKLİKLER VE UYGULAMALAR

Necati PERÇİN
Gelirler Başkontrolörü
Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Başkanı

I-

GİRİŞ

Bilindiği gibi 4842 sayılı Kanun’un 25 inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’na, “Finansal Kiralama
İşlemlerinde Değerleme” başlıklı mükerrer 290 ncı madde eklenmiştir. Söz konusu madde hükmü
aşağıdaki gibidir.
4842 sayılı Kanunun 25'inci maddesiyle eklenen geçici madde Yürürlük; 1.7.2003 tarihinden itibaren
yapılacak kiralama işlemlerinde uygulanmak üzere 24.04.2003)
1- Finansal kiralama işlemlerinde, finansal kiralamaya konu olan iktisadî kıymet ile sözleşmeden
doğan hak, borç ve alacakların değerlemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.
Kiracı tarafından finansal kiralama işlemine konu iktisadî kıymeti kullanma hakkı ve sözleşmeden doğan
borç, kiralama konusu iktisadî kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin
bugünkü değerinden düşük olanı ile değerlenir.
Kiralayan tarafından sözleşmeden doğan alacak, kiralama süresi boyunca yapılacak kira ödemelerinin toplam
tutarı, kiralama konusu iktisadî kıymet ise, bu iktisadî kıymetin net bilanço aktif değerinden kira
ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutar ile değerlenir. İktisadi kıymetin net bilanço
aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif
olması halinde, iktisadî kıymet iz bedeliyle değerlenir ve aradaki fark iktisadî kıymetin elden
çıkarılmasından elde edilen kazançlar gibi işleme tâbi tutulur.
Kiralayan tarafından aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark,
gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak pasifleştirilmek suretiyle değerlenir.
Kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadî kıymetin üretimini veya alım satımını yapması halinde,
iktisadî kıymetin net bilanço aktif değeri olarak rayiç bedeli dikkate alınır. Rayiç bedel ile maliyet bedeli
arasındaki fark, normal bir satış işleminden elde edilen kâr veya zarar olarak işleme tâbi tutulur.
2- Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadî kıymeti kullanma hakkı, bu
Kanunun mükerrer 298 inci maddesi ve üçüncü kitabının üçüncü kısmın birinci bölümünde
kiralama konusu iktisadî kıymet için belirlenmiş esaslar çerçevesinde yeniden değerlemeye ve
amortismana tâbi tutulur.
Kiralayan tarafından, finansal kiralamaya konu iktisadî kıymetin bu maddenin (1) numaralı fıkrasının üçüncü
paragrafına göre belirlenen değeri üzerinden amortisman ayrılmaya devam olunur.
Bu madde kapsamında değerlenen borç ve alacak tutarları reeskonta tâbi tutulmaz.
Kiracı tarafından finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz
gideri olarak ayrıştırılır. Ayrıştırma işlemi, her bir dönem sonunda kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz
oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılır.
Kiralayan tarafından gelecek dönemlere ait faiz gelirleri, kiralanan iktisadî kıymetin finansal kiralama
sözleşmesinin yapıldığı tarihteki rayiç bedelinden, her bir dönem sonunda anapara geri ödemelerinin
düşülmesi sonucu kalan tutar üzerinden sabit bir dönemsel faiz oranı yaratacak şekilde hesaplanması
suretiyle tahakkuk ettirilir.
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3- Bu maddenin uygulamasında aşağıda yer alan tanımlar dikkate alınır.
Finansal Kiralama: Kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine
bakılmaksızın, bir iktisadî kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların
kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır.
Kiralama işleminde; iktisadî kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi, kiracıya kira
süresi sonunda iktisadî kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması, kiralama
süresinin iktisadî kıymetin ekonomik ömrünün % 80'inden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya
sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadî kıymetin rayiç
bedelinin % 90'ından daha büyük bir değeri oluşturması hallerinden herhangi birinin varlığı durumunda
kiralama işlemi finansal kiralama kabul edilir.
Doğal kaynakların araştırılması veya kullanılmasına yönelik kiralama sözleşmeleri ile sinema filmleri, video
kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi kıymetlerle ilgili lisans sözleşmeleri bu madde kapsamında
değerlendirilmez.
Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama sözleşmeleri, sadece, sözleşmede kira süresi sonunda mülkiyet
hakkının kiracıya devri öngörülmüşse veya kiracıya kira süresi sonunda kiralama konusu gayrimenkulu
düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınmışsa bu madde kapsamında değerlendirilir.
Kira Ödemeleri: Sözleşmeye göre, kira süresi boyunca yapılması gereken kira ödemeleridir. Kira süresi
sonunda, kiralama konusu iktisadî kıymetin kalan değerine ilişkin bir taahhüt olması halinde bu değer de kira
ödemesi kabul edilir.
Kira süresi sonunda kiracıya düşük bir bedelle iktisadî kıymeti satın alma hakkı tanındığı ve sözleşme
tarihinde bu hakkın kullanılma olasılığının yüksek olduğu durumda kira ödemeleri kira süresi boyunca
yapılan kira ödemeleri ile satın alma hakkının kullanılması durumunda ödenmesi gereken bedelin toplamıdır.
Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri: Kira ödemelerinin, sözleşme tarihinde, kiralamada kullanılan faiz
oranının dikkate alınması suretiyle hesaplanan bugünkü değerlerinin toplamıdır.
Kiralamada kullanılan faiz oranı tespit edilemiyorsa, kiracının kiralamaya konu iktisadî kıymeti satın almak
için aynı vade ile alması gereken borç için katlanacağı faiz oranı kullanılır.
Kiralamada Kullanılan Faiz Oranı: Kira ödemeleri ile garanti edilmemiş kalan değer toplamının bugünkü
değerini, kiralamaya konu iktisadî kıymetin rayiç bedeline eşitleyen iskonto oranıdır.
4- Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulamasına yönelik usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Söz konusu madde hükümleri 01.07.2003 tarihinden itibaren yapılacak kiralama işlemlerinde
uygulanacaktır.
Başka bir ifadeyle 01.07.2003 tarihinden önce yapılan finansal kiralama işlemlerinde bugüne kadar olduğu
gibi;


Kiralayan konumunda olan finansal kiralama şirketleri düzenledikleri faturalarda yer alan kiralama
bedellerini faturanın düzenlendiği ayda gelir,



Kiracılar ise söz konusu faturalarda yer alan kiralama bedellerini aynı ayda gider olarak kayıtlarına
intikal ettireceklerdir.

01.07.2003 tarihinden itibaren yapılacak finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin uygulamaya yönelik,
Maliye Bakanlığı’nın Genel Tebliğ ile açıklama yapması beklenmektedir.
Ancak bu makalemizde konu ile ilgili olarak henüz bir tebliğ yayınlanmadığından 01.07.2003 sonrası
kiralama işlemlerine ilişkin uygulama konusunda yasal düzenleme dikkate alınarak aşağıda genel bazı
açıklamalar yapılmıştır.
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II-

FİNANSAL KİRALAMA UYGULAMASI KONUSUNDAKİ YENİ ESASLAR VE KONU
İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

24.04.2003 tarihli 4842 sayılı Kanunun 25’nci maddesi ile 213 sayılı VUK’ nun mükerrer 290’ncı
maddesinde yapılan düzenlemeler uyarınca;


Bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm risk ve yararların kiracıya
devredilmesi sonucunu doğuran kiralama sözleşmeleri finansal kiralama sözleşmeleri olarak
tanımlanmıştır.



Finansal kiralama işlemine konu iktisadi kıymete ilişkin amortisman ayırma hakkı kiracıya ait
olmaktadır.



Kiracı ve kiralayan sözleşme konusu kiralama işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını ana para ve faiz
ayrıştırması yaparak tutacaklardır.



Yapılan kira ödemeleri ana para ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılacak ve faiz giderleri ilgili
dönemlerde vergiye tabi gelirin tespitinde indirim konusu yapılacaktır.



Kiralayan ise kira ödemelerini ana para geliri ödemesi ve faiz geliri olarak ayrıştıracak elde ettiği
gelirleri dönemler itibariye vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alacaktır.



Finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin mülkiyet hakkı kiracıya devredilip devredilmeyeceğine
bakılmaksızın tüm risk kiracıya ait olacaktır.



Finansal kiralama süresi, kiralamaya konu iktisadi kıymetin ekonomik ömründen uzun olmamalıdır.



Kiralamaya konu iktisadi kıymet amortismana tabi tutulabilecek ve yeniden değerlemeye konu
edilebilecektir.



Kiracıya mülkiyet hakkı devretmesi koşulu ile gayrimenkuller finansal kiralamaya konu edilebilecektir.



Lisans sözleşmeleri, patentler ve diğer sınai mülkiyet hakları kapsam dahilinde değildir.



Kira ödemelerine ait katma değer vergileri eskiden olduğu gibi indirim konusu yapılabilecektir.



Kiracı tarafından, iktisadi kıymet kullanma hakkı rayiç bedel ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden
düşük olan ile değerlenmek suretiyle aktifleştirilecektir.



Kiracının iktisadi kıymeti aktifleştirmek ve amortismana tabi tutulabilmesi için finansal kiralama
sözleşmesinin varlığı yeterli olacaktır.



Yatırım indirimi istisnasından kiracı değil, kiraya veren yararlanacaktır.

1- Finansal Kiralama, Sadece Finansal Kiralama Şirketleri Tarafından Yapılan Bir Kiralama
Değildir
Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 290 ıncı maddesinde yapılan tanıma göre;
Finansal Kiralama: Kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine
bakılmaksızın, bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların
kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır.
Kiralama işleminde;


İktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi,
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Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı
tanınması,



Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 80’inden daha büyük bir bölümünü
kapsaması,



Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç
bedelinin % 90’ından daha büyük bir değeri oluşturması
hallerinden herhangi birinin varlığı durumunda kiralama işlemi finansal kiralama kabul edilir.

Doğal kaynakların araştırılması veya kullanılmasına yönelik kiralama sözleşmeleri ile sinema filmleri, video
kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi kıymetlerle ilgili lisans sözleşmeleri bu madde kapsamında
değerlendirilmez.
Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama sözleşmeleri, sadece sözleşmede kira süresi sonunda mülkiyet
hakkının kiracıya devri öngörülmüşse veya kiracıya kira süresi sonunda kiralama konusu gayrimenkulu
düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınmışsa bu madde kapsamında değerlendirilir şeklinde tanımlanmıştır.
Yukarıda yer verilen kanun hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; bir kiralamanın finansal kiralama olarak
kabul edilmesi için kiralama sözleşmesinin ne tür bir gerçek ve tüzel kişiyle imzalandığı önemli olmayıp,
belirtilen hallerden herhangi birine uyup uymadığı önemlidir. Başka bir ifadeyle, bir finansal kiralama şirketi
ile yapılacak kiralama işlemi vergi uygulamaları bakımından finansal kiralama kabul edilmeyebileceği gibi,
herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden yapılacak (yukarıda belirtilen özelliklerden herhangi birisine sahip)
kiralama işlemi vergi uygulaması bakımından finansal kiralama kabul edilebilecektir.
2- Yatırım İndirimi İstisnasından Kiracı Değil, Kiraya Veren Yararlanacaktır
4842 sayılı Kanunla değişiklik yapılan kanunlardan biri de 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’dur.
Finansal Kiralama Kanunu’nun “Teşvik” başlıklı 28’nci maddesinde yer alan eski hüküm teşvik belgelerinin
de kaldırılmasına paralel olarak “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.” şeklinde değiştirilmiştir.
Dolayısıyla yatırım indiriminden finansal kiralama şirketi yararlanacaktır.
3- Faturada Yer Alan Kira Bedelinin Tamamının Gider Kaydedilmesi Uygulaması Son Bulmaktadır
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 290 ıncı maddesinde yapılan düzenleme kapsamında finansal kiralama
kabul edilen işlemlerde faturada yer alan kiralama bedelinin tamamının gider kaydına son verilmekte,
sözleşme tutarının iktisadi kıymet bedeline isabet eden kısmı kiracı tarafından kiralanan iktisadi kıymetin
kullanma hakkı olarak aktifleştirilerek amortismana tabi tutulmaktadır. Kiracıların amortisman ayırma
süresinin kira konusu iktisadi kıymetin normal amortisman süresi olması beklenmektedir.
Düzenlenen faturalarda yer alan kira bedellerinin faizden kaynaklanan kısımları, kiracılar tarafından
finansman gideri olarak kayıtlara intikal ettirilecek, dolayısıyla finansman gider kısıtlaması kapsamına da
girecektir.
4- Katma Değer Vergisi Uygulaması
Katma Değer Vergisi Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nda bir değişiklik yapılmadığı sürece;


Finansal Kiralama Kanunu’na göre, finansal kiralama şirketleri tarafından gerçekleştirilen alımlar ve
kiralamalar için geçerli olan düşük oranlı KDV uygulaması, bugüne kadar düşük oran kapsamındaki
bütün işlemler için devam edecek,
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III-

Finansal kiralama şirketleri dışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen ve Vergi Usul
Kanunu’nun Mükerrer 290 ıncı maddesi uyarınca finansal kiralama sayılan kiralamalarda ise indirimli
KDV oranı uygulanmayacaktır.
SONUÇ

4842 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere göre; artık finansal kiralama işlemlerinde kiraya verenin yani
kiralayanın mutlaka finansal kiralama şirketi olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Oysa 3226 sayılı Kanun
uyarınca finansal kiralama işlemlerini yapma yetkisi finansal kiralama şirketlerine tanınmıştır. Ancak 213
sayılı VUK’ da yapılan değişiklik uyarınca kira ilişkisinin Kanun’ un aradığı koşulları taşıması halinde vergi
uygulamaları açısından finansal kiralama hükümleri uygulanacaktır.
4842 sayılı Kanun ile yapılan finansal kiralama ile ilgili düzenlemeler yasa bazında ana hatlarıyla yukarıda
açıklandığı gibi olup, maddenin uygulamasına yönelik usul ve esasları belirleme konusunda Maliye
Bakanlığı yetkilidir. Dolayısıyla Bakanlığın bir tebliğ ile konuya ilişkin olarak bir takım açıklamalarda
bulunması ve özellikle değerleme esasları konusuna açıklık getirmesi muhtemeldir.
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HİSSE SENETLERİNİN ALIM-SATIM KAZANCININ VERGİLENDİRİLMESİ
Hakan AY
Hesap Uzmanı
1- Genel Olarak
GVK’nda 4369 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonucunda, hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde
edilen kazançlar diğer kazanç ve iratlar olarak tanımlanmış, ancak iktisap şekli ne olursa olsun, 1 yıldan1
fazla süre elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançların vergilendirilmeyeceği
hükme bağlanmıştı.
Daha sonra çıkarılan 4444 sayılı Kanunla da, hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar
değer artış kazancı olarak kabul edilmiş, ancak ivazsız olarak iktisap edilenler hariç olmak üzere, iktisap
tarihinden itibaren üç aydan daha fazla süre elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan
kazançlar, vergi konusu dışında bırakılmıştı.
Son olarak 09.01.2003 tarih ve 24988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4783 sayılı Kanunla GVK’nun
mükerrer 80’inci maddesinde yapılan değişikle birlikte;



İvazsız olarak iktisap edilenler ile
Üç ay süreyle elde tutulan ve Türkiye’de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem gören hisse senetleri
hariç, menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançların, değer artış kazancı olduğu hükme
bağlanmıştır.
Buna göre;




İvazsız olarak iktisap edilen menkul kıymetler ile
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) kayıtlı hisse senetlerinden üç aydan fazla süre elde
tutulanların alım satımından doğan kazançlar, vergiye tabi olmayacaktır.

Bu düzenleme sonucunda Türkiye’de faaliyet gösteren ancak hisseleri İMKB’de işlem görmeyen kurumlar
ait olan hisse senetlerinin elde çıkarılması, herhangi bir süre şartı da aranmaksızın, verilendirilmeye
başlanmıştır. İşte bu durumu gidermek üzere 4842 sayılı Kanunun2 8. maddesiyle GVK’nun 80. maddesinin
birinci fıkrasının (1) numaralı bendi, 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir;
“1. İvazsız olarak iktisap edilenler, Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem gören ve üç aydan
fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle elde
tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Üç aylık süreyi
bir yıla kadar çıkartmaya veya tekrar kanunî süreye kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.).”
Bu düzenlemeyle birlikte,
 İvazsız olarak iktisap edilen menkul kıymetler,
 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) kayıtlı hisse senetlerinden üç aydan fazla süre elde
tutulanlar ile,
 Tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin alım
satımından sağlanan kazançlar,
vergiye tabi olmayacaktır.

30.12.1998 tarih ve 23569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4387 sayılı Geçici Bütçe Kanunu’nun 5/b-1
maddesiyle bu süre 1999 yılı için üç ay olarak belirlenmişti.
2
24.04.2003 tarih ve 25088 sayılı Remi Gazete’de yayımlanmıştır.
1

1

2- Elden Çıkarılan Hisse Senetlerinin Maliyet Bedelinin Tespit Yöntemi
4369 ve 4444 sayılı Kanunlar ile menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazancın tespiti
sırasında, mükelleflere, maliyet bedelinin endekslenmesi uygulaması veya GVK’nun 76’ncı maddesi hükmü
uyarınca indirim oranı uygulaması yapabilme imkanı konusunda seçimlik hak tanınmıştı.
4783 sayılı Kanunla bu tercih hakkı ortadan kaldırılmış ve elden çıkarılan tüm mal ve hakların maliyet
bedelinin sadece, Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki (TEFE) artış
oranında artırılarak tespit edilmesi uygulaması getirilmiştir.
Buna göre 2003 yılında elden çıkarılan hisse senetlerinden doğan kazanç tespit edilirken, elden çıkarılan
hisse senetlerinin iktisap bedeli, elden çıkarılan ay hariç olmak üzere, aylık bazda Devlet İstatistik
Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki (TEFE) artış oranında artırılarak tespit edilecektir.
İndirim oranı artık uygulanmayacaktır.
3- İstisna Tutarı
4444 sayılı Kanun ile belirlenen 3,5 milyar liralık istisna tutarı, 4783 sayılı Kanun ile 10 milyar liraya
çıkarılmıştır. Bunun sonucunda bir takvim yılında elde edilen değer artış kazancının 10 milyar lirayı aşan
kısmı vergiye tabi olacaktır.3
Bu nedenle hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazancın 10 milyarı aşan kısmı vergiye tabi
olacaktır. Ancak Kanun hükmünde bu istisnanın her bir bent için ayrı ayrı uygulanacağı konusunda da
herhangi bir belirleme bulunmamaktadır. Bu nedenle 10 milyarlık istisna hisse senedi alım-satım kazancı
dahil tüm değer artış kazançları için topluca uygulanacaktır.
4- Menkul Kıymetlerde Zarar Mahsubu
Gerek 4369 sayılı Kanun, gerekse de 4444 sayılı Kanun ile aynı yıl içerisinde birden fazla menkul kıymet
alınıp satılması halinde, toplam kazanç tespit edilirken, alım satımın birinden doğan zararın diğerinin
karından mahsup edilebilme imkanı tanınmıştı. 4783 sayılı Kanun ile mahsup imkanı sağlayan ifade kanuni
düzenlemeden çıkarılmıştır. Bunun üzerine kamuoyunda çıkan tartışmaları gidermek üzere Gelirler Genel
Müdürlüğü bir basın açıklaması yapmış ve menkul kıymet alım-satımından doğan kar ve zararların birbirine
mahsup edilebilme imkanının devam ettiğini duyurmuştur.
Her hisse senedinin elden çıkarılmasından doğan zararın, kara mahsubu mümkün değildir. Şöyle ki, kazancı
vergiye tabi olmayan bir işlemin zararı da dikkate alınmaz. Bu nedenle örneğin, İMKB’de işlem gören ve üç
ay elde tutulduktan sonra satılan hisse senetlerinden doğan zararın karlara mahsubu mümkün değildir. Yine
aynı şekilde tam mükellef bir kuruma ait olan ve 1 yıl elde tutulduktan sonra satılan hisse senetlerinden
kaynaklanan zarar da mahsup edilemez. Çünkü bu şartlarda yapılan satıştan doğan kazanç vergiye tabi
tutulmamaktadır.
5- Menkul Kıymetlerin İktisap Bedelinin İspat Edilememesi Halinde İktisap Bedeli Olarak Dikkate
Alınacak Değer
Gerek 4369 sayılı Kanun ile gerekse de 4444 sayılı Kanun’da, menkul kıymetlerin iktisap bedelinin ispat
edilememesi halinde iktisap bedeli olarak, iktisap tarihindeki rayiç bedelin esas alınacağı düzenlemesi
bulunmaktaydı.
4783 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle birlikte artık bu durumda, VUK’nun 266’ncı maddesinde yazılı
itibari değer esas alınacaktır. Bu nedenle mükelleflerin edindikleri hisse senetlerinin iktisap (maliyet )
bedellerini tevsik etmeleri kendileri açısından oldukça önemli hale gelmiştir.

GVK’nun Arızi kazançları düzenleyen 82’nci maddesinin 5 ve 6 no’lu bentleri sayılan kazançlar ile henüz
başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere
iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlarda 10 milyarlık istisna uygulanmaz.
3

2

6- Sonuç
Hisse senetlerinden elde edilen kazancın vergilendirilme şartlarının ülkemizdeki sermaye piyasasının
gelişiminde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu nedenle sermaye piyasalarına istikrar kazandırmak
ve uzun vadeli yatırımları özendirmek amacıyla belirli bir süre elde tutulan hisse senetlerinden doğan kazanç
vergi dışı bırakılmaktadır. Sermaye piyasalarını geliştirmek ve derinlik kazandırmak için sadece vergisel
teşvikler başvurmak tek başına yeterli olmamaktadır. Vergisel teşvikler ile birlikte siyasi ve ekonomik
istikrarın sağlanmasıyla da yatırımcıların ülkeye ve ekonomiye olan güvenleri artacak ve yatırımların vadesi
uzayacaktır. Bu şekilde tüm gelişmiş ülkeler de olduğu gibi tabana yayılmış, istikrarlı ve derin bir sermaye
piyasasına sahip olabiliriz.
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YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI STOPAJA TABİ MİDİR ?
Bülent KOÇAK
Gelirler Kontrolörü
I-GİRİŞ:
09.04.2003 tarih ve 4842 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”1 ile vergi
mevzuatımızda önemli değişiklikler yapılmıştır. Anılan kanunla yapılan değişikliklerden bir tanesi de istisna
kazançlar ve genel olarak da kurum kazançlarının vergilendirme rejimidir. Kurum kazançlarının
vergilendirilmesinde önemli bir yer iştigal eden yatırım indirimi müessesesinde de anılan kanunla önemli
değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler anılan kanunla birlikte oldukça fazla yazıya konu olduğu için, biz
bu makalemizde yapılan değişikliklere girmeksizin sadece yapılan değişiklikler sonucunda tekrar gündeme gelen
yatırım indiriminin stopaja tabi olup olmadığı tartışmalarına değineceğiz.
II- 2002 YILINDA YARARLANILAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI STOPAJA TABİ MİDİR?
Bilindiği üzere, 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile kurum kazançlarının vergilendirilmesinde istisna
kazanç ile normal kazanç ayırımına son verilmiş ve istisna olsun olmasın yapılacak stopaj karın dağıtılması
aşamasına bırakılmıştır. Kurum kazançlarından yapılacak tevkifatı düzenleyen Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b
maddesinde yapılan değişiklikler, kanunun yayım tarihi olan 24.04.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yatırım indirimi müessesesinde yeni döneme geçiş sürecini düzenleyen hükümlere ise 4842 sayılı Kanunun
17’nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 61’inci maddede yer verilmiştir. Bu madde
hükümlerine göre;


24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri (teşvik belgelerinin
tarihi önemli değildir. Yani, teşvik belgelerinin bu tarihten sonra düzenlenmiş olması da fark etmeyecektir.)
kapsamında yapılacak harcamalara değişiklik öncesi hükümler uygulanacaktır. Ancak, belirtilen teşvik
belgelerine bu tarihten sonra ilave edilecek iktisadi kıymetler için yapılan harcamalar yeni hükümlere tabi
olacaktır.



Açıklanan hükümler çerçevesinde yatırım indirimi istisnasından faydalanan kazançlar ile 24.04.2003
tarihinden önce gerçekleşen yatırımlar üzerinden hesaplanan ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle
sonraki dönemlere devreden yatırım indiriminden yararlanan kazançlar dağıtılsın ya da dağıtılmasın %19,8
oranında stopaja tabi tutulacaktır.



24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında
24.04.2003 tarihinden itibaren yapılan harcamalar (öngörülen harcamalar kapsamında daha önce yatırım
indirimi istisnasından faydalanmış harcamalar hariç) için yeni hükümlerden faydalanılması mümkündür.
Ancak, bunun için 24.04.2003 tarihinden sonraki ilk geçici vergi dönemi beyannamesinin verileceği tarihe
kadar (Normal hesap dönemine tabii mükellefler için 15.05.2003 tarihine kadar) bağlı bulundukları vergi
dairesine bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Eğer, birden fazla teşvik belgesi alınmış ise tercihin sahip
olunan belgelerinin tamamını kapsaması şarttır.

Yukarıda belirttiğimiz yasa hükümlerinden anlaşılacağı üzere, Gelir Vergisi Kanununun 4842 sayılı Kanunla
değiştirilmeden önceki hükümler çerçevesinde yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlar üzerinden
dağıtılsın ya da dağıtılmasın %19,8 oranında tevkifat yapılması öngörülmüş ve bu düzenleme 24.04.2003 tarihi
itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Bu kısa açıklamalardan sonra gelelim tartışma konusuna; 2002 yılı kazançları üzerinden yararlanılan yatırım
indirimi istisnası tevkifata tabi midir?
1

24.04.2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2
Bu tartışmanın doğmasına neden olan başlıca sebep, 2002 yılı istisna kazançları üzerinden yapılacak stopajı
düzenleyen GVK’nun 94/6-bii maddesinin 24.04.2003 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış olmasıdır. Zira,
4842 sayılı Kanun ile yapılan yeni düzenleme kanunun yayım tarihi olan 24.04.2003 tarihi itibariyle yürürlüğe
girmiştir ve az önce de belirttiğimiz üzere istisna kazançlar da dahil olmak üzere tüm kurum kazançları
üzerinden kar dağıtımı halinde ve kar dağıtım tarihinde stopaj yapılmasını hükme bağlamıştır.
Bu konuda iki farklı görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre;2 2002 yılı kurum kazançlarına uygulanan yatırım
indirim istisnası için stopaj yapılması mümkün değildir. Zira, normal hesap dönemi beyanname verme süresinin
son günü olan 30.04.2003 tarihi itibariyle stopaj yapılmasını öngören bir hüküm bulunmamaktadır. Değişiklik
öncesi hüküm, yani GVK’nun 94/6-bii maddesi, 24.04.2003 tarihi itibariyle yürürlükte olmadığı için bu
maddeye göre stopaj yapılamaz. Yapılan yeni düzenleme de istisna kazançlar dahil olmak üzere tüm
kazançlardan ancak kar dağıtımı halinde stopaj yapılmasını öngördüğünden, yeni düzenleme uyarınca da stopaj
yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Maliye Bakanlığı’nın da paylaştığı ikinci görüşe göre; söz konusu durumda istisna stopajı yapılabilecektir. Zira,
bu husus geçici 61’inci maddede özel olarak hükme bağlanmıştır ve yasa hükmü gayet açık olup stopaj
yapılacağını amirdir. Maliye Bakanlığı, bu görüşünü 249 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde3 ve
16.05.2003 tarih ve 20781 sayılı Genel Yazı’da açıklamıştır. Özellikle, istisna kazançlardan yapılacak tevkifata
dair açıklayıcı hükümler içeren mezkur genel yazıda bu husus açıkça belirtilmiştir. Söz konusu genel yazıya
Bakanlığın bu konudaki görüşünü yansıtması açısından taşıdığı önem nedeniyle aşağıda aynen yer verilmiştir. 4
“Bakanlığımıza intikal eden sorulardan, 4842 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden sonra yatırım indirimi
istisnasından yararlanan kazançlar üzerinden tevkif edilmesi gereken vergilerin ödenme süresi ile Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun Geçici 28 inci maddesinde yer alan istisna kazançlar üzerinden stopaj yapılıp
yapılmayacağı hususunda tereddütler oluştuğu anlaşılmakta olup, konuya ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların
yapılması gerekli görülmüştür.
Bilindiği üzere, 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, kurumların istisna kazançları ile normal kazançları
ayırımına son verilmiş, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin
(b) alt bendi uyarınca yapılacak tevkifat da kazancın istisna olup olmadığına bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı
hale getirilmiştir.
4842 sayılı Kanunla getirilen yeni vergileme rejimi uyarınca, istisna kazançlar üzerinden prensip olarak tevkifat
yapılmayacak, ancak bu kazançların kar dağıtımına konu edilmesi halinde bu kar paylarına Gelir Vergisi
Kanununun 94/6-b maddesi uygulanacaktır. Dolayısıyla Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları ile özel
kanunlarında, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin değişmeden önceki 6/b-ii bendine göre tevkifata
tabi tutulması öngörülen istisna kazançlar üzerinden bu maddeye istinaden tevkifat yapılması söz konusu
olmayacaktır.
Bu çerçevede Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 24 ve Geçici 28 inci maddelerinde düzenlenen ve tevkifat
açısından Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesine atıf yapılan istisna kazançlar üzerinden de tevkifat
yapılmayacaktır.
4842 sayılı Kanunla getirilen vergileme rejimi, prensip olarak istisna kazançlar üzerinden tevkifat
yapılmamasını öngörmekle birlikte, aynı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 61 inci madde ile
yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançların vergilendirilmesine yönelik olarak özel bir düzenleme
yapılmıştır.
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Gelir Vergisi Kanunu’na 4842 sayılı Kanunla eklenen Geçici 61 inci maddede, “Bu maddenin yürürlük
tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla
ilgili yatırım harcamalarına (teşvik belgelerine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadi kıymetler için yapılan
harcamalar hariç), yatırım indirimi uygulamasına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun bu tarihten önce
yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır.
Yukarıda belirtilen şekilde yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlar ile bu maddenin yürürlük
tarihinden önce gerçekleşen yatırımlar üzerinden hesaplanan ve kazancın yetersiz olması nedeniyle sonraki
dönemlere devreden yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın % 19,8
oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır...” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, Geçici 61 inci madde kapsamında yaralanılan istisna tutarı üzerinden maddede öngörülen oranda
tevkifat yapılması gerekmektedir. 80 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde de belirtildiği üzere, söz
konusu tevkifat tutarı üzerinden ayrıca fon payı hesaplanmayacaktır.
Diğer taraftan, yararlanılan yatırım indirimi istisnası üzerinden yapılan tevkifatın 3 eşit taksitte ödenmesine
imkan sağlayan ve 4842 sayılı Kanun’la 1.1.2004 tarihinde yürürlükten kaldırılması öngörülen Gelir Vergisi
Kanunu’nun 119 uncu maddesinin ikinci cümlesi 31.12.2003 tarihine kadar yürürlükte bulunduğundan, 2003
yılında yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançların dağıtıma tabi tutulmamış olması şartıyla bu
tevkifat 3 eşit taksitte ödenebilecektir.”5
Görüleceği üzere bu yazıda kısaca; Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları ile özel kanunlarda, Gelir Vergisi
Kanununun 94/6-bii maddesi uyarınca stopaja tabi olduğu belirtilen istisna kazançlardan bu maddeye göre
stopaj yapılmayacağı, yapılan yeni düzenleme gereği bu kazançlardan istisna olmayan diğer kazançlar gibi
dağıtım aşamasında stopaj yapılacağı belirtildikten sonra, 4842 sayılı yatırım indirimi için özel bir düzenlemeye
gidildiği ve bu madde gereğince yatırım indirimi istisnasından faydalanan kazançlar için stopaj yapılacağı
belirtilmiştir.
Bu konudaki şahsi düşüncemize gelince;
İstisna kazançlar üzerinden yapılan stopajın yasal dayanağı, Gelir Vergisi Kanununun 94/6-bii maddesidir.
Bakanlık görüşüne müstenit olan düzenleme ise 4842 sayılı Kanun ile GVK’na eklenen geçici 61’inci madde
hükmüdür. Bize göre, sorunu çözümü kavuşturacak nokta burasıdır. Zira, yapılan düzenlemenin yerinin yanlış
olduğunu düşünmekteyiz. Dikkat edilirse, maddi kanunlarımızın gerek asli gerekse geçici maddelerinde usul ve
esasları belirlenen istisna kazançlardan yapılacak stopajın GVK’nun 94/6-bii maddesine göre yapılacağı yine bu
maddelerde belirtilmiştir. Nitekim, mezkur genel yazıda Bakanlık açık bir şekilde Kurumlar Vergi Kanununun
geçici 24 ve 28’inci maddelerinde düzenlenen ve tevkifat açısından Gelir Vergisi Kanununun 94/6-bii maddesine
atıf yapılan kazançlar üzerinden anılan maddenin yürürlükte olmaması nedeniyle tevkifat yapılamayacağını
belirtmiştir. Sanırız, ilgili madde hükümleri yapılacak stopaj açısından yeterli olsaydı Bakanlık böyle bir hususu
ayrıca belirtmek zorunda kalmazdı. Dolayısıyla, yasal düzenleme yapılırken söz konusu hükme GVK’nun 94/6bii maddesinde yer verilmiş olsaydı bu tartışmalar hiç olmayacaktı.
Bu hususta yaşanan tereddütler dolayısıyla bazı mükelleflerin 2002 yılı beyannamelerini ihtirazi kayıtla verdiği
bilinmektedir. Tereddüt konusu olan bu hususa ilişkin henüz teşekkül etmiş bir yargı kararı bilinmemektedir.
Ama, önümüzdeki günlerde bu konuda farklı mahkeme kararlarının oluşacağını tahmin etmek zor değildir. Belki
de, 1999 yılı kazançları üzerinden faydalanılan yatırım indiriminin stopaja tabi olup olmadığı şeklindeki
gelişmelere benzer bir süreç yaşayacağız. Bakanlığın geçici 61’inci madde hükmüne dayanarak görüşünde
ısrarcı olacağı şüphesizdir. Belirttiğimiz gibi, yargı aşamasına giden mükelleflerin temel dayanağı GVK’nun
94/6-bii maddesinin 30.04.2003 tarihi itibariyle yürürlükte bulunmamasıdır.

Yazımızın kaleme alındığı tarih itibariyle hazırlanan 81 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı’nda da
yukarıda verdiğimiz genel yazı hükümlerine yer verilmiştir. Dolayısıyla, Bakanlık bu görüşünü çok yakında çıkması
beklenen tebliğle de bir kez daha kamuya ilan edecektir.
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Geçici 61’inci maddede yapılan düzenlemenin 2002 yılı kazançları üzerinden faydalanılan yatırım indirimi
istisnası için yapılacak stopajın gerek ve yeter dayanağı olarak kabul edilmesi halinde, bir hususu da
hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bilindiği üzere, 4842 sayılı Kanunun 37’nci maddesinin 3 numaralı fıkrası ile
01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25.06.1992 tarih ve 3824 sayılı Kanunun 18,19,20,21 ve
22’nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 01.01.2004 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan 3824 sayılı
Kanunun mezkur hükümleri vergiler üzerinden alınacak fon paylarına ilişkindir. Dolayısıyla, 01.01.2004
tarihinden itibaren verilecek yıllık beyannameler ile muhtasar beyannameler üzerinden hesaplanan vergiler
üzerinden fon payı hesaplanmayacaktır. Yapılan düzenlemenin yürürlük tarihi dikkate alındığında, bu tarihe
kadar verilecek beyannamelerde hesaplanan vergiler üzerinden fon payı hesaplanacağı hususu açıktır. Ancak,
Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 80 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin6 “Yatırım İndirimi
Tevkifat Oranı” başlıklı 2’nci bölümünde, geçici 61’inci madde uyarınca yapılacak stopajın fon payı dahil olarak
%19,8 oranında belirlendiği ve yapılacak stopaj üzerinden ayrıca fon payı hesaplanmayacağını ifade etmiştir.
Bakanlık bu açıklaması ile 01.01.2004 tarihine kadar yürürlükte olan bir yasa hükmünün idari tasarrufla
uygulanmayacağını ifade etmiş olmaktadır.
III-SONUÇ:
Yukarıda ortaya koyduğumuz sorunun çözümü, bize göre, yapılan düzenlemenin yeri ile ilgilidir. Eğer, geçiş
sürecini düzenleyen hükümlere Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 61’inci maddede değil de, anılan
kanunun 94/6-bii maddesinde yer verilmiş olsaydı her hangi bir tartışma söz konusu olmayacaktı.
Bakanlığın geçici 61’inci madde hükmü uyarınca görüşünde ısrarlı olacağı açık olduğu için, aksi yönde düşünen
mükelleflerin ihtirazi kayıtla beyanname verme yolunu seçecekleri ve yargıya başvuracakları muhakkaktır. Bu
durum ise, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu ile mükellefler ile maliye arasında açılmaya çalışılan beyaz sayfa ve
tesis edilmesi istenen barış ortamı açısından oldukça olumsuzluk teşkil edecektir.
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GELİR İDARESİNDE YENİDEN YAPILANMA İHTİYACI
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Yeryüzünde, tüm ülkelerin, gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun, temel iktisadi problemleri kıt kaynakların
sınırsız ihtiyaçlara tahsisini etkinlik, verimlilik, alternatif maliyet ve sosyal fayda çerçevesinde ele alarak
fayda maksimizasyonu sağlamaktır. Devletler bu amaca yönelik olarak vergi toplarken, diğer yandan
vergilerle piyasa ekonomisinin devamı, sürdürülebilir büyümenin ve istikrarın tesis edilmesi veya korunması
için uygulanan politikaları finanse etmektedirler. 1980 sonrası uygulamaya konulan iktisadi politikalara
uygun kurumsal yapının oluşması zamanımızda da devam etmektedir. Ancak yeni kurulan finansal sistemin
ihtiyaç duyduğu vergiler bir türlü toplanamadığı için politikalar istenilen etkinlik düzeyine ulaşamamaktadır.
Vergi gelirlerinin istenilen düzeye ulaşmamasının nedenleri arasında Maliye Bakanlığı’nın finansal
liberalizasyon ve globalleşme sürecinde kendini yenileyememesi, bu sürecin kaçınılmaz olduğunu
kavrayamaması, buna paralel olarak iktisat politikalarındaki eski etkinliğini kaybetmesi, gelir idaresinin
Maliye Bakanlığı içinde yeni yapıya uygun modern bir yapıya kavuşturulmaması sayılabilir. Bu yazımızda
Gelir İdaresi’nin yeniden yapılandırılması sürecine girmesinin nedenleri ve nasıl yeniden yapılandırılması
gerektiği üzerine görüşler yer alacaktır.
1. GELİR İDARESİNDE YENİDEN YAPILANMA İHTİYACI
Değişen global konjonktürün kamu yönetiminden talebi daha fazla saydamlık, piyasa ekonomisinin
kurulmasını ve korunmasını sağlayacak yapısal reformlar, bu reformlara hukuki güvence ve veri değişiminin
veya bilgi dağılımının tüm toplumda eşit dağılmasıdır. Bu bağlamda Türkiye’de, özellikle 1980’li yılların
başından günümüze uygulanan yeniden yapılanma çerçevesinde, bürokrasi ve çıkar gruplarının tepkisini
çekmemek de göz önünde tutularak eski kurumsal yapıyı tasfiye etmeden yeni bağımsız kurul veya kurumlar
tesis edilmiştir. Bu durum özellikle yetkilerin paylaşımında, esas ile usul açısından uyuşmazlıkların ortaya
çıkmasına, kamu yönetiminde handikap yaşanmasına, kurumlar arasında çekişmelerin yaşanmasına yol
açmıştır. Sanayi Bakanlığı, Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ile Rekabet Kurumu
arasında yaşanan çekişme gibi.
Ekonomi idaresi de doğal olarak yeniden yapılanmadan payını almaktadır. Ancak bu idarede mevcut
kurumsal yapıdan kaynaklanan sorunlar kurumlar arasındaki çekişmelere benzememektedir. Türkiye’de para
politikası Merkez Bankası’nın görev ve yetki alanına girerken, maliye politikasının uygulamasından geliri
toplayan kurum Maliye Bakanlığı, harcama kuruluşu Hazine Müsteşarlığı ve ek olarak Devlet Planlama
Teşkilatı yetkilidir. Bu üç kurum arasında eşgüdümün sağlanamaması, yetki, şekil, usul ve esas açısından her
bir kurumun görevlerinin tam tanımlanmaması, yapılan ayrımların fonksiyonel olmaması, maliye
politikasının bir politika aracından çok daha çok gelir nasıl elde edilir aracına dönüşmesine yol açmıştır.
1980 sonrası uygulanan politikalar optimal vergileme veya ekonomik konjonktüre göre vergiden politika
aracı olarak yararlanmayı sürekli ihmal etmiştir. Her yeni iktidar dönemlerinde açılan yeni kaynak
paketlerinden ya vergi oranlarının artırılması ya da ek vergilerin çıkması bu anlayışın bir sonucudur. Dünya
arz yönlü iktisat politikaları ile çalkalanırken, vergi oranlarının indirilmesi ve mali yük kaydırmaları
gündemde iken, ülkemizde vergi oranlarının hemde aynı kesim üzerinde sürekli yükseltilmesi ülkemizin
yerli veya dolaysız yabancı sermaye açısından cazibesinin yitirmesine neden olmuştur.
Oysa vergi bir gelir kaleminden çok politika aracıdır. Yapılan gözlemlerde, Laffer Eğrisi’nin ekonomimizde
geçerli olduğu, bir başka ifadeyle ölçek ekonomilerinde vergi oranlarının artmasının öncelikle mükellefleri
kayıtdışına yönlendirdiği, ikinci olarak azalan verimler kanununa göre vergi gelirlerinde bir artış yaratmadığı
saptanmıştır. Bu durum vergi kayıp ve kaçağı ile baş edemeyen Maliye Bakanlığı’nın mücadele alanlarına
bir de kayıtdışını eklemiştir. Maliye idaresinin vergi kayıp, kaçağı ve kayıtdışı ekonomi ile mücadalede etkin
ve başarı sağlaması için yeniden yapılanma kaçınılmaz görünmektedir.
Gelir idaresi, devletin mali politikalarının yürütüldüğü, sosyal, ekonomik ve mali yönleri bulunan bir
platform olup, yalnız kamu kesiminin ihtiyaç duyduğu kaynakları toplamakla görevli bir kurum değildir,.
Kamu harcamalarının finansmanında yeterli kaynağın, verginin tarafsızlığı ve nötrlüğü ilkesi çerçevesinde
toplanması ve içinde bulunulan ekonomik konjonktüre göre vergi politikalarının etkin bir şekilde

uygulanması için gelir idaresinin etkin, verimli ve toplumsal gereksinimler karşısında hızlı hareket
edebilmesi sağlanılmalıdır.
Türk gelir idaresinin modern bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalara salt bir kamu idaresinin
herhangi bir biriminin yeniden yapılandırılması şeklinde bakmamak gerekir. Türk gelir idaresinin yeniden
yapılandırılması ve etkin ve verimli bir şekilde görev ifa etmesi Türk mali sisteminin ve ekonomisinin
sağlıklı işleyebilmesinin bir gereğidir. Türk mali idaresi sağlıklı bir yapıya kavuşturulmak isteniliyorsa ilk
tedavi edilmesi gereken kurum gelir idaresidir. Bu idare sağlıklı bir yapıya kavuşturulmadığı sürece Türk
ekonomisinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasını ummak hayal sınırlarını zorlamaktır.
Dolayısıyla, gelir idaresinin yeniden yapılanma ihtiyacı günümüzde iyice belirginleşmiştir. Gelir idaresini
bugünlere getiren sorunlar ise aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.
1.1 Türk Gelir İdaresinin Yönetim Yapısından Kaynaklanan Sorunları









Türk Gelir İdaresinin ekonomi içerisindeki stratejik yeri ve önemi ihmal edilmektedir.
Türk Gelir İdaresi 178 sayılı KHK ile kendisine verilen görevleri etkin ve verimli olarak yerine
getirebilmesi için gerekli özerkliğe sahip değildir.
Türk Gelir İdaresinin stratejik hedeflerinin ortaya konulduğu, performans hedeflerinin belirlendiği kısa
ya da uzun vadeli bir çalışma plan ve programı bulunmadığı gibi gelir idaresinde birçok birimin
hazırladığı yıllık çalışma plan ve programları çoğunlukla eşgüdüm ve iş bölümünden uzaktır.
Türk Gelir İdaresinin merkez ve taşra teşkilatı arasında görevlerin ve yetkilerin fonksiyonel dağılımı,
açısından bütünlük yoktur. Vali ve kaymakamlar gibi yerel yöneticilerin vergi gibi uzmanlık isteyen bir
alanda, İl İdaresi Kanununun bir yansıması olarak söz sahibi olmaları ve vergi dairelerinin Gelirler Genel
Müdürlüğü ile arasında hiyerarşik bağlantısı bulunmayan Defterdarlık örgütüne bağlı olması bu
bütünlüğün bozulmasa neden olmaktadır.
Vergi idarelerinin mükellefe yansıyan yüzü olan vergi daireleri istihdamdan, teknolojik donanım
eksikliği ve diğer ekonomik olanakların yeterince karşılanamamasından dolayı beyanname kabul eden,
bu beyannameleri dosyalayan, ödeme yapmak isteyenlerin tahsilatını yapan ve bu haliyle arşiv olmaktan
öte fonksiyon görmeyen bir yapıdadır.
Gelir idaresi merkez ve taşra örgütünde görev, yetki ve sorumluluklar net olarak belirlenmediğinden,
etkin ve verimli olarak hizmet vermek mümkün olmamaktadır. Yöneticilerin risk almaktan ve inisiyatif
kullanmaktan kaçınmaları, her sorunu merkeze iletmeleri işlerin merkezde gereksiz olarak yığılmasına
neden olmaktadır. Bu durum ise merkezi sadece mukteza veren makama döndürmekte ve gereksiz
yazışmalar ve bürokrasiye neden olmaktadır. Türk Gelir İdaresinin ne merkez teşkilatı ne de taşra
teşkilatı mevcut örgütlenme sistemi içerisinde üstlendiği görevleri yerine getirememektedir. Gelir
idaresinin üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için yeniden bir örgütlenmeye tabi tutulması gerekir.

1.2 Türk Gelir İdaresinin Personel Yönetimine İlişkin Sorunlar





Personelin çalışmalarının değerlendirilmesinde halen klasik yöntemler uygulanmaktadır. Personelin
performansının değerlendirilmesi ve denetimi yapılmamaktadır. Taşrada görev yapan yöneticiler “sicil
tehdidi” yüzünden çeşitli kesimlerden gelen baskılara boyun eğmek zorunda bırakılmaktadır.
Türk Gelir İdaresinde kaliteli personel istihdamında sorunlar yaşanmaktadır. Alanında uzmanlaşmış
personel ise maddi ve manevi motivasyon eksikliğinden dolayı görevinden ayrılmaktadır. Bu durum ise
idarenin sürekli olarak yetişmiş personele olan ihtiyacını gündemde tutmaktadır.
Personelin atanma, yer değiştirme ve yükselmesinde objektif kriterler kullanılmamaktadır.
Vergi kanunlarının değişim hızı ile paralel olarak hizmet içi eğitim verilememektedir.

1.3 Denetimine İlişkin Sorunlar




İç ve dış denetimin eşgüdüm içerisinde tek bir merkezden planlandığı bir birim bulunmamaktadır. Bu
durum ise denetimde çok başlılığı ortaya çıkararak denetimin bütünselliğini zedelemektedir.
Denetim elamanlarının performans değerlemesi yapılmamaktadır.
Denetimde çağdaş teknolojik olanaklardan yararlanılmamaktadır. Bu durum zaten az olan mükellef
denetim oranının artırılması önünde en büyük engeli teşkil etmektedir.
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Denetime tabi tutulacak mükelleflerin hangi kriterler esas alınarak belirleneceği belirli değildir.
Denetimde mükelleflerin risk profili çıkarılmadığından ve riskli alanlar belirlenmediğinden etkin ve
verimli bir denetim yapılamamaktadır.
Denetim önleyici olmaktan ziyade matrah farkı bulmak şeklinde gerçekleştirildiğinden kayıtlı
ekonomideki mükelleflerle sınırlı olmakta, vergi denetiminden beklenen fayda sağlanamamaktadır.

2- TÜRK GELİR İDARESİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KONUSUNDA ÖNERİLEN
MODELLER
Türk Gelir İdaresinin yeniden yapılandırılması hususunda pek çok görüş yer almakla birlikte bu görüşlerin
dayandığı ortak nokta, idarenin en etkin ve verimli bir şekilde üstlendiği görevleri yerine getirebilmesinin
nasıl sağlanabileceğine cevap aramaktır. Bu sonuca ulaşmak amacıyla her çalışmada farklı örgütsel
yapılanmalar ortaya konulmuştur. Ancak, bu farklılıklara rağmen dile getirilen görüşler için bir ortak payda
oluşturmakta mümkün görülmektedir. Buna göre, idarenin siyasi otoriteye bağlı ancak daha özerk bir yapıya
sahip olması, merkezi idare ile taşra idaresi arasında organik bağın kurulması ve bu suretle defterdarlıklara
bağı olan vergi dairelerinin bölge müdürlüklerine bağlanması, etkin ve performans yönetimine dayalı
personel yönetiminin uygulanması ve tek merkezden planlanan etkin bir iç ve dış denetimin
gerçekleştirilmesi bu payda altında sayılabilir.
2.1 Türk Gelir İdaresinin Bağımsız Bakanlık Şeklinde Örgütlenmesi Gerektiği Yönündeki Görüşler
Maliye Bakanı A. Başer KAFAOĞLU tarafından 1982 yılında Konsey Başkanına hitaben yazılan raporda
dile getirilen bir görüştür. Buna göre, Türk Gelir İdaresi Gümrük İdaresi ile birleştirilerek bir “Gelirler
Bakanlığı”nın kurulması önerilmektedir. Böyle bir örgütlenmeye gidilmesi halinde devletin egemenlik
hakkına dayalı olarak aldığı tüm vergiler bağımsız bir bakanlık altında toplanacağından, devletin vergi
gelirleri ile ilgili politikaları aynı merkezden koordine edilmesine imkan sağlayacaktır. Türk gelir idaresi ile
gümrük idaresinin belki bağımsız bir bakanlık altında olmasa da aynı çatı altında birleştirilmesi görüşü
çeşitli kesimler tarafından günümüzde de savunulmaktadır.
2.2 Türk Gelir İdaresinin Maliye Bakanlığı İçerisinde Ayrı Bir Müsteşarlık Şeklinde Örgütlenmesi
Gerektiği Yönündeki Görüşler
Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından yazılan raporlarda, Türk Gelir İdaresinin yeniden yapılandırılması için
en çok önerilen örgütlenme biçimidir. Türk Gelir İdaresinin, Maliye Bakanlığına bağlı ayrı bir müsteşarlık
şeklinde örgütlenmesi şeklindeki yaklaşım, bu idarenin ayrı bir bakanlık şeklinde örgütlenmesi halinde
ortaya çıkması muhtemel dezavantajlarında büyük ölçüde ortadan kalkmasına neden olacaktır.
Türk Gelir İdaresinin Maliye Bakanlığı içerisinde ayrı bir müsteşarlık şeklinde örgütlenmesi yönündeki
çalışmalar şunlardır:




B. Frank White tarafından 1963 yılında hazırlanan rapor,
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu,
IMF uzmanları tarafından hazırlanan rapor.

Türk Gelir İdaresinin Maliye Bakanlığı içerisinde ayrı müsteşarlık şeklinde örgütlenmesi gerektiği
yönündeki görüşü paylaşanların bir bölümü, Gümrük Müsteşarlığının gümrük vergileriyle olan örgütünün de
yeni kurulacak müsteşarlığa bağlanması gerektiğini savunmaktadır. Bu görüşte olanlar açısından, vergi
idaresi üstlendiği görevleri etkin ve verimli olarak yerine getirebilmesi için gelir idaresi ile gümrük idaresi
arasında eşgüdüm ve organik bağımlılık hayati önem arz etmektedir.
Türk Gelir İdaresinin Maliye Bakanlığına bağlı ayrı bir müsteşarlık şeklinde örgütlenmesi esasında Türk
kamu sisteminin pek de alışık olmadığı bir bakana bağlı iki müsteşarlık olması temeline dayanmaktadır. Bu
örgütlenme tarzı ile esas güdülmek istenilen amaç gelir idaresinin öneminin ön plana çıkarılarak sadece tüm
mesaisini vergi konusuna ayıracak düzeyde bir kişi tarafından bu idarenin yönetilmesidir. Bunun yanı sıra,
mali ve idari özerk bir yapının kurulması ise olası sorunların üstesinden gelinmesinde önemli bir yer
tutacaktır. Merkezi plandaki örgütlenmesini yukarıdaki şekilde tanımlayan bu görüşte olanlar gelir idaresinin
taşrada örgütlenmesinde bölge esasını oybirliği ile kabul etmektedirler. Buna göre, merkez örgütü ile taşra
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örgütü arasındaki bağlantıyı kuracak yapı defterdarlıklar değil, bölge müdürlükleri olacaktır. Defterdarlık ve
il idaresinin diğer birimleri olan vali ile kaymakamların gelir idaresi ile olan bağlantıları son bulacak, bunun
yerine vergi idarelerinin merkeze doğrudan bağlı olan bölge müdürlüklerine bağlanması merkez ve taşra
örgütünün bütünlüğü açısından daha faydalı olacaktır. Bu suretle taşra teşkilatındaki yöneticilerde tüm
mesailerini vergi konusu üzerinde yoğunlaştırmış olacaklardır. Bu tarz bir yapılanma taşra idaresinin daha da
güçlenmesine yol açacağı gibi idarenin dış baskılardan uzak, objektif tarzda vergi kanunlarını uygulanmasına
neden olacaktır.
2.3 Türk Gelir İdaresinin Özerk Bir Başkanlık Şeklinde Örgütlenmesi Gerektiği Yönündeki Görüşler
Kamu hizmetlerinin finansmanı amacıyla toplanan vergilerin yatay ve dikey eşitlik ile adalet ilkeleri
içerisinde toplandığının ve vergi kanunlarının tarafsız olarak herkese eşit olarak uygulandığının toplum
vicdanında kabul görmesi vergiye karşı olan direnci azaltacağı gibi o toplumda vergi bilincinin gelişmesine
de yardımcı olacaktır. Gelişmiş ülkelerin hemen hemen tümünde vergi kanunlarının uygulanmasında eşitlik
ve adalet ilkelerine uyulduğunun, dış baskılardan uzak tarafsız olarak vergi kanunlarının toplumun her
kesimine uygulandığının bir göstergesi olarak vergi kanunlarının uygulamasından sorumlu olan kurumların
özerkliği ve uygulamalardaki tarafsızlığı mümkün olduğunca sağlanmaya çalışılmıştır.
Vergi idaresinin etkin verimli ve hızlı çalışabilmesi ve toplumda vergi kanunlarının tarafsız olarak
uygulandığının kabul görebilmesi için vergi kanunlarının uygulanmasından sorumlu olan idarenin özerk
olarak örgütlenmesi gerektiği bazı kesimler tarafından dile getirilerek tartışmaya açılmıştır. Hiç kuşkusuz ki,
vergi politikaları siyasi otorite tarafından belirlenecektir. Özerk bir idarenin kurulması vergi politikalarının
oluşturulmasında siyasi otoritenin devre dışı bırakılması gibi bir duruma işaret etmemektedir. Özerk bir
idarenin kurulmasından kasıt, vergi uygulamalarında tarafsız olunduğunun toplum katında tatminkar bir
kabul görmesinin sağlanmasıdır.
Bu ilkeleri göz önünde bulunduran bazı kesimler Türk gelir idaresinin de Maliye Bakanlığı’na bağlı ancak
yarı özerk bir kurum olarak yeniden yapılandırılması gerektiğine işaret etmiştir. Vergi kanunlarının tarafsız
ve her kesime eşit olarak uygulandığı izleniminin toplum kesimlerinde kabul görecek tarzda gelir idaresinin
yarı özerk bir konuma getirilmesi ve uygulamalarla da bunun topluma gösterilmesi halinde verginin toplum
katındaki kabullenilişi hiç kuşkusuz daha da artacaktır. Bu tarz bir örgütlenme gelir idaresinin daha etkin ve
verimli olarak çalışmasını da sağlayacaktır.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporunda bu düşünceler paralelinde,
Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş olarak özerk bir devlet gelir idaresinin kurulması önerilmektedir. Aynı
raporda, Gümrük Müsteşarlığı’nın Muhafaza Müdürlüğü dışındaki birimlerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü
adı altında yeni kurulacak idarenin bünyesi altına alınması gerektiği savunulmaktadır. Ayrıca, yeni kurulacak
gelir idaresi başkanlığının bünyesinde sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı bir “Vergi Danışma
Konseyi” kurulması istenilmektedir.
2.4 Türk Gelir İdaresinin Mevcut Yapısının Muhafaza Edilmesi, Ancak Bu Yapının Daha Fonksiyonel
Hale Getirilmesi Gerektiği Yönündeki Görüşler
Bu görüş, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 15.01.2002 tarihinde hazırlanan “Maliye
Teftiş Kurulu’nun Türk Mali İdaresi ve Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Konusunda ve Türkiye’nin
Uluslar arası Kuruluşlarla Yaptığı Ortak Çalışmalara İlişkin Görüş ve Önerileri” adlı raporda dile
getirilmiştir.
Bu görüşte olanlar, Gelirler Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı içindeki mevcut hiyerarşik yapısı itibariyle
üzerine düşen görevleri etkin bir şekilde yerine getirebileceğini, bununla birlikte, Gelirler Genel
Müdürlüğünün daha fonksiyonel (hedef ve sonuç odaklı) bir şekilde yapılandırılmasının mümkün olduğunu,
bu bakımdan, Gelirler Genel Müdürlüğü şube müdürlükleri yeni baştan dizayn edilmesi gerektiğini
savunmaktadırlar. Ayrıca, Gelirler Bölge Müdürlükleri ve Vergi Dairesi Başkanlıkları, Gelirler Genel
Müdürlüğünün fonksiyonel yapısında karmaşıklığa sebep olduğundan bu birimlerin kaldırılması gerektiği
ifade edilmektedir.

4

3- GELİR İDARESİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ
Türk gelir idaresinin yeniden yapılandırılması hususunda öngörülen örgütlenme biçimi de önemli olmakla
beraber, bu idarenin etkin ve verimli çalışabilmesi için uluslararası standartları bünyesinde barındırması ve
bu standartları uygulamaya geçirmesi çok daha fazla önem taşımaktadır. Gelir idaresinin daha etkin ve
verimli hizmet sunmasını sağlayacak, bu standartları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.




Yarı özerk bir gelir idaresi gelir idaresinin üst yöneticilerin belirli bir süre görevden alınamamaları ile
kendi bütçesini kullanabilmesine imkan tanıması, personel ve ücret politikalarının belirlenmesinde ve
bunların yürütülmesinde bağımsız olunması,
Merkez ve taşra teşkilatı arasında organik bütünlük taşra teşkilatının yönetmelikler çerçevesinde görev
ifa etmesi, Vergi gibi teknik bir konu ile doğrudan bağlantısı bulunmayan kurumların, Valilik ve
Kaymakamlık gibi, gelir idaresi ile olan hiyerarşik bağlantısı sona erdirilmesi,
Mükellef odaklı bir yönetim anlayışı, vergi kanunlarının çıkarılmasından, bu kanunların uygulanmasına
kadar her aşamada mükelleflerin katılımlarının sağlanması, mükelleflerin hak ve hukukunun idare içinde
de en üst düzeyde korunması, mükelleflerin idari uygulama ve işlemler hakkında tam bilgilendirilmeleri,
vergi uyum maliyetlerinin azaltılması, eğitilmesi, saydam bir mali idarenin kurulması.

Türk gelir idaresinin yeniden yapılandırılması hususunda yukarıda yer alan kriterleri de karşılayacak bir
yeniden yapılandırma hakkındaki görüşlerimiz aşağıdaki gibidir.
3.1 Merkez Örgütü
Türk gelir idaresinin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için yukarıda özelliklerini açıkladığımız biçimde
yarı özerk bir yapıda yeniden yapılandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Yarı özerk bir idarenin kurulması
halinde, bu idarenin yönetim yapısının nasıl olması gerektiği konusunda, çeşitli ülkelerde uygulanan iki
örnek model yer almaktadır. Bunlardan birincisi, çoğunlukla Latin Amerika ülkeleri tarafında kullanılan
CEO (Chief Executive Officer) modeli, diğeri ise yaygın olarak Afrika ve Asya ülkeleri ve Meksika
tarafından kullanılan yöneticiler kurulunun yönettiği yönetim kurulu modelidir. Bizim önerimiz, gelir
idaresinin yönetim modelinin ikinci tür yani bir yönetim kurulunun yönettiği üst kurul şeklinde örgütlenmesi
doğrultusundadır. Gelir idaresinin yönetimine (gerek CEO, gerekse yönetim kurulu üyelikleri için) atanacak
kişilerin kompozisyonu ise önem arz etmektedir. Yönetim Kurulu biri başkan olmak üzere yedi kişiden
oluşmalıdır. Bu üyelerden en az birinin Danıştay üyeleri arasından atanması idare ile yargı arasında görüş
alış verişinin tesis edilmesinde faydalı olacağı kanaatindeyiz. Yöneticilerin seçiminde, yargı temsilcisi hariç,
Maliye Bakanı yetkili olmalı ve bu üyelerin tamamı Bakanlar Kurulu kararı ile 4 yıllık süre ile atanmalıdır.
Söz konusu kurul, Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyette bulunmalıdır.
Bu kurulun yanı sıra, mevcut vergi konseyi de yeni kurulacak gelir idaresinin içerisinde görevine devam
etmelidir. Ancak, vergi konseyinin yapısı, statüsü, görev alanı ve oluşumu ile toplantı yer ve zamanlarının
kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Vergi konseyi mevcut işlevsel olmaktan uzak halini, işlevsel hale
getirmek için, bu konseye hukuki bir statü verilmesi, vergi strateji ve politikalarının oluşturulması ile ilgili
istişari nitelikteki bazı yetkilerin bu konseye devredilmesi ve bu konseyde alınan kararların hızla uygulamaya
geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Konseyin toplantı zamanlarının da (3 yada 6 aylık gibi sürelerle) kanuni
olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Gelir idaresinin yönetiminden sorumlu olan kurulun başkanı aynı
zamanda Vergi Konseyinin başkanlığını da yürütmelidir.
Türk gelir idaresinin mevcut haliyle merkez ve taşra teşkilatlarıyla bütünlük içinde görev ifa etmedikleri,
bundan dolayı, hizmetlerin yürütülmesinde yetki çatışmalarının ortaya çıktığı ve bu hizmetlerin etkin ve
verimli olarak sunulmadığı, mükelleflere sunulan hizmetlerde kopuklukların meydana geldiği, gelir
idaresinin yeniden yapılandırılması konusunda yazılan tüm raporlarda dile getirilmektedir. Önerilen çözüm
konusunda tüm raporlar fikir birliği içindedir. Buna göre doğrudan Gelirler Genel Müdürlüğüne bağlı olan
Gelirler Bölge Müdürlüklerinin daha işlevsel hale getirilmeli, vergi idarelerinin bu bölge müdürlüklerine
bağlanmalıdır. Vergi idareleri ile doğrudan hiyerarşik bağlantısı bulunan Valilik, Defterdarlık ve
Kaymakamlıkların bağlantılarının sona erdirilmesi gerekmektedir. Taşra idaresinin vergi idari birimlerinden
tek sorumlu bölge müdürlükleri olmalı ve bu müdürlükler de merkeze karşı hesap vermelidir.
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Yeni kurulacak gelir idaresine gümrük idaresinin gümrük vergileri ile ilgili bölümü de bağlanılmalı böylece,
gelirin tek elden yönetiminin önü açılmalıdır. Zaten Türkiye’deki ikili yapıya benzer bir örgütlenme tarzına,
başka bir ülkenin idari yapısında rastlanılmamıştır. Türkiye’de bu ayrımdan çıkarının ne olduğu belli
değildir. Bu iki idareyi aynı yapı içerisinde birleştirerek kaynakları etkin ve verimli alanlara yönlendirmiş
çeşitli ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkelere örnek olarak Danimarka, Kanada, Litvanya, Kolombiya ve
Hollanda verilebilir. Ancak iki idarenin birleştirilmesinden kasıt, iki idarenin geçmişte ülkemizde yapıldığı
gibi idarelerinin mevcut yapılarının muhafaza edilerek aynı bakanlığın çatısı altında bulundurulması şeklinde
değil, gelir ve gümrük idaresinin tek bir kurumsal yapı altında örgütlenerek aynı idari birim tarafından
yönetilmesi şeklinde gerçekleştirilmelidir.
Gelir idaresinin en büyük problemlerden bir tanesi de bu kurumların kısa, orta ya da uzun vadeli amaç,
politika ve stratejilerin belirlendiği bir programlarının bulunmayışıdır. Dolayısıyla gelir idaresinde
performans değerlendirilmesi için ortaya kriterler konulmaktadır. Hal böyle olunca, gelir idaresinin
yönetiminden sorumlu olanların değerlendirilmeleri ve motivasyonu bilimsellikten uzak sübjektif kriterlerle
yapılmaktadır. Etkin ve verimli hizmet sunmak, objektif kriterlere dayanarak performans değerlendirmesi
yapmak ve bu esaslara dayanarak yükselme olanaklarının sağlanabilmesi için, Türk vergi sisteminin kısa ve
uzun vadede hedeflerinin ortaya konulduğu stratejik plan ve çalışma programlarının hazırlanması
gerekmektedir. Bunun için, idarede çok iyi işleyen bir raporlama sisteminin kurulması oldukça önemlidir.
Öncelikle, Türk gelir idaresinin uzun vadeli stratejik hedef ve amaçlarının ve vizyonunun gelir idaresinin
yönetiminden sorumlu olan kurul ve vergi konseyi tarafından ortaya konulması ve bununda Bakanlar Kurulu
tarafından onaylanarak yürürlüğe sokulması gerekmektedir. Gelir idaresi çalışma plan ve programları ile
uygulama neticelerinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması siyasi iradenin gösterilmesi açısından son
derece önemlidir. Çünkü bu raporların sonucuna göre, Bakanlar Kurulu gelir idaresi kurul üyelerinin görevde
kalıp kalmamalarına karar verecektir.
3.2 Taşra Örgütü
Ademi merkeziyetçi örgütlenmenin bir yansıması olarak, gelir idaresinin yeniden örgütlenmesi sonucunda,
vergi kanunlarının uygulamalarında esas yük taşra idarelerinde olacaktır. Taşra idarelerinin üstlendikleri
görevleri etkin ve verimli olarak yerine getirebilmesi için yürütmeye ilişkin önemli görevleri bünyesinde
toplaması şarttır. Taşra örgütlenmesinde esas olarak ikili bir örgütlenmeye gidilmesi ve bu örgütlenmenin
bölge ile il düzeyinde olması çalışmamızda tavsiye edilmektedir..
3.2.1 Bölge Müdürlükleri
Gelir İdaresinin taşra teşkilatın örgütlenmesi, Türkiye’nin coğrafi, ekonomik ve demografik yapısı esas
alınarak sayısı 10 ila 12 civarında Bölge Müdürlüklerinin kurulması şeklinde olmalıdır. Bölge
müdürlüklerinin esas görevi sorumlu olduğu bölge içerisinde üst kurul tarafından oluşturulan stratejik plan,
program ve hedeflerin kendi bölge sınırları içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak, kendisine bağlı olan
illerdeki vergi idarelerinin koordinasyonundan ve yönetiminden sorumlu olmaktır.
Bölge idareleri, üst kurul tarafından oluşturulan politika ve stratejiler çerçevesinde uzun ve kısa vadeli kendi
çalışma plan ve programlarını oluşturmalıdır. Bu çalışma plan ve programları üst kurul tarafından
değerlendirilmeli ve düzeltilmesi istenilen hususlar var ise bu hususlar düzeltilerek, plan ve programlar son
şeklini almalıdır. Bu plan ve programlarda, somut veriler yer almalıdır. Daha sonra bölge idaresi vergi
dairelerini de kapsayan altı aylık ve yıllık uygulama sonuçlarını ve hedeflere ulaşma derecesini merkezi
idareye uzun ve kısa vadeli çalışma plan ve programları ile uygulama sonuçlarını analitik bir şekilde gösteren
rapor şeklinde üst kurula iletmelidirler. Ayrıca, bu raporlarda uygulamada karşılaşılan ve çözümü kanuni
düzenlemeler gerektiren problemlere de yer verilmelidir. Raporlama sisteminin idarenin tüm merkez ve taşra
teşkilatlarında yaygınlaştırılması ve hedeflere ulaşma derecesine göre her kademedeki idarecilerin
performanslarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre, Bu raporlarda objektif ve somut veriler yer
almalıdır. Gelir İdaresi Kurulu bu raporlama sayesinde uygulama sonuçları ile varsa idarenin aksayan
yönlerini ve yöneticilerin başarı derecelerini anında görme imkanına kavuşacaktır. Böylece idare, yeni
hedeflere yönelmek veya idarenin aksayan yönlerini düzeltmek açısından hızlı şekilde hareket etme
imkanına kavuşacaktır. Böyle bir durum ise ekonomik ve sosyal hususlara duyarlı dinamik bir idarenin
oluşmasını sağlayacaktır.
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Bölge idarelerinin yaptıkları çalışmalar ayrıca yıllık olarak merkezi denetim elamanları tarafından da
değerlendirilmelidir. Merkezi denetim elamanları tarafından yapılacak değerlendirme bölge idarelerinin
performanslarının ölçülmesine yönelik olmalıdır. Merkezi denetim elamanları tarafından hazırlanan
raporlarda bağlı bulundukları Denetim ve Koordinasyon Kurulu aracılığı ile üst kurula sunulmalıdır.
Bölge idarelerinin yukarıdaki görevlerinin yanı sıra bünyesinde istihdam edeceği uzmanlar aracılığı ile vergi
kanunlarının yürütülmesine ilişkin bölge düzeyinde ifa edilmesi halinde daha verimli olacak çeşitli görevleri
de ifa etmeleri gerekir. Bu görevler şunlardır.



Hukuk işleri departmanı kurulmalıdır. Bu departmanda vergi konusunda uzman avukatlar istihdam
edilmeli ve idare ile mükellefler arasında çıkan hukuki uyuşmazlıklarda, idareyi mahkemelerde bu
departmanların temsil etmelidir.
Merkezi Uzlaşma Komisyonunun yerini almak üzere bölge müdürlükleri bünyesinde tarhiyat sonrası
uzlaşma komisyonları kurulmalıdır.

3.2.2 Vergi Dairesi Başkanlıkları
Mükellefle doğrudan ilişkide bulunan ve mükelleflerin vergilendirme ile ilgili iş ve işlemlerin yürütüldüğü
birim Vergi daireleridir. Ülkemizde vergi daireleri üçlü bir yapıya sahiptir. Bu yapı, vergi dairesi
başkanlıkları, bağımsız vergi daireleri ve malmüdürlüğüne bağlı olarak görev ifa eden bağımlı vergi
daireleridir.
Ülkemizde, vergi dairesi başkanlığı, bağımsız vergi dairesi müdürlüğü ve bağlı vergi daireleri olmak üzere
toplam 1021 adet vergi dairesi bulunmaktadır.
Öncelikle yapılması gereken bu üçlü yapının sona erdirilmesidir. Bu üçlü yapı, tek bir yapı şeklinde vergi
dairesi başkanlıkları olarak kurulmalıdır. Ankara, İstanbul ve İzmir haricindeki il merkezlerinde bir tane
vergi dairesi başkanlığının kurulmasının yeterli olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca il merkezleri dışında nüfusu
belli bir sayının üzerinde olan büyük ilçe merkezlerinde de vergi dairesi başkanlığının kurulması gerekir.
Bunun dışında kalan yerlerde bu vergi dairesi başkanlıkları bakanlığın izni ile şube açabilirler. Bu şubeler
aracılığı ile mükellefin vergilendirme ile ilgili işlemleri gerçekleştirilmesi uygun olacağı kanaatindeyiz.
Tüm vergi dairesi başkanlıklarının ve şubelerinin tam otomasyon kapsamında olmaları ve on-line hat
üzerinden Gelir idaresi merkez teşkilatı ve bölge idareleri ile bağlantılarının olması gereklidir.
Vergi tahsilatı tamamıyla vergi dairelerinin dışına çıkarılmalıdır. Tüm vergi tahsilatları bankalar kanalıyla
gerçekleştirilmelidir. Bunun yanı sıra vergi daireleri ile tahsilatı gerçekleştiren bankalar arasında da on-line
bağlantısı kurulmalı ve vergi tahsilatları anında vergi dairesi kayıtlarına geçmelidir.
Mükelleflerin, vergi dairesine gelmeden beyanname vermeleri, ödeme yapmaları, özelge istemeleri gibi
işlemlerinin internet aracılığı ile gerçekleştirilmesine imkan sunacak altyapı kurulmalıdır. Ayrıca dileyen
mükellefler muhasebe kayıtlarını CD ortamında tutabilmeli hatta büyük mükellefler için bu zorunlu hale
getirilmelidir.
Vergi idarelerinin örgütlenmesi konusunda çeşitli ülkeler tarafından kullanılan birden fazla örgütlenme
biçimleri bulunmaktadır. Bunun nedeni, her ülkenin toplumsal, ekonomik, kültürel ve tarihi yapıları ile kamu
örgütlenme tarzının birbirinden farklı özellikler göstermekte olduğudur.
Çalışmamızda, bu örgütlenme biçimlerine ayrıntılı olarak değinmemekle birlikte, konunun daha iyi
anlaşılabilmesi için değişik ülkeler tarafından çoğunlukla kullanılan örgütlenme yapılarını şu başlıklar
altında açıklayabiliriz.
Fonksiyonel örgütlenme: Bu örgütlenme biçiminde gelir idaresinin sicil, vergilendirme, tahsilat, denetim
gibi fonksiyonları esas alınarak gelir idaresinin örgütlenmesi bu temel üzerine oturtulur.
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Mükellef Bazlı Örgütlenme: Bu örgütlenme tarzında ise mükelleflerin büyüklük ölçekleri esas alınır. Yani,
büyük ölçekli işletmeler, küçük ve orta boy işletmeler ve diğer mükellefler birimi olmak üzere mükellef
yapılarının esas alındığı bir örgütlenme tarzıdır. Vergi idarelerinin örgütlenme tarzlarında ve yeniden
yapılandırılmalarında en çok tercih edilen örgütlenme tarzıdır. ABD, Hollanda, Avusturya, Yeni Zelanda
gibi ülkelerin vergi idare yapıları bu örgütlenme tarzına örnek olarak verilebilir.
Karma Model: Bu örgütlenme biçiminde esas olarak fonksiyonel örgütlenme biçimi esas alınmıştır. Ancak,
büyük ölçekli mükelleflerin toplam vergi gelirleri içerisindeki önemi göz önünde bulundurulduğundan büyük
ölçekli işletmeler departmanı bu örgütlenme biçimine monte edilmiştir. İngiltere, Filipinler, Macaristan,
Rusya, Bolivya, Fransa, gibi ülkelerin vergi idare yapıları bu örgütlenme tarzına örnek olarak verilebilir.
IMF tarafından Türk gelir idaresi için de bu tarz örgütlenme biçimi önerilmektedir.
Bize göre de, vergi dairelerinin karma model örgütlenme biçimi esas alınarak yeniden yapılandırılması doğru
bir yaklaşım tarzı olacaktır.
3.3 Denetim Birimlerinin Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Görüşlerimiz
Denetim birimlerinin yeniden yapılandırılması hususunda öncelikle yapılması gereken denetimdeki çok
başlılığın ortadan kaldırılmasıdır. Bunun için hem iç hem de dış denetimin eşgüdüm içerisinde tek bir
merkezden planlandığı bir denetim ve koordinasyon kurulunun kurulması gerekmektedir. Bu kurulun
başkanlığını üst kurul üyelerinden biri yerine getirmelidir. Üst kurulun strateji ve hedefleri doğrultusunda, bu
kurul yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlamalı ve bu programlar Maliye Bakanı’nın onayından sonra
yürürlüğe girmelidir.
Denetim birimleri hem merkezi hem de bölgesel düzeyde olmak üzere ikili bir yapılanma içerisinde
örgütlenmeli, merkezde, merkezi denetim elamanları (Gelirler Kontrolörleri, Hesap Uzmanları) doğrudan
kurula bağlı olarak, bölgede ise Vergi Denetmenleri bölge müdürüne bağlı olarak görev ifa etmelidir. Maliye
Bakanlığı içerisinde görev ifa eden Maliye Müfettişlerinden isteyenler bu kurul içerisinde görev yapmalıdır.
Ayrıca, vergi dairesi başkanlıkları bünyesinde de, yoklama yapmak, küçük çaplı vergi incelemeleri ve karşıt
vergi incelemeleri yapmakla görevli olan bir denetim biriminin kurulması gerekmektedir. Bu kurul dışında
istihdam edilenler haricinde, vergi inceleme yetkisi bulunan tüm diğer kişilerin bu yetkileri sona
erdirilmelidir.
Vergi istihbarat birimi de daha aktif hale getirilerek denetim birimine bağlanmalıdır. Vergi istihbarat birimi
sadece kendisine gelen (mükelleflerden, bankalardan ve diğer kişi ve kurumlardan) bilgilerle yetinmemeli,
bizzat kendi elamanları vasıtası ile bilgi toplamalıdır. Toplanılan bu bilgiler değerlendirilerek denetime tabi
tutulacak mükelleflerin seçiminde kullanılmalıdır.
Denetimde denetim elamanları her türlü teknolojik olanaklardan yararlanmalı ve denetime tabi tutulacak
mükelleflerin seçiminde de objektif kriterler konulmalıdır.ıdır. Bunun için, öncelikle çeşitli sivil toplum
kuruluşları ile birlikte bölgeler ve sektörler itibariyle iş kollarının karlılık oranları tespit edilmeli,
mükelleflerin risk profilleri ortaya konulmalı ve bunlar bilgisayar ortamına alınmalıdır. Daha sonra
mükellefler tarafından gönderilen beyannameler ile bu bilgiler karşılaştırılarak en riskli mükellef grubu
seçilmelidir.
Orta vadede tüm ticari kazanç sahibi mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin muhasebe kayıtlarını ve
beyannamelerini manyetik ortamda gelir idaresine vermesi sağlanmalıdır. Ayrıca mal hareketini kontrol
altında tutabilmek amacıyla tüm ticari mal ve emtia satışlarında barkod sisteminin kullanımı zorunlu hale
getirilmelidir. Mükelleflerin manyetik ortamda gönderdiği bilgiler bilgi işlem merkezleri tarafından işlenmeli
ve işlenen bu bilgilerden denetim amaçlı kullanılacak olanlar vergi istihbarat merkezine otomatik olarak
gönderilmelidir.
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YATIRIMLARDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE 4884 SAYILI KANUN
Dr. Oğuz KARADENİZ
SSK Başkanlığı
Sigorta Müfettişi

Hülya K.KARADENİZ
Mali Hukuk Bilim Uzmanı

Ülkemizde yatırımların ve yabancı sermayenin önündeki en büyük engellerden bir tanesi şirket kurma, işyeri açma il
ilgili bürokratik işlemlerin sayıca fazlalığı ve fazla zaman almasıdır. Sayılan işlemlerle ilgili olarak çoğu kamu kurumu
mükerrer işlem yapmakta, yatırımcıdan mükerrer belgeler istemektedir. Çalışmamızın birinci bölümünde ülkemizde
yatırımlarda bürokratik işlemler ile ilgili 4884 sayılı Kanundan önceki durum incelenmiş, ülkemizin durumu diğer
ülkeler ile kıyaslamalı olarak ortaya konmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ise 4884 Sayılı Kanun inceleme konusu
yapılmıştır. Çalışmamız genel değerlendirme gelceğe yönelik öneriler ve sonuç kısmıyla sona erdirilmiştir.
I-

YATIRIMLARLA İLGİLİ BÜROKRATİK İŞLEMLERDE ÜLKEMİZDE 4884 SAYILI
KANUN ÖNCESİ DURUM

Ülkemizde yerli ve yabancı yatırımcının yatırım yapabilmesinin önündeki en önemli engellerden bir
tanesi bürokratik engeller ve mevzuatın karışıklığıdır. İşyerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına
kaydı, arazi ve fabrika yapımı, işyerinin işletilmesi sırasında yapılan işlemlerin hem işlem hem de
harcanan gün sayısı olarak fazla olması, yerli ve yabancı yatırımcıyı ülkemizde yatırım yapmaktan
caydırmaktadır. Ülkemizde işyeri açma ve işçi çalıştırma ile ilgili bürokratik işlemler fazladır.
Gerek bir anonim şirketin gerekse bir limited şirketin kuruluşunda, bu şirketlerin vergi dairesi,
belediye, SSK, Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne tescilleri, aylık beyannamelerinin verilmesi büyük
zaman ve emek gerektirmektedir. Öyle ki işyerinin tescili sırasında bu dairelere yapılacak
bildirimler hemen hemen aynı belgelerden oluşmaktadır.1 Bir anonim şirketin kurulması için 24
belge, bir fabrikanın kurulması için 123 belge ve onay, vergi, çalışma ve sosyal güvenlik
idarelerine ilişkin olarak 38 belge, odalara zorunlu kayıt için ise 38 belge gerekmektedir. Böylelikle
bir fabrika kurabilmek için işverenden toplam 193 belge istenmektedir. Yine bir yabancı işçinin
istihdamı için gerekli izinlerin alınması ile ilgili bürokratik işlemlerin sayısı fazladır. Dünya
Ekonomik Forumu verilerine göre Türkiye Devlet bürokrasisinin engelleyici etkisi yönünden 59
ülke arasında 10. sırada yer almaktadır. IMF verilerine göre de 50 ülke içinde 13. Sıradadır. 2
bürokrasinin işi geliştirmeye engel teşkil etmede dünyada 13 ülke arasındadır. Türkiye’de işletme

İşyeri açılışı için Belge Çalışma vergi dairesi ve SSK tarafından istenen belgeler aşağıda gösterilmiştir: Bölge
Çalışma Müdürlüğünce İstenen Belgeler; :İşyeri Bildirgesi 3 suret, Nüfus Cüzdanı Sureti (şirketlerde
müdürün),İkametgâh ilmühaberi (şirketlere müdürün),İmza sirküleri (şirket), Ticaret sicili gazetesi (şirket) SSK İşyeri
Açmak İçin İstenen Belgeler Tüzel Kişilerde (Şirketler) 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu) , işyeri yetkili bilgileri
(matbu) , müdürün ve ortakların nüfus cüzdanı suretleri , müdürün ve ortakların ikametgah ilmühaberleri , belediye
küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi , vergi levhası fotokopisi , bağlı bulunduğu oda, dernek veya birliklerden
alınacak kayıt sureti , ticaret sicili kuruluş gazetesi , müdür imza sirküleri , kira kontratı veya tapu fotokopisi , defter ve
belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi , iş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı Vergi
Daireleri Tüzel Kişiler (Şirketler)Tüzel kişilerin mükellefiyet tesisinde işe başlama / bırakma bildiriminin
düzenlenmesi gerekmektedir. İşe başlama bildirimi ekinde;Şirketin ana sözleşmesi noter onaylı bir örneği ile Ticaret
Siciline müracaatına ait belge,Ortakların nüfus cüzdanı sureti,Yeni, kurulacak sermaye şirketlerinde hisse nispeti en
yüksek beş ortağın vergi kimlik numarası,Ortakların ikametgah ilmühaberi,Şirketi temsile yetkili kişilerin Noter Onaylı
imza sirküleri,Yeni kurulacak sermaye şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdürlerine
(Limited Şirketlerde Müdürlere ) ait vergi kimlik numarası,Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave iş yeri açılması
veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde de yukarıda sayılan belgeler istenir. Ayrıca bu hususlarla
ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli örneği Ortakların Nüfus Cüzdanı Suretleri Ticaret Sicili Gazetesi (kurulu
şirketler için)Ticaret Odası Kayıt Sureti (kurulu şirketler için)Vergi Levhası Fotokopisi (kurulu şirketler için)
istenirAyrıca yeni kurulacak sermaye şirketlerinin genel müdürlerinin vergi kimlik numarası alması zorunludur.
1

2
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faaliyetlerine ilişkin zamanını %20’si bürokrasi tarafından heba edilmektedir. Bu rakam orta ve
doğu Avrupa ülkelerinde %8 Latin Amerika ülkelerinde ise %4’dür.3
Tablo 1 de yabancı sermayeli bir kuruluşun yatırım yapabilmesi için işlem sayıları, harcanan gün
ve maliyetler çeşitli ülkelerle karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
TABLO: 1 ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE YABANCI YATIRIMCININ YÖNETİM MALİYETLERİ
ÜLKELER

Arjantin
Ermenistan
Bulgaristan
Burkino
Şili
Çek Cum.
Mısır
Gana
Hindistan
Ürdün
Kenya
Latvia
Lesotho
Litvanya
Madagaskar
Malawi
Mali
Mauritania
Moroko
Mozambik
Nijerya
Romanya
Senegal
Slovenya
Güney Afrika
İsviçre
Tanzanya
Tunus
Türkiye
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Ortalama
Minumum
Maximum

Yatırım Yapabilmek İçin
İşlem Sayısı
Kayıt
Arazi
Üretim
13
13
45
10
29
40
19
14
9
11
10
8
19
12
9
15
36
12
10
22
10
17
19
2
19
8
10
22
9
11
15
10
30
2
9
27
13
11
10
12
16
5
8
34
13
8
23
26
10
42
11
25
10
12
30
7
6
10
13
8
19
25
18
7
22
125
8
9
24
14
6
6
21
10
11
31
11
2
13
2
29
125
26

Harcanan İş Günü
Kayıt
47
59
157
29
26
65
52
34
39
60
51
114
61
36
171
46
79
54
91
106
18
50
96
30
23
53
187
39
121
69
129
85
68
18
187

Maliyet (ABD $)

Arazi

Üretim

131
545

15

255

30

89
70

39

341
166
375
413
170

122

278
625
210
584
228
45

63

117
795

20
45

985
495

70

90
334
45
985

30
41
8
122

8
20

30
40

Kayıt
763
84
291
655
620
447
943
338
261
397
367
120
139
80
470
154
328
255
143
176
154
801
2895
158
391
3040
286
304
607
124
352
504
80
3040

Arazi

Üretim

4414
233

75

2940

202

11281
3975
5885
154
1550
47
562
2696
1149
11045
13750
22523
1847

4006
508

2282

10
250
3186
1981
809
51

200
12

1520
4379
4723
47
22523

13
756
10
3186

Ulaşılmayan verilerle ilgili alanlar boş bırakılmıştır.
Kayıt işlemleri; şirket kuruluşu, sermaye konulması ve yatırım kodu alınması, çalışma ve oturma izinleri, istatistik
enstitüsü kayıtları, açılış bildirgeleri,. Vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumları kayıtlarını içermektedir.
Arazi İşlemleri; Arazinin alınması, Planlar, genel teftişler ve onaylar, yapı izinleri, elektrik, su telefon bağlanmasını
içerir.
Üretim İşlemleri; İthalat ihracaat işlemleri ve izinleri, yabancı döviz kontrolleri, sağlık, sosyal güvenlik teftişleri ile
sosyal refah planlarını içermektedir.
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Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere yapılan işlem açısından ülkemiz işyerinin
kurulması ile ilgili işlemlerde 11 işlem ile 33 ülke içinde ikinci , arazi ve fabrika kuruluş işlemleri
ile ilgili işlemlerde 125 prosedür ile birinci sıradadır. Yabancı yatırımcı tablodaki ülkelerde işyerini
kamu kurumlarına kayıt ettirebilmek için ortala 68 gün harcarken ülkemizde 121 iş günü
harcamaktadır. Ülkemiz işyerinin kaydı için harcanan gün sayısında dördüncü sıradadır. Arazi ve
fabrika kurulması işlemlerinde ise yabancı yatırımcının ülkemizde harcamak zorunda olduğu zaman
985 iş gündür. Ülke ortalamalarının 334 olduğu bu kategoride, ülkemiz rekor biçimde diğer
ülkeleri geride bırakmıştır. Özetle, yabancı yatırımcının ülkemize yatırım yapabilmesi için yaklaşık
1106 iş günü yaklaşık 4 yıl uğraşması gerekmektedir.
Avrupa Birliğine üye bir çok ülke işyeri açma ve yatırım yapma ile ilgili bürokratik işlem sayısını
azaltmak ve işlemleri tek merkezden yürütmek gibi grişimlerde bulunmuşlardır. Örneğin Fransa’da
Mesleki faaliyetlerin tanımlanması, değiştirilmesi ve oluşturulmasının basitleştirilmesi için
işverenler Centre de formalites entreprises (CFE) le sözleşme yapmak zorundadır. CFE bir “one
stop shop” (tek durak dükkan) olup, yasal düzenlemeler, idari, sosyal, vergi ve istatistiksel bilgilerin
bilgilendirilmesi gereken tek yerdir. Bu işlem; şirket yöneticileri tarafından çeşitli hizmetler ve
uygulamaların ayrı ayrı bildirilmesini önler. Merkezin görevi diğer idareleri ve şirket idarecilerini
hizmetler hakkında bilgilendirmektir. Proje kapsamında Tek İstihdam Bildirimi sağlanmıştır.
Ayrıca Mesleki İstihdam İşlemleri basitleştirilmiştir . Hollanda’da ise İşyeri açma ile ilgili
bürokratik işlemlerin azaltılması MDW operasyonu olarak adlandırılmaktadır. MDW piyasa
güçlerini, yeniden düzenleme ve Yasal Nitelik Projesini desteklemektedir. 1994de başlayan bu
operasyonun temel amacı; rekabeti yaygınlaştırmak ve yasalardaki engelleri kaldırmaktır. MDW
operasyonunun önemli bir unsuru teşebbüsler için idari engellerin azaltılmasıdır. Bu özellikle
teşebbüslerin devleti bilgilendirme zorunlulukları (toplama, ilerleme, tescil ve bilgilendirme
şartları) nedeniyle şirketler tarafından yapılan idari maliyetleri azaltmakla ilgilidir. Bir çok yasal
işlem ve prosedür basitleştirilmiştir. Örneğin vergi reformları ve ruhsat (izin) için gereken kriterler
basitleştirilmiştir. Böylece işletmeler için idari maliyetlerde önemli bir tasarruf sağlanmıştır. Bu
basitleştirme ve tasarruflar kayıtdışı işçi çalıştırmaya yönelik güdüleri azaltmıştır.Hollanda’da
yapılan işlemlerin basitleştirilmesi sonucunda; 1997 yılında, operasyon başladıktan 3 yıl sonra,
şirketler için yönetim maliyetlerde % 10 azaltmaya yönelik amaç başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Hollanda Parlementosu şu anda % 25lik bir azaltma amaçlamaktadır.4
II-

4884 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER

4884 sayılı Kanun ile şirket kurma ile ilgili işlemler basitleştirilmiş ve ilgili kamu kurumlarına
benzer belgeler ile yapılan başvurular tek merkezden alınmaya başlamıştır. 5
4
5

Bkz. EU; Undeclared Work Brussel September 2001
4484 Sayılı Kanunun genel gerekçesinde aşağıdaki hususlar vurgulanmıştır.

“Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reformu Programı uyarınca oluşturulan Yatırım Ortamı İyileştirme
Koordinasyon Kurulu bünyesinde teşkil edilen şirket kuruluşuyla ilgili teknik komitede, ülkemizde uygulanan şirket
kuruluş süreci ele alınmıştır. Şirket kuruluşlarında yaşanan gereksiz ve mükerrer işlemlerin giderilmesine yönelik
olarak yapılan yasal düzenleme ile, (19) aşamadan oluşan kuruluş işlemleri (3) aşamaya indirilmiş, şirket kuruluş
işlemlerinin aynı gün ve tek merkezde (Ticaret ve Sanayi odalarında) sonuçlandırılması sağlanmıştır.
Böylece; ticaretin ticarî girişimcilerin, yerli ve yabancı yatırımcıların özendirilmesi, bürokrasinin azaltılması, kamu
hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı şekilde yerine getirilmesi suretiyle girişimcilerin emek ve zaman kaybı önlenmiş
olacaktır.
Geliştirilen tek tip “Şirket Kuruluşu Bildirim Formu” nun ticaret sicili memurluklarınca ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarına gönderilmesi suretiyle, daha önce mükellef tarafından yerine getirilmesi gereken; ticaret sicili

şirket kuruluşlarında yaşanan gereksiz ve mükerrer işlemlerin giderilmesine yönelik kanun tasarısı
hazırlanmış; bu tasarının yasalaşmasıyla, yeni düzenlemeyle, şirket kuruluşunda 19 aşamadan
oluşan işlemler üç aşamaya indirilmiştir. Bu üç aşama;
1. Hazırlanan taslak ana sözleşmenin noter tarafından onaylanması,
2. Bankaya sermayenin binde 1 tüketici fonunun ve ticaret sicil harcının yatırılması,
3. Ticaret odası bünyesinde, ticaret sicil memurluğuna şirketin kuruluş tescilinin yaptırılmasıdır.
Böylelikle, şirket kuruluş işlemlerinin, oluşturulan tek tip bildirim formu sayesinde, aynı gün ve tek
merkezde, doğrudan doğruya ticaret sicil memurları tarafından, ticaret ve sanayi odalarında
sonuçlandırılması sağlanacaktır.6 Geliştirilecek tek tip şirket kuruluş bildirim formunun, ticaret
sicili memurlarınca, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesiyle, yerli ve yabancı
yatırımcıların değişik kamu kurum ve kuruluşlarına -örneğin, Maliye Bakanlığına, vergi dairesine,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna- yapacakları başvurulara
ilişkin işlemler yerine getirilmiş olacaktır. Böylelikle, yatırımcıların değişik kamu kurum ve
kuruluşlarına çoğu benzer belgelerle müracaat ederken kaybettikleri zaman önlenecektir. Sonuçta,
ticaretin, ticarî girişimcilerin, yerli ve yabancı yatırımcıların özendirilmesi, bürokrasinin azaltılması,
kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.7
4884 sayılı kanunla getirilen değişiklikler aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.
A- ŞİRKET KURULUŞUNDA DEFTER TASTİKİ KOLAYLAŞTIRILMIŞTIR.
“29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Şirket kuruluş aşamasında 66 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı defterler kullanılmaya başlanmadan önce tacir
tarafından ticarî işletmenin bulunduğu yerin ticaret sicili memurluğuna veya notere ibraz edilir. Bu defterler, 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerinde yer alan bilgileri içerecek şekilde tasdik ve imza
olunur. Sicil memuru veya noter, defterlerin kaç sayfadan ibaret bulunduğunu ilk ve son sayfaya yazarak resmî mühür
ve imzasıyla tasdik eder. Noterlerce tasdik edilen defterlerin mahiyet ve adetleri ve bunların kime ait olduğu en geç yedi
gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna bildirilir. Şirketlerin müteakip yıl defterleri ile kullanılması zorunlu diğer
defterler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerine göre tasdik olunur. “ (4484 sayılı
Kanun m.1)
213 sayılı Kanunun 223 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret
sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir. (4884 sayılı Kanun m.7)
213 sayılı Kanunun 224 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

memurluklarına, vergi dairelerine, ticaret ve sanayi odalarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (Bağ-Kur, İşKur) ve Sosyal Sigortalar Kurumuna yapılan başvurulara ilişkin işlemler yerine getirilmiş olacaktır.
Yapılan düzenleme ile, yatırımcıların değişik kamu kurumlarına çoğu benzer belgelerle müracaat ederken kaybettiği
zaman önlenecektir.” Bkz. www.tbmm.gov.tr 30.06.2003 Tarihli
Milletvekili Ahmet UĞUR’un Kanun Tasarısı ile İlgili Olarak T.B.M.M.’nde 11.06.2003 tarihinde yaptığı konuşma
bkz. www.tbmm.gov.tr 30.06.2003 tarihli
7
UĞUR, y.a.g. konuşma metni
6

Noterlerin yapacağı tasdik şerhleri ile anonim ve limited şirketlerin kuruluşu aşamasında ticaret
sicili memurlarınca da yapılacak tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır ve aşağıdaki malûmatı
ihtiva eder. (4484 sayılı Kanun m.8)
1. madde ile, anonim ve limited şirketlerin tutmak zorunda oldukları defterlerin kuruluş aşamasında noter tarafından
tasdik edilmesi mecburiyeti kaldırılmakta; bu defterlerin ticaret sicil memurluklarınca tasdik edilmesi öngörülmektedir.
Diğer yandan şirketin kurulduğu yılı takip eden yıllarda tutulacak defterler ile tutulması zorunlu diğer defterlerin 213
sayılı VUK hükümlerine göre tastik edileceği unutulmamalıdır. 4884 sayılı Kanunun 7 ve 8..maddeleri ile de 1.
maddeye paralel bir düzenleme yapılmıştır.
8

B-ŞİRKETLERİN KURULUŞ İŞLEMLERİ
KONULARDA GETİRİLEN KOLAYLIKLAR

ELE

DOĞRUDAN

İLGİLİ

OLAN

6762 sayılı Kanunun 273 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 273. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle faaliyet alanları tespit ve ilân edilecek anonim
şirketler Bakanlığın izni ile kurulur. Bu şirketlerin esas mukavele değişiklikleri de Bakanlığın iznine tâbidir. Bunun
dışında anonim şirketlerin kuruluşu ve esas mukavele değişiklikleri Bakanlığın iznine tâbi değildir. (4484 sayılı Kanun
m. 2)
Madde ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından anonim şirketlerin anasözleşme değişikliğine verilen izin, özelliği
olan şirketler hariç olmak üzere kaldırılmaktadır. 9
6762 sayılı Kanunun 386 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2. İlân ve tebliğ :

Madde 386. - Umumî heyet esas mukavelenin değiştirilmesi için toplantıya davet edildiği takdirde
değişiklik metninin asıl metin ile birlikte 368 inci maddede yazılı olduğu üzere ilânı ve ilgililere
tebliği lâzımdır. (4484 sayılı Kanun m.3)
Madde ile, anonim şirketlerin anasözleşme değişikliğine verilen izinde, 1 inci maddede yapılan
düzenlemeye paralel olarak değişiklik yapılmaktadır.10
6762 sayılı Kanunun 510 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Müdürler, 31 inci madde hükümlerine uygun olarak şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline
kaydedilmesini talep ederler. (4884 sayılı Kanun m.4)
Madde ile, limited şirketlerin kuruluş ve anasözleşme değişikliklerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni
kaldırılmaktadır.11
1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bkz. Madde gerekçesi www.tbmm.gov.tr 30.06.2003 tarihli
Bkz. Madde gerekçesi www.tbmm.gov.tr 30.06.2003 tarihli
10
Bkz. Madde gerekçesi www.tbmm.gov.tr 30.06.2003 tarihli
11
Bkz. Madde gerekçesi www.tbmm.gov.tr 30.06.2003 tarihli
8
9

a) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenamelerinin veya bunların süre uzatmaları hakkındaki
kararlarının tescil tarihinden itibaren üç ay içinde (4884 sayılı Kanun m.9)
Madde ile, damga vergisinin ödenmesi sürecinde gazete ilanı aşaması kaldırılmıştır. 12

C- ŞİRKETLERİN KURDUKLARI İŞYERLERİ İLE İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE,
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU’NA BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜ’NE YAPILAN
BİLDİRİM TEK HALE GETİLMİŞTİR
4484 sayılı Kanun ile şirketlerin kuruluş aşamasında kurdukları işyerleri el ilgili olarak vergi
dairesine, SSK’ya ve Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne yapılan bildirimlerin tek bildirim halinde
Ticaret Sicil Memurluğu’na yapılması sağlanmıştır. Belirtilen bildirimler buradan ilgili kamu
kurumlarına belirli süreler içerisinde aktarılacaktır. Aşağıda ilgilisi itibariyle 4884 sayılı Kanun’ un
ilgili maddeleri incelenmiştir.
1- Vergi Dairesine Yapılacak Bildirimler
4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 168 inci maddesinin birinci fıkrasının (1)
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde
kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı
Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama
bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili
vergi dairesine yapılır. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi
bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde
mükellef tarafından vergi dairesine yapılır. (4884 sayılı Kanun m.6)
Madde ile şirketlerin işe başlamaları ile ilgili bildirimler işe başlama tarihinden 10 gün içerisinde
ticaret sicil memurluğuna yapılacaktır. Bunun haricinde gerçek kişiler ile vekilleri tarafından
yapılan bildirimler bizzat kendilerince tarafından yapılacaktır. Şirketlerin işe başlamaları dışındaki
tüm bildirimler yine vergi idaresine ilgili şirketler tarafından yapılacaktır.
213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca
tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine intikal ettirir. Bu mükelleflerin
işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır. Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen
ticaret sicili memurları hakkında işe başlamanın zamanında bildirilmemesine ilişkin usulsüzlük cezası hükümleri
uygulanır.(4884 sayılı Kanun m.12)
Vergi Usul Kanununun 153 üncü maddesiyle paralellik sağlamak amacıyla 12. madde konmuştur.

2- Sosyal Sigortalar Kurumu’na Yapılacak Bildirimler
17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

12

Bkz. Madde gerekçesi www.tbmm.gov.tr 30.06.2003 tarihli

Şirket kuruluşu aşamasında, sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve çalıştırılacak sigortalı sayısını beyan eden
şirketlerin ticaret sicili memurluklarına yaptıkları bu bildirimler, ticaret sicili memurluklarınca on gün içinde ilgili
Kurum ünitesine gönderilir ve bu bildirim, işverence Kuruma yapılmış sayılır. Bildirimin bu süre içerisinde Kuruma
gönderilmemesi halinde ilgili ticaret sicili memurluğu hakkında bu Kanunun 140 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca
işlem yapılır. (4884 sayılı Kanun m.6)
Madde ile şirketlerin kuruluş aşamasında işçi çalıştırmaya başlayacağını ticaret sicil memurluğuna beyan etmeleri
halinde bu bildirim işverence Kuruma yapılmış sayılacaktır. Şirketin işçi çalıştırmaya başlayacağının Kuruma ticaret
sicil memurluğu tarafından bildirilmemesi halinde cezai sorumluluk ticaret sicil memuruna ait olacaktır. Dikkat edilirse
kanun sadece işyeri bildirgesinin verilmesi ile ilgili düzenleme yapmıştır. Sigortalı işe giriş bildirgeleri ile ilgili
yükümlülük ve bunların yasal süresi içerisinde verilmemesinden dolayı sorumluluk yine işveren şirkete ait olacaktır.
3- Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne Yapılacak Bildirimler

22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Ancak, şirketlerin tescil kayıtları ise ticaret sicili memurluklarının gönderdiği belgeler üzerinden yapılır ve bu belgeler
ilgili ticaret sicili memurluğunca bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine
gönderilir. (4884 sayılı Kanun m.10)
İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne bildirim yükümlülüğü
bulunmaktadır. Yapılan değişiklik ile şirket kuruluşları bu bildirimden ayrık tutulmuş ve ticaret sicil memurluklarına tek
format halinde yapılacak kuruluş bildirimlerinin yine bu memurluk tarafından anılan Bakanlığa gönderilmesi kütük sıra
kaydı için yeterli sayıldığından buna uygun düzenleme yapılmıştır.13
III-

UYGULAMADA MEYDANA GELEBİLECEK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

4884 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler şirket kuruluşunda bürokrasinin azaltılması, yatırımların teşvik edilmesi
anlamında son derece yararlı olacaktır. Bununla beraber uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunlar ve bunlara
karşı alınması gerekli tedbirlere değinmeden geçemeyeceğiz.
Ülkemizde yılda 3000 civarında anonim şirket ve 35.000 civarında limited şirketin kurulduğu ifade edilmektedir. 14
Dolayısıyla ticaret sicil memurluklarının yıllık iş yükü 38.000 x 4( Defter tastiki, Vergi Dairesi SSK ve Bölge Çalışma
Müdürlüklerine yapılacak bildirimler) artacaktır. Bunun için ticaret sicil memurluklarının memur ve gerekli alt yapı
yönünden desteklenmesi gerekecektir. Diğer yandan ticaret sicil mmurluklarında çalışan personelin vergi, iş ve sosyal
güvenlik mevzuatı konusunda eğitilmeleri büyük önem taşımaktadır.
Gerek SSK, gerekse vergi dairesi işveren şirketle ilgili bir çok bilgi ve belge istemektedir. Ticaret sicil
memurluklarının oluşturacakları tek tip formatta belirtilen bilgilere yer vermesi gerekecektir. Örneğin işyeri birden fazla
olabilir. Bunların tek tek adreslerinin belirtilmesi gerekecektir. Diğer yandan işyerinin tehlike sınıf ve derecesinin
belirlenmesi açısından işyerinde yapılan işin doğru biçimde yazılması gerekecektir. Aksi halde belirtilen durum
işyerinden fazla ya da eksik iş kazası ve meslek hastalığı primi alınmasına neden olabilecektir.
506 sayılı Kanun açısından işyerinin işçi çalıştırılmaya başlanmadan bir gün önce Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
Bildirim gerçekten işçi çalıştırılmaya başlanmadan bir gün önce ticaret sicil memurluğuna yapılmış olsa bile ticaret sicil
memurluğunun 10 gün içerisinde SSK’ya bildirimi yapması SSK'nın işyerine işyeri numarası vermesi işlemini
geciktirebilecektir. Belirtilen durum prim tahakkuk ve tahsilinde sorunlara neden olabilecektir. Yine yeni işe alınan
sigortalının kuruma bildirilmesinde işyeri sicil numarasının verilmemiş olması sorunlara yol açabilecektir.
Benzer durum vergi idaresinde de sorun olabilecektir. İşveren şirkete vergi numarası alınmaması sorunlara
yolaçabilecektir. Belirtilen nedenlerle ticaret sicil memurlukları ile vergi idaresi ve SSK arasında bilgi işlem bağlantısı
kurulmalı ve eş güdümün sağlanması açısından tek numara kullanımı sağlanmalıdır.
Bkz. Madde gerekçesi www.tbmm.gov.tr 30.06.2003 tarihli
Bkz. Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN ‘ın 11.06.2003 Tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma
metni
13
14

IV-

GELECEĞE YÖNELİK ÖNERİLER

4884 Sayılı Kanun kamu yönetiminde bir reform niteliği taşımaktadır. Bununla beraber dikkat
edileceği üzere belirtilen kanun sadece şirket kuruluşunu kolaylaştırmaktadır. Oysa tablo 1’in
incelenmesinden de anlaşılacağı üzere ülkemizde yerli ve yabancı yatırımcının arazi temininde ve
üretim aşamasında da bürokratik işlemlerin altında ezildiği görülmektedir. Örneğin her ay vergi
idaresi, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne yapılan bildirimler ve verilen beyannameler gibi) Bu
nedenle mükerrer iş yapan kuruluşların (başta SSK ve vergi idaresi olmak üzere formları
basıtleştirilmeli ve tek belge olarak alınmalıdır. (Örneğin aylık sigorta primleri bildirgesi ile
muhtasar beyannamenin tek belgede alınması gibi) Mükellefin internet üzerinden mevzuat ile ilgili
kolaylıkla bigilendirilmesine ve işlem yapılabilmesine imkan tanınmalıdır. Mükellefi ya da vekilini
mümkün olduğunca kamu dairelerinde bekletmeyecek ve zaman kaybına yol açmayacak
düzenlemelere gidilmelidir. Bunun için SSK ve vergi idaresinde başlayan toplam kalite yönetimi
uygulamaları tüm kamu kurumlarına yaygınlaştırılmalıdır.
SONUÇ
İşyerinin kuruluş ve işletilmesi sırasındaki bürokratik işlemler yatırımcıyı yatırım yapmaktan
caydırmakta ya da bazı işlemlerin bilerek ya da bilmeyerek kayıt dışı kalmasına neden olmaktadır.
4884 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler bürokratik işlemlerin azaltılması yönünden son derece
yerindedir. Bununla birlikte yukarıda değinilen uygulamada karışılaşılabilecek sorunlara karşı
gerekli tedbirler alınmalıdır. Geleceğe yönelik olarak ise şirketlerin faaliyetleri aşamasındaki
bürokratik işlemlerin azaltılmasına yönelik çalışmalara başlanılmalıdır. Bunun içinde kamu kurum
ve kuruluşları arası otomasyon ile vatandaşa yönelik e-devlet uygulamaları hızlandırılmalıdır.
Bürokratik işlemlerin azaltılması ve vatandaş memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak tüm
kam kurum ve kuruluşlarında toplam kalite yönetimi uygulamalarına geçilmeli ve başlamış
uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır.
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4857 SAYILI İŞ KANUNU’NDA YER ALAN TEMEL DEĞİŞİKLİKLER
Resul KURT
Sigorta Müfettişi
I. GİRİŞ
4857 sayılı Yeni İş Kanunu, uzun tartışmaların ardından 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı resmi
gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu 4857 sayılı yasa ile çalışma
hayatında bir çok önemli değişiklikler yapılmıştır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 1. maddesinde, bu yasanın amacı; “Bu Kanunun amacı işverenler ile bir
iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve
sorumluluklarını düzenlemektir.” şeklinde tanımlanmış ve yine aynı maddede, 4857 sayılı
Kanunun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile
işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacağı, işyerlerinin,
işverenlerin, işveren vekillerinin ve işçilerin, bu yasanın 3. maddedeki bildirim gününe
bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olacakları belirtilmiştir.
Bu çalışmada, 4857 sayılı İş Kanunu ile yapılan temel değişiklikler kısa başlıklar halinde ele
alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.
II. 1475 SAYILI İŞ KANUNU’NUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİ
4857 sayılı Yeni İş Kanunu’nun “yürürlükten kaldırılan hükümler” başlıklı 120. maddesinde;”
25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten
kaldırılmıştır.” hükmü getirildiğinden, 25.08.1971 tarihinden beri 32 yıldır işyerlerinde uygulanan

1475 sayılı İş Kanununun kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesi dışındaki tüm maddeleri de
yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Yani, 10.06.2003 tarihinden itibaren bu yasa kapsamında
bulunanlar hakkında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
III. 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NDA YER ALAN TEMEL DEĞİŞİKLİKLER
4857 sayılı İş Kanunu ile 1475 Sayılı Kanundan farklı bazı yeni istihdam şekilleri getirilmiş ve
Kısmi Süreli İş İlişkisi, Çağrı Üzerine Çalışma, Telafi Çalışması gibi terimlerde iş hayatımıza
girmiş bulunmaktadır.
Kısmi süreli çalışma ise haftalık çalışma saatlerinden (45 Saat) belirgin ölçüde daha az çalışmayı
içeren süreli çalışma şeklidir.
Çağrı üzerine çalışma yeni kanuna göre, haftada en az 20 saat karşılığı ücret karşılığında işçinin iş
olduğu ve işveren çağırdığı zaman işe gelmesini içeren bir çalışma şeklidir.
A. Telafi Çalışması
4857 sayılı İş Kanununun 64. maddesinde düzenlenen telafi çalışması, zorunlu nedenlerle işyerinde
işin durması ve benzeri nedenlerle belirli zaman dilimi içinde haftalık çalışma saatleri
tamamlanamadığı takdirde işçilere bu eksik çalışmalarını telafi ettirme süreci olarak
tanımlanabilecektir. Özellikle ulusal bayram genel tatil günlerinden önce veya sonra işyerinin tatil
edilmesi halinde daha sonraki günlerde yaptırılan telafi çalışmalarının
hangi hallerde

1

yaptırılabileceği belirtildikten sonra, bu telafi çalışmasının iki ay içinde ve bir günde en fazla üç
saat olabileceği hüküm altına alınarak telafi çalışmalarına bir düzen getirilmesi amaçlanmıştır.
B. Çağrı Üzerine Çalışma
4857 sayılı Kanunun 14. maddesi ile getirilen kısmi süreli iş sözleşmelerinin özel bir şekli olan
"çağrı üzerine çalışma"; “işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde
iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi
süreli bir iş sözleşmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Burada, çağrı üzerine çalışmaya ilişkin iş sözleşmelerinde, işçi ve işverenin çağrı üzerine çalışma esasına
dayalı bir iş sözleşmesini uygulayacak olmaları halinde, işçinin haftada/ayda veya yılda kaç gün çalışacağı,
çağrının en az kaç gün önceden yapılacağı ve her çağrıda günlük çalışma süresinin ne olacağına ilişkin
hükümleri belirleyerek, sözleşmede bu bilgilere yer vermeleri gerektiği hususuna dikkat edilmesi
gerekmektedir.

Taraflar ne kadar süre çalışılacağını belirlemedikleri takdirde haftalık çalışma süresi 20 saat olarak
kararlaştırılmış sayılacak, işçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip
olan işverenin bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak
zorunda olacak ve sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise işveren her çağrıda işçiyi

günde en az 4 saat üst üste çalıştırmak zorunda kalacaktır.
C. İş Sözleşmelerinde Deneme Süresi
Deneme süresi, 1475 sayılı yasada olduğu şekilde düzenlenmiş ancak, taraflarca iş sözleşmesine bir
deneme kaydı konulduğunda, deneme süresinin en çok 2 ay olabileceği ve deneme sürelerinin toplu
iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar uzatılabileceği hükme bağlanmıştır. Deneme süresi içinde taraflar iş
sözleşmesini, bildirim süresine gerek olmaksızın ve ihbar tazminatsız feshedebilecektir.
D. Ücret Garanti Fonu
4857 sayılı İş Kanunu ile yapılan bir diğer önemli düzenleme de ücret garanti fonu oluşturulmasıdır.
İşverenin konkordato ilanı, iflas veya aciz belgesi alınması yoluyla ücret ödeme güçlüğüne düşmesi
durumunda geçerli olmak üzere, işçilerin son üç aylık ücret alacaklarını karşılamak üzere İşsizlik
Sigortası Fonu kapsamında "Ücret Garanti Fonu" oluşturulacak ve Fonu, işverenlerce işsizlik
sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde 1'i olacaktır.
E. Ücretin Süresinde Ödenmemesi Halinde İşçilerin Görevden Kaçınması
4857 sayılı Kanunun 34. maddesi ile ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir
neden dışında ödenmeyen işçinin, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabileceği, bu nedenle
işçilerin kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemelerinin sayısal olarak toplu
bir nitelik kazanması halinde dahi, bunun grev olarak nitelendirilemeyeceği ve gününde ödenmeyen
ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu
durumdaki işçilerin, bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi
alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamayacaktır.
F. Yıllık İzin Süresi
1475’den farklı olarak yeni iş kanununda yıllık ücretli izin süreleri ikişer gün arttırıldı. 4857 sayılı
İş Kanununun 53. maddesine göre;
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İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış
olan işçilere yıllık ücretli izin verilecektir. Anayasal bir hak olan yıllık ücretli izin hakkından
vazgeçilemeyecektir.
Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu
Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır.
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,
az olamayacaktır.
Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık
ücretli izin süresi yirmi günden az olamayacaktır. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş
sözleşmeleri ile artırılabilecektir.
G. Doğum İzni
4857 sayılı Kanun ile kadın işçilerin 1475 sayılı yasada, doğumdan önce 6 ve doğumdan sonra 6
hafta olmak üzere kullandırılan doğum izni de arttırılmış ve kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve
doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esası
getirilmiştir.
Ayrıca, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde
çalışabilecektir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenmesi
imkanı tanınarak annenin bebeği ile daha uzun süre kalması sağlanmıştır.
Yine kanun ile Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilmesi
zorunludur. Hatta, hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun
daha hafif işlerde çalıştırılmalıdır. Bu durumda ise işçinin ücretinde bir indirim yapılamaz.
4857 sayılı Kanunun 74. maddesindeki hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde
gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen işveren veya işveren
vekiline beşyüz milyon lira para cezası verilecektir.
H. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi
4857 sayılı İş Kanununun 2. maddesinde, 1475 sayılı eski İş Kanununun 1. maddesinde tarifler
başlığı altında düzenlenen işyeri, iş ilişkisi, işveren vekili, asıl işveren-alt işveren ilişkisi gibi temel
kavramlar açık ve tüm unsurları gösterilmek suretiyle hükme bağlanmış ve yeni düzenlemelere tabi
tutulmuştur.
Asıl işveren-alt işverenin ilişkisinde, bir işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin “asli
işin bir bölümünde” veya “yardımcı işlerinde” iş alan diğer işverenler, işçilerini sadece bu işyerinde
çalıştırdıklarında asıl işveren alt işveren ilişkisinin doğmuş olacak, buna karşı işyerinde yürütülen
asli ve yardımcı işler dışında iş alan bir işverenin, (örneğin işyerinde bir ek inşaat yapılması ya da
bina onarım işini alan diğer işverenin) alt işveren kapsamında nitelendirilmesi mümkün
olmayacaktır.
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Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin en önemli sonucu her iki işverenin, alt işverenin işçilerine karşı
birlikte sorumlu olmalarıdır. Bu sorumluluk, alt işverenin işçisinin o işyeriyle ve orada çalıştığı
süreyle sınırlı olup, alt işverenin işçilerinin İş Kanunundan, iş sözleşmesinden ve alt işverenin taraf
olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan hükümlerinden yükümlülüklerini kapsamaktadır.
İş Kanununda yapılan yeni düzenlemeye göre, alt işveren ilişkisi kurulacak kişilerin daha önce o
işyerinde çalıştırılmamış olması gerekmektedir. Yine asıl işin bölünerek alt işverenlere
verilebilmesi için, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenler ve uzmanlık gerektiren bir iş
olması gerekmektedir.
İ. Çalışanlara Eşit Davranma İlkesi
4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde, iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî
inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamayacağı, işverenlerin, esaslı
sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli
çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamayacağı hükme bağlanmıştır.
Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamayacaktır.
Maddede ayrıca, cinsiyet ayırımını engelleyen sınırlamanın temel kurallarına ilişkin düzenlemeler
getirilmiştir.
Eşit davranma ilkesi ve cinsiyet ayırımı yasağına aykırı davranma halinde, hukuki yaptırım olarak
işçinin "dört aya kadar ücreti tutarındaki" tazminat ödenmesi söz konusu olacaktır. Bu dört aya
kadar ücreti tutarındaki tazminat için esas olacak ücret "asıl ücret" olup, ücretin ekleri olan
ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardımlar buna dahil olmayacaktır. 5. maddede öngörülen
ilke (eşit davranma ilkesi) ve yükümlülüklere aykırı davranan, işveren veya işveren vekiline bu
durumdaki her işçi için elli milyon lira para cezası verilecektir.
IV. SONUÇ
1475 sayılı İş Yasasının ihtiyaçlara cevap vermemesinden dolayı, yeni bir İş Kanunu ihtiyacı
doğmuş ve 22.05.2003 tarihinde TBMM’de kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 10.06.2003
tarih ve 25134 sayılı resmi gazetede yayınlanması üzerine de, 10.06.2003 tarihi itibariyle yürürlüğe
girmiş bulunmaktadır. 4857 sayılı yasa ile getirilen düzenlemelerin bir kısmı açıklanmaya
çalışılmıştır.
4857 sayılı Yasa ile, tüm işverenlerin kurumsallaşmaya çalışmaları teşvik edildiği gibi, çalışma
mevzuatının AB ve İLO normlarıyla uyumlaştırılması da amaçlanmıştır. 4857 sayılı yasada yer alan
para cezalarının ağır olması nedeniyle, yüksek tutarda para cezası uygulanmasının istemeyen
işverenlerin mutlaka bu yasal yükümlülüklere uyması yerinde olacaktır.
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YOL PARALARI PRİME TABİ Mİ ?
Serdar GÜNAY
SSK Başkanlığı Sigorta Müfettişi
Giriş
Yol parası, taşıt yardımı, vasıta ücreti adı altında yapılan ve sigortalıların ikametgahlarından işe gelmeleri
maksadıyla yapılan ödemelerin sigorta prime tabi olup olmayacağı hususunda SSK tarafından birbiri ile
çelişen kararlar alınmış ve bunlar gerek genel tebliğ ve gerekse genelge olarak yayınlanmıştır. Mevcut
uygulamada bu tür ödemelerin prime tabi tutulması gerektiği hususu bu makalede incelenmiştir. Ayni yardım
niteliğinde sayılan nakdi ödemelerin prime tabi tutulmaması gerektiği hakkındaki tartışmaya bu makalede
değinilmemiştir.
Yol Paraları Hakkında Yapılan Düzenlemeler
Prime esas kazançlar 506 Sosyal Sigortalar Yasası’nın 77. maddesinde düzenlenmiş ve “Sigortalılarla
işverenlerin bir ay için ödiyecekleri primlerin hesabında :
a) Sigortalıların o ay için hakettikleri ücretlerin,
b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan sigortalılara o ay içinde ödenenlerin,
c) İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince (a) ve (b) fıkralarında yazılı kazançlar niteliğinde
olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,
Brüt toplamı esas alınır.”1 denilmek suretiyle hangi kazançların prim matrahına dahil edileceği
belirlenmiştir.
Yollukların kapsamının 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile memurlara tanınan haklar çerçevesinde belirlenmesi
gerekmektedir. Adı geçen Kanunda harcırah kavramı; yol parası, yevmiye, memurun ve aile fertlerinin yer
değiştirme masrafları olarak belirlenmiştir. Bu nedenle ferdî hizmet sözleşmesine veya toplu sözleşmeye
dayanılarak, sigortalılara yapılan aynı nitelikteki ödemeler (işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle
başka yere gönderilmesi veya görev yerini değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren her
türlü ödemeler) yolluk sayılarak miktarı ne olursa olsun, prime esas kazançlar dışında tutulması
gerekmektedir.
Yol parasından ise sigortalıların ikametgahları ile işyeri arasında yaptıkları yol giderlerinin anlaşılması
gerekmektedir.
1988 yılında yayınlanan 16 Genelge’de “Bazı işverenler tarafından sigortalılara ikamet ettikleri yerden
işyerine gidip gelmeleri sırasında yaptıkları yol giderlerini karşılamak amaciyle ferdî hizmet sözleşmesine
veya toplu iş sözleşmesine dayanarak «taşıt yardımı» veya «vasıta ücreti» adı altında yapılmakta olan
ödemelerden de, aynî yardım niteliğinde olduğu kabul edilerek sigorta primi kesilmeyecektir.”2 denilmek
suretiyle yol paraları prime esas kazancın hesabından çıkarılmıştır.
Genelgelerle yapılan bu neviden pek çok düzenlemeler zaman içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’nun gelir
kaybına yol açmış ve nihayet genelgeler ile getirilen tüm istisnalar 20.7.1994 tarih ve 21996 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliği’nin (Seri No: 7) II. Bölümü’nde
“506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77. maddesinde sigorta primine tabi kazançlar ile istisnaları
sayılmıştır. Bu istisnalar arasında sayılmadığı halde izin harçlığı, bayram harçlığı gibi bazı ödemelerin
işverenlerce prime tabi tutulmadığı gözlenmiştir.
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Lebib Yalkın Yayınları ,Mevbank. 2.1 CD, Belge No: D/0506A.010
Lebib Yalkın Yayınları ,Mevbank. 2.1 CD, Belge No: D/0506G.652
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77. maddesinde sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar
olarak "...yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile ayni yardımlar"
sayılmıştır. Bunların dışında yapılan tüm nakit ödemelerin, sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir”
denilerek kaldırılmıştır.3
Buna paralel olarak 03.08.1994 tarihinde yayınlanan 16-89 Ek Genelge ile “uygulamada, sigortalılara
özellikle "Sosyal yardım" adı altında yapılan bazı ödemelerin prime tâbi tutulmadığı görülmektedir. Bu
durum, yasanın yukarıda sözü edilen 77. maddesi hükmü ile bağdaşmadığı gibi, aynı zamanda
Kurumumuzun prim kaybına da yol açmaktadır,
Bu açıklamalar ışığında 506 sayılı Kanunun 77. maddesinde sayılan ve prime tâbi olmayacağı öngörülen
ödemelerin dışında yapılan tüm nakit ödemelerin prime tâbi tutulması gerekmektedir.
Nitekim, konu ile ilgili olarak, 20.7.1994 gün ve 21996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Seri No.lu
"Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliği"nin II. maddesinde aşağıdaki yapılmıştır.
“Öte yandan, aynî yardımların nakden ödenmesi halinde, bu ödemelerin de sigorta primleri hesabına esas
kazançlar tutarına dahil edilmesi gerekmektedir”4 denilmek suretiyle ayrıca düzenleme yapılmıştır.
Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’da 1995/4 İç Emri’nde benzer şekilde düzenleme yaparak nakden ödenen
yol paralarının prime tabi tutulması gerektiğini talimatlandırmıştır.
Sonuç
Gerek 7 No’lu Genel Tebliğ, gerekse 16-89 Ek Genelge ve gerekse Sigorta Teftiş Kurulu 1995/4 İç Emrinde
nakden yapılan ve 506 Sayılı Yasa’nın 77.inci maddesinde sayılan istisna ödemelere girmeyen tüm
ödemelerin prime tabi tutulması gerektiği düzenlenmiştir. Bu nedenle “yol parası, taşıt yardımı veya vasıta
ücreti” adı altında yapılan nakdi ödemelerin sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir.

7 No’lu Genel Tebliğ’in bu bölümü “SSK Yönetim Kurulu 20.10.1994 tarih ve VIII/3699 sayılı kararı” ile
kaldırılmıştır.
4
Lebib Yalkın Yayınları ,Mevbank. 2.1 CD, Belge No: D/0506G.696
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HEDİYE ÇEKLERİNİN HUKUKİ DURUMU VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Yrd.Doç. Dr. Mikail EROL
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İ.İ.B.F.
1- GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz küresel dünyada ekonomik işletmelerin uzun ömürlü olup yaşayan işletme olmaları
onların iş dünyasındaki diğer işletmelerle rekabet gücüne dayanır. Bunun için de zaman zaman satışı arttırıcı
çabalar içine girerler. Bunu da tutundurma faaliyetleri ile yaparlar. Bu tutundurma faaliyetleri içerisinde de
hediye çeklerinin önemli bir yeri vardır.
Hediye çekleri genellikle; hediye,piyango,promosyon dağıtımı amacıyla verilerek işletmelerin müşteri
edinme ve müşteri kitlesini arttırmaya yöneliktir.
Biz çalışmamızda hediye çeklerinin hukuki durumunu inceledikten sonra muhasebeleştirilmesi üzerinde
durduk.
2- GENEL KAVRAMLAR
İşletmeler tarafından çıkarılan hediye çekleri; " Promosyon" denilen " Tutundurma" veya " Satışı teşvik
(satışı arttırma) çabaları " içerisinde değerlendirilmektedir.
Tutundurma, işletmenin ürettiği mal veya hizmetin varlığının tüketicilere duyuran ve işletmenin yaşamını,
gelişmesini sağlayan bir pazarlama aracıdır. ( MUCUK, 1990: 189)
Diğer bir anlatımla tutundurma, işletmenin ürettiği mal ve hizmetler hakkında tüketicilere bilgi verme, onları
inandırma, belli bir davranışa yöneltme, hatırlatma olarak tanımlan-maktadır. ( CAN ve Diğerleri, 1991: 240)
Tutundurmanın Amaçları :
Dikkat çekmek
: İşletme öncelikle müşterilere neler sunmuş olduğunu duyurarak onu mamullerinden
haberdar ederek onun dikkatini çekecektir.
İlgi Uyandırmak

: Malın varlığından haberi olan müşterilerin o mala ilgi duymasını sağlayacaktır.

İstek Uyandırmak
: Müşteri ilgisi olumlu yönde etkilenerek değerlendirme, malı satın al-ma isteğine
dönüştürülmesi sağlanacaktır.
Harekete Geçirmek : Satın alma isteğinin
gerçekleştirilecektir. ( MUCUK, 1990: 193)

satın

alma

eylemine

dönüşmesi

sonucu

satış

Hediye çeki, işletmelerin satışını yaptığı mal veya mallardan belli bir tutarda veya miktarda bedeli işletme
tarafından tahsil edilmeksizin mal alım hakkını veren bir belgedir.
(YARDIMCIOĞLU, 2002: 67)
Hediye çekleri genel olarak herhangi bir isme düzenlenemez. Hamiline düzenlenebilir. Hediye çekleri
çıkartan işletmenin ünvanını ve işletme yetkilisinin imzasını taşır.
3- HEDİYE ÇEKLERİNİN FONKSİYONLARI
Hediye çeklerinin satıcı işletmeler için yani çeki çıkartan işletmeler için bir takım fonksiyonları vardır.
Bunlar ;
a) Hediye, promosyon ve dağıtımına aracılık,
b) Para yerine kullanabilme, yani tedavül
1

c) Satıcı işletmenin genel olarak veya belli malların satışını sağlama,
d) Satıcı işletmeye yeni müşteriler kazandırma, (YARDIMCIOĞLU, 2002:68)
4- HEDİYE ÇEKLERİNİN HUKUKİ DURUMU
Hediye çeki uygulamasında; hediye çekini çıkaran ve satan hediye çekini satın alıp dağıtan ve hediye çeki
dağıtılan kişiler bakımından üç taraf bulunmaktadır. Hediye çeki çıka-rılıp satılması, işletmelerin son
zamanlarda kullandıkları bir pazarlama tekniği olarak karşımı-za çıkmaktadır. Hediye çekini çıkaran firma
bu şekilde daha fazla mal veya hizmet satışını amaçlamaktadır. Hediye çeklerini satın alıp dağıtan firmalar
ise, bu şekilde kendi reklamını ve tanıtımlarını yapmayı amaçlamaktadır.( TOLU, 2002:204)
Hediye çekleri Türk Ticaret Kanununda düzenlenmemiştir. Ancak Vergi Hukukunda Gelir Vergisi
Kanununda Ticari kazançlar konusunda değinilmiştir.
Ticari kazancın tespitinde promosyon giderleri kazançtan indirilebilir.( TOSUNER ve Diğerleri, 1998: 48)
İşletmelerin reklam ve tanıtma giderleri ticari kazançla ilişkili ise ticari kazancın belirlenmesinde kazançtan
indirilebilinir.
KDV yönünden hediye çeklerinin değerlendirilmesi ise;
Herhangi bir mal teslimi veya hizmet ifasını göstermeyen hediye çeklerinin verilmesi ile KDV yönünden
vergiyi doğuran olay gerçekleşmemektedir. Bu nedenle, hediye çeki dağıtılan firmaların, hediye çeklerini
dekont vererek belgelendirmeleri ve alınan bedelleri avans olarak muhasebeleştirmeleri gerekir.
Dekont verilmek suretiyle belgelendirilen ve " avans" olarak muhasebeleştirilen hediye çeklerinin nihai
tüketiciler tarafından ibraz edilerek çek tutarı kadar malın teslimi durumunda Katma Değer Vergisi
Kanunu'nun 10/a maddesi hükmü uyarınca vergiyi doğuran olay gerçekleşeceğinden daha önce belgeye
bağlanmayan bu teslimlere ilişkin fatura ve benzeri vesikaların hediye çeklerini kişilere veren firmalar adına
düzenlenmesi gerekmekte olup, hediye çeklerini ibraz eden kişilere yapılan teslim ve hizmet ifaları sırasında
ayrıca bu kişiler adına fatura yada fatura yerine geçen bir vesika düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu
teslim ve hizmetlere ilişkin faturaların onar günlük süreler halinde satış bilgileri toplanarak ve Katma Değer
Vergisi yönünden aylık vergilendirme dönemleri de geçirilmemek kaydıyla düzenlenmesi
gerekmektedir.Diğer yandan, hediye çekleri ibraz edilmek suretiyle yapılan teslim ve hizmetlere bu mal ve
hizmet teslimleri için belirlenmiş olan Katma Değer Vergisi oranlarının uygulanacağı tabidir.
5- MUHASEBE KAYITLARI
5.1. Hediye Çeklerini Çıkaran İşletmeler Yönünden Durum
İşletmeler daha fazla mal ve hizmet satışı yapmak üzere çeşitli pazarlama teknikleri
kullanmaktadır.Bunlardan biriside hediye çeki karşılığı yapılan satışlardır.Hediye çekleri bu çek üzerinde
yazılı olan tutarda mal ve hizmet satın alma hakkı tanımaktadır.Hediye çeklerini satın alan ile bu çekleri
kullananlar farklı kişilerdir.Çekleri genellikle firmalar satın almakta,çek bedelinin tamamı bir defada
ödenebildiği gibi,bir kısmı çekin alımı,kalan kısmı ise hediye kullanıldığı tarihte ödenebilmektedir.
Hediye çekini çıkaran ve satan firma yönünden ,bu çek satışları karşılığında tahsil edilen tutarlar henüz bir
mal teslimi söz konusu olmadığından,bu işlem KDV'ye tabi olmayacaktır (ALTINDAĞ,2001:29)
Muhasebe kaydı ise şu şekilde olacaktır.
/
100-KASA HESABI
349-ALINAN DİĞER AVANSLAR HS
..........verilen Hediye Çekleri
/
2

Diğer yandan, hediye çeklerini satan firmaların, hediye çeklerini kullanarak yapılan alışverişler karşılığı
nihai faturayı, hediye çeklerini satın alan ve dağıtan firma ve kişiler adına düzenlenmeleri , 213 sayılı
VUK'nun 229. Maddesinin bir gereğidir. Ancak, nihai fatura düzenlenmesinden önce, hediye çeklerini
çıkaran firmanın, hediye çekini kullanarak alışveriş yapan kişilere yazar kasa fişi veya fatura düzenlemeleri
ancak bu belgeler üzerine " Özel Gider İndiriminde kullanamaz" şeklinde bir not düşerek onaylamaları
gerekir. Çünkü, hediye çeki karşılığı yapılan alışverişler, kişinin yüklendiği bir gider olmadığından, bu
belgeleri özel gider indiriminde kullanmaları mümkün değildir.Satıcı firmaların, daha sonra bu şekilde
düzenledikleri belgelerin kendilerinde kalan suretlerini iptal ederek bu alımların gerçek yükle-nicisi olan
hediye çeklerini dağıtan işletmelerin nihai faturaları düzenlemeleri gerekir.
Muhasebe kayıtları ise şu şekilde olacaktır.
1- Hediye çeklerini kullanılarak alışveriş yapıldığında yapılacak kayıt
/
349 ALINAN DİĞER AVASLAR HS
............ Hediye Çekleri
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS
391 HESAPLANAN KDV HS
/
Hediye çeki karşılığı yapılan alışveriş
2- Hediye çeklerini kullanarak alışveriş yapanlara yapılan satışlara ilişkin belgelerin düzeltilerek hediye
çekini satın alıp dağıtan işletmeye nihai fatura düzenlenmesi
/
610 SATIŞTAN İADELER HS
191 İNDİRİLECEK KDV HS
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HS
......nolu fatura ve yazar kasa fişinin iptali
/
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HS
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV HS
/
Hediye çekini satın alıp dağıtan işletmeye nihai fatura düzenlenmesi
5.2. Hediye Çeklerini Satın Alarak Dağıtan İşletmeler Yönünden Durum
GVK'nun 40/1 maddesine göre, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler,
safi kazancın tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınmaktadır. Ancak, bu çeşit giderlerin indirilecek
gider olarak dikkate alınabilmesi için, kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması iş
ve işletme hacmi ile ilişkili olması gerekir.Yapılan giderin kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesinin bir
gereği olarak değil, işletme sahibinin kişisel tahmini sağlama amacına yönelik olduğu durumlarda ise bu
giderlerin vergilendirmeye esas matrahın tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınması mümkün
değildir. Bu şekildeki giderlerin kanunen kabul edilmeyen gider olarak dönem ticari karına ilave edilmesi
gerekir. İşletmelerin reklam ve tanıtım amacıyla yıl başı ve dini bayramlarda eşantiyon ve hediye dağıtmaları
ile hediye çeki satın alıp dağıtımları arasında bir fark bulunmamaktadır.Her iki halde de yapılan giderlerin
GVK'nun 40/1 maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Ancak dağıtılan eşantiyon ve hediyelerin iş ve
işletme ile ilgisinin bulunması ve bu durumu ispat etmesi gerekir.(ALTINDAĞ,2001:31)
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Muhasebe kayıtları şu şekilde olmaktadır.
1- Hediye çekinin alınması halinde yapılacak kayıt
/
136-236 DİĞER ÇEŞTLİ ALACAKLAR
100 KASA HS
Peşin alınan hediye çeklerinin kaydı
/
2- Kişilerin hediye çekini kullanmaları ve buna ilişkin Nihai faturaların gelmesi durumunda yapılacak
kayıt
/
760 PAZ.SATIŞ DAĞITIM GİDER. HS
........ Giderleri
191 İNDİRLECEK KDV
136-236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS
/
6- SONUÇ
Hediye çekleri işletmelerin tutundurma faaliyetlerini güçlendirecek ve işletmelerin uzun ömürlü olmalarını
ve iş dünyasındaki diğer işletmelerle olan rekabet gücünü arttıracaktır
Bu şekliyle hediye çekleri hem çıkaran işletmeye ve hem de bunun dağıtımını yapan işletmeye faydaları
olacaktır.
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Kayıtları,

4842 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞEN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN
KİRACI AÇISINDAN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Yrd.Doç.Dr. Barış SİPAHİ
Dr. Volkan DEMİR
0. GİRİŞ
Mali tabloların gerçeği göstermesi doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yapılan düzenlemelere Vergi İdaresi tarafından da katılınmış ve
24.04.2003 tarih ve 4842 sayılı kanun ve 01.07.2003 tarih 319 sıra nolu VUK Genel
Tebliği ile Finansal kiralama işlemlerinin değerlemesi Uluslararası uygulamalara
yaklaştırılmıştır. Bu makalenin konusunu, 4842 sayılı kanun ile 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu’ nun mükerrer 290. Maddesine eklenen maddenin finansal kiralama
işlemlerinin borç, alacak ve hak açısından değerlemesi finansal kiralamadan
yararlanan (kiracı) işletmenin muhasebe kayıtlarına ne şekilde intikal ettirileceği
hususu oluşturmaktadır.

1. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE FİNANSAL KİRALAMA
Leasing kelimesi, genel olarak kiralama anlamına gelmektedir. Kiralama ise
ekonomik bir varlığın kullanım hakkının belirli bir dönem boyunca taraflar arasında
kararlaştırılmış

kira

ödemeleri

karşılığında

sahibi

tarafından

kullanıcıya

devredilmesidir.1 Yani kiralamada varlığın mülkiyeti kiracıya geçmeksizin kullanım
hakkının belirli bir süre kiracıya verilmesidir.
Leasing’ in uygulamadaki bütün çeşitlerini kapsayacak bir tanımının yapılması
oldukça zordur. Bundan dolayı leasing genellikle finansal kiralama anlamında
tanımlanmaktadır. Finansal kiralamanın ise bir çok tanımını yapmak mümkündür.
Fakat bunlar içerisinde en açık olan tanım Avrupa Leasing Birliği ( European Leasing
Association ) tarafından yapılmış olan tanımdır. Bu tanıma göre finansal kiralama,



T.C. Marmara Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
T.C. Marmara Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
1 CLARK, Tom; “ The Prenciple of Leasing Finance”, London 1986, s.13


“Belirli bir süre için kiralayan ( lessor ) ve kiracı ( lessee ) arasında imzalanan ve
üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir malın
mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan bir sözleşme olup, malın
kullanımının belirli bir kira ödemesi karşılığında kiracıya bırakılmasıdır.”
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Leasing,

belirli bir süre içinde kiralayan (Finansal kiralama şirketi) ile kiracı (yatırımcı)
arasında, kiracı tarafından seçilen bir yatırım malının kiralayan tarafından satın
alınarak belirli kira ödemeleri karşılığında kiracıya kiralanmasını sağlayan bir
sözleşmedir. Sözleşme süresi boyunca her türlü kullanım hakkı kiracıda olmakta
sözleşme süresi sonunda kiracı isteği üzerine sembolik bir bedel ödemek koşuluyla
malın mülkiyetine sahip olabilmektedir.3 1982 yılında Ululararası Muhasebe
Standardı Komitesi (IASC) nin UMS 17 de yaptığı tanıma göre ise bir kiralama
işleminin finansal kiralama olarak kabul edilebilmesi için “Esasen tüm risk ve
kazançla ilgili olayların kıymet (varlık) üzerindeki sahipliği kiralayan firmadan kiracıya
transfer olması gerekir. Mülkiyet hakkı (ownership right) diğer tarafa geçer yada
geçmez.” şeklindedir.
Leasing sözleşmesinde, leasing şirketi ile kiracı olmak üzere iki taraf ile
leasinge konu olan varlığın üreticisi ( satıcısı ) söz konusu olmaktadır.
Kiralayan ( lessor ) leasing’ i veren kuruluş ya da kişidir. Kiralayan, kendi
malını kiraya verebildiği gibi, başkasından satın aldığı bir malıda kiraya verebilir.
Kiracı ( lessee ), leasing’ i alan gerçek ya da tüzel kişidir. Yapılan anlaşma türüne ve
anlaşmaya konulacak maddeye göre, kiracı belirli bir süre sonunda kiraladığı malın
sahibi de olabilir. Bunun için, malın tutarı olan parayı taksitler biçiminde öder. Bu
taksitlerin kapsamını faiz + anapara oluşturur.4
Ülkemizde finansal kiralama 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile
mevzuatımızda yerini almıştır. Ancak, bu kanunda finansal kiralama tanımlanmamış
bunun yerine kanunun 3. maddesinde finansal kiralama bedeli tanımlanmıştır.
Uluslararası literatürde ise kiralama işlemlerinin tanımlandığı genel çerçevesinin ve
mali tablolara etkilerinin açıklandığı üç temel standart mevcuttur. Bunlar;
TOROSLU, M. Vefa; “Leasing İşlemleri”, Vergi Sorunları Dergisi, Mayıs 1999, Sayı:128, s.111
ÖZBİRECİKLİ, Mehmet; “Türkiye de Leasing İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve UMS 17 Açısından
Değerlendirilmesi”, Yaklaşım Dergisi Mart 1998, s.60
4 EROL, Ahmet; “ Finansal Kiralama ( Leasing) ”, TÜRMOB Yayınları – 79, Ankara 1999, s.3
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Uluslararası

muhasebe

standartları

komitesi

tararından

yayınlanan

International Accounting Standards (IAS) No:17 Accounting for leases
(Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi)


İngiltere

de

Accounting

Standards

Comittie

tarafından

yayınlanan

Statement Standart Accounting Practice (SSPA) No: 21


Amerika Birleşik Devletlerin de Federal Accounting Standards Board
(FASB) tarafından yayınlanan Federal Accounting Standard (FAS) No: 13

2. 4842 SAYILI KANUNDA ve 319 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİNDE
FİNANSAL KİRALAMA
4842 sayılı kanun öncesi vergi mevzuatımızda finansal kiralamaya ilişkin
herhangi bir düzenleme yer almamaktaydı. Finansal kiralama işlemlerinde kiracı
finansal kiralama şirketi tarafından düzenlenen kira fatura bedelinin tamamını gider
olarak kayıtlarına intikal ettirebilmekteydi. Kiracı fatura bedelinin tamamını kayıtlarına
gider olarak intikal ettirirken finansal kiralama şirketi ise varlık üzerindeki tüm mülkiyet
hakkı kendisine ait olduğundan amortisman ayırmaktaydı.
Finansal kiralama işlemleri bu yönüyle vergisel anlamda büyük avantajları
beraberinde getirirken muhasebenin temel kavramlarından özün önceliği kavramına
ters

düşmekteydi.

Bilindiği

üzere

özün

önceliği;

işlemlerin

muhasebeye

yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerinyapılmasında biçimlerinden çok
özlerinin esas alınması gereğini ifade etmektedir.5
Bu şekliyle kiracının varlıkları ve borçları gerçeği gösterir duruma gelmiş olur.
4842 sayılı kanun ile vergi yasamızda yerini alan finansal kiralama
işlemlerinde değerleme aşağıdaki şekli almıştır.
“Finansal kiralama işlemlerinde değerleme
Mükerrer Madde 290 – 1. Finansal kiralama işlemlerinde, finansal kiralamaya konu
olan iktisadî kıymet ile sözleşmeden doğan hak, borç ve alacakların değerlemesi
aşağıdaki esaslara göre yapılır.

ATAMAN, Ümit / HACIRÜSTEMOĞLU Rüstem; “Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans Bilgileri”,
Türkmen Kitabevi, 1999, s:9
5

Kiracı tarafından finansal kiralama işlemine konu iktisadî kıymeti kullanma hakkı ve
sözleşmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadî kıymetin rayiç bedeli veya
sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile
değerlenir.

Kiralayan tarafından sözleşmeden doğan alacak, kiralama süresi boyunca yapılacak
kira ödemelerinin toplam tutarı, kiralama konusu iktisadî kıymet ise, bu iktisadî
kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi
sonucu bulunan tutar ile değerlenir. İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira
ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif
olması halinde, iktisadî kıymet iz bedeliyle değerlenir ve aradaki fark iktisadî kıymetin
elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gibi işleme tâbi tutulur. “
VUK 319 sıra nolu tebliği bugünkü değeri ve faiz oranını aşağıdaki gibi
tanımlamaktadır;
“Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri: Kira ödemelerinin, sözleşme tarihinde,
kiralamada kullanılan faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan bugünkü değerlerinin
toplamıdır. Kiralamada kullanılan faiz oranı tespit edilemiyorsa, kiracının kiralamaya
konu iktisadi kıymeti satın almak için aynı vade ile alması gereken borç için
katlanacağı faiz oranı kullanılır.
Kiralamada Kullanılan Faiz Oranı: Kira ödemeleri ile garanti edilmemiş kalan değer
toplamının bugünkü değerini, kiralamaya konu iktisadi kıymetin rayiç bedeline
eşitleyen iskonto oranıdır.”
Bugünkü değer hesaplaması
Bugünkü değer;
Bugünkü değer = Nominal Değer / (1+Faiz Oranı) Dönem Sayısı
Örnek:
E A.Ş. bir Makineyi XYZ Leasing şirketinden 5.000.000.000 TL tutarlı bir
leasing sözleşmesi ile 4 yıllığına kiralamıştır. Sözleşmede kira süresinin sonunda ilgili

makinenin 100.000.000 TL bedel ile kiracıya devredileceği hükmü vardır. Bu
makinenin Rayiç bedeli 3.800.000.000 TL dir.
Örneğimizin varsayımları: Yeni vergi yasasında “Kiracı tarafından finansal
kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz
gideri olarak ayrıştırılır. Ayrıştırma işlemi, her bir dönem sonunda kalan borç tutarına
sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılır. “
denmektedir. Fakat leasing sözleşmesi yapılırken faizlerin değişken olması sebebiyle
her

döneme

ait

sabit

dönemsel faizi

tespit etmek uygulamada

mümkün

olamamaktadır. Bu nedenle örneğimizde faiz oranı sabit varsayılmış ve net bugünkü
değerin hesaplanması amaçlanmıştır.

I. Taksit (2003)

:

2.000.000.000 TL

II. Taksit (2004)

:

1.250.000.000 TL

III. Taksit (2005)

:

1.000.000.000 TL

IV. Taksit (2006)

:

850.000.000 TL

TOPLAM

5.100.000.000 TL

Hesaplamalar:
Bugünkü değer = Nominal Değer / (1+Faiz Oranı) Dönem Sayısı
BUGÜNKÜ DEĞER
I. Taksit

:

2.000.000.000 (1 + 0.25)1

=

1.600.000.000 TL

II. Taksit

:

1.250.000.000 (1 + 0.25)2

=

800.000.000 TL

III. Taksit

:

1.000.000.000 (1 + 0.25)3

=

512.000.000 TL

IV. Taksit

:

850.000.000 (1 + 0.25)4

=

348.160.000 TL

TOPLAM

=

3.260.160.000 TL

Vergi Usul Kanununun ilgili maddesine göre kiracı bu makinenin kullanma
hakkını ve sözleşmeden doğan borcunu değerlerken, kiralama konusu iktisadi
kıymetin rayiç bedeli ile sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü
değerini karşılaştırarak, düşük olanı yani yukarıdaki örnek çerçevesinde bugünkü
değeri (3.260.160.000 TL) dikkate alacaktır.
LEASE

FAİZ ÖDEMESİ

KDV

LEASE BORCU KALAN LEASE

ÖDEMELERİ

ÖDEMESİ

BORCU

15.02.2003

0

0

0

0

3.260.160.000

15.04.2003

2.000.000.000

20.000.000

400.000.000

1.600.000.000

1.660.160.000

15.04.2004

1.250.000.000

12.500.000

450.000.000

800.000.000

860.160.000

15.04.2005

1.000.000.000

10.000.000

488.000.000

512.000.000

348.160.000

15.04.2006

850.000.000

8.500.000

501.840.000

348.160.000

0

5.100.000.000

51.000.000

1.839.840.000

3.260.160.000

TOPLAM

Kiracı açısından muhasebeleştirilmesi:
 Kira döneminin başında kiracı işletmenin muhasebe kaydı.

----------------------------------01/01/2003-------------------------------260 HAKLAR

3.260.160.000

301 FİNANSAL KİRALAMADAN
DOĞAN BORÇLAR

1.600.000.000

401 FİNANSAL KİRALAMADAN
DOĞAN BORÇLAR

1.660.160.000

Net bugünkü değer ile makinenin aktifleştirilmesi
ve leasing borçlarının tahakkuku
----------------------------------- / ---------------------------------

Bu yevmiye maddesinde yeni vergi kanunu ile finansal kiralamaya konu olan maddi
duran varlığın net bugünkü değer ile yukarıda yer alan tabloya uygun bir şekilde
aktifleştirildiği görülmektedir. Ayrıca, net bugünkü değeri dikkate alınarak finansal
kiralamadan doğan borçlar tahakkuk ettirilmiştir. Bu işlem sırasında Tekdüzen hesap
planında boş olarak yer alan 301 ve 401 numaralı hesaplar FİNANSAL
KİRALAMADAN DOĞAN BORÇLAR ismi ile kullanılabilir ve net bugünkü değer ile bu
hesaplara dönem ayrımı da dikkate alınarak finansal kiralama borcu tahakkuk
ettirilebilir.
 Kiracı firmanın 1. taksit ödemesinde yapacağı muhasebe kaydı.
----------------------------------15/04/2003-------------------------------301 FİNANSAL KİRALAMADAN
DOĞAN BORÇLAR
780 FİNANSMAN GİDERLERİ

1.600.000.000
400.000.000

191 İNDİRİLECEK KDV

20.000.000

102 BANKALAR

2.020.000.000

....... nolu fatura ile 1. taksitin ödenmesi
----------------------------------- / ---------------------------------

 Kiracı firmanın 2. taksit ödemesinde yapacağı muhasebe kaydı.
----------------------------------31/12/2003-------------------------------401 FİNANSAL KİRALAMADAN
DOĞAN BORÇLAR

800.000.000

301 FİNANSAL KİRALAMADAN
DOĞAN BORÇLAR
Bu döneme ait Leasing borcunun
uzun süreli borçlardan kısa süreli borçlara alınması
----------------------------------- / ---------------------------------

800.000.000

----------------------------------15/04/2004-------------------------------301 FİNANSAL KİRALAMADAN
DOĞAN BORÇLAR
780 FİNANSMAN GİDERLERİ

800.000.000
450.000.000

191 İNDİRİLECEK KDV

12.500.000

102 BANKALAR

1.262.500.000

....... nolu fatura ile 2. taksitin ödenmesi
----------------------------------- / -------------------------------- Kiracı firmanın 3. taksit ödemesinde yapacağı muhasebe kaydı.

----------------------------------31/12/2004-------------------------------401 FİNANSAL KİRALAMADAN
DOĞAN BORÇLAR

512.000.000

301 FİNANSAL KİRALAMADAN
DOĞAN BORÇLAR

512.000.000

Bu döneme ait Leasing borcunun
Uzun süreli borçlardan kısa süreli borçlara alınması
----------------------------------- / ---------------------------------

----------------------------------15/04/2005-------------------------------301 FİNANSAL KİRALAMADAN
DOĞAN BORÇLAR
780 FİNANSMAN GİDERLERİ

512.000.000
488.000.000

191 İNDİRİLECEK KDV

10.000.000

102 BANKALAR
....... nolu fatura ile 3. taksitin ödenmesi
----------------------------------- / ---------------------------------

510.000.000

 Kiracı firmanın 4. taksit ödemesinde yapacağı muhasebe kaydı.
----------------------------------31/12/2005-------------------------------401 FİNANSAL KİRALAMADAN
DOĞAN BORÇLAR

348.160.000

301 FİNANSAL KİRALAMADAN
DOĞAN BORÇLAR

348.160.000

Bu döneme ait Leasing borcunun
uzun süreli borçlardan kısa süreli borçlara alınması
----------------------------------- / ------------------------------------------------------------------15/04/2006-------------------------------301 FİNANSAL KİRALAMADAN
DOĞAN BORÇLAR

348.160.000

780 FİNANSMAN GİDERLERİ

501.840.000

191 İNDİRİLECEK KDV

8.500.000

102 BANKALAR

858.500.000

....... nolu fatura ile 1. taksitin ödenmesi
----------------------------------- / ---------------------------------

 Kiracı

tarafından

amortisman

tutarının

hesaplanması

ve

muhasebeleştirilmesi. (Makinenin üretimde kullanıldığı varsayılmıştır.)
YIL

SABİT KIYMET

AMORTİSMAN

AMORTİSMAN

MALİYETİ

ORANI

TUTARI

15.02.2003

3.260.160.000

31.12.2003

3.260.160.000

% 20

652.032.000

31.12.2004

3.260.160.000

% 20

652.032.000

31.12.2005

3.260.160.000

% 20

652.032.000

31.12.2006

3.260.160.000

31.12.2007

% 20

652.032.000

% 20

652.032.000

TOPLAM

3.260.160.000

----------------------------------- 31.12.200X --------------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

652.032.000

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

652.032.000

Yıl sonunda amortisman ayrılması
----------------------------------- / --------------------------------Kiracı işletme her yıl yukarıdaki amortisman kaydını yapacaktır.
3. SONUÇ ve ÖNERİLER


4842 sayılı Kanun ile değiştirilen, finansal kiralama işlemlerinin değerlemesine
ilişkin hükümler uygulamada karışıklık yaratmıştır. Maliye Bakanlığının çıkardığı
01.07.2003 tarih ve 319 sıra nolu VUK Genel Tebliği uygulamadaki bu karışıklığı
çözecek nitelikte değildir.



4842 sayılı Kanun ile değişen finansal kiralama işlemlerinin değerlemesi ve
dolayısıyla da muhasebeleştirilmesine ilişkin açık ve net hükümler
bulunmamaktadır. Hem 4842 sayılı Kanun hem de 319 sıra nolu VUK Genel
Tebliğ'de, finansal kiralama işlemlerinin değerlenmesinde hangi faiz oranının
kullanılacağı açıklanmamıştır.



Amaç, finansal kiralama işlemlerinin uluslararası standartlara yakınlaştırılması ve
özün önceliği ilkesinin belirlenmesi olacaksa Tekdüzen Hesap Planında boş
bulunan bazı hesapların kullandırılması sağlanmalı ve bununla ilgili uygulamaya
ışık tutacak değişik örnekler geliştirilmelidir.



Yukarıda da belirttiğimiz gibi Maliye Bakanlığı finansal kiralama işlemlerinin
değerleme hükümlerini değiştirmiştir. Bu değişikliğe ilişkin muhasebe ilke ve
kurallarının tebliğlerle belirlenemeyeceği ve artık bu tür uygulamaların Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulunun yayınlayacağı standartlarla daha da anlam
kazanacağı açıkça ortadadır.

4. YARARLANILAN KAYNAKLAR
ATAMAN, Ümit / HACIRÜSTEMOĞLU Rüstem; “Yöneticiler İçin Muhasebe ve
Finans Bilgileri”, Türkmen Kitabevi, 1999
CLARK, Tom; “ The Prenciple of Leasing Finance”, London 1986
EROL, Ahmet; “ Finansal Kiralama ( Leasing) ”, TÜRMOB Yayınları – 79, Ankara
1999
TOROSLU, M. Vefa; “Leasing İşlemleri”, Vergi Sorunları Dergisi, Mayıs 1999,
Sayı:128
Türk Vergi Sistemi-Sorunlar ve Çözüm Önerileri; Maliye Hesap Uzmanları VakfıTOBB Yayını; Ankara 2002
ÖZBİRECİKLİ, Mehmet; “Türkiye de Leasing İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve
UMS 17 Açısından Değerlendirilmesi”, Yaklaşım Dergisi Mart 1998
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İHRACAT BEDELLERİNİN
TAHSİLİ-KAPATILMASI VE KUR FARKLARI
(GÜMRÜK-KAMBİYO-VERGİ-MUHASEBE)

Talha APAK
Yeminli Mali Müşavir

GİRİŞ
İhracat; bir mal veya değerin ticari amaçlarla yürürlükteki Gümrük ve Kambiyo mevzuatlarına
uygun bir biçimde gümrük hattını terk ederek yurtdışı edilmesi ve bedelinin (bedelsiz hariç) yurda
getirilmesidir. Diğer bir tanımlama ise; bir ülkenin ürettiği malların diğer ülkelerdeki alıcılara
satılmasıdır.
Gümrük; iki yada daha fazla ülke arasında siyasi sınırlardan farklı olarak belirlenmiş sınırdır.
Gümrük hattı, siyasi sınırlardan daha değişik şekilde çizilebilir. Bunun sebebi, dış ticaret politikası
nedeniyle, kurulan “serbest bölgeler” ya da “ortak pazarlar”dır. Bir ülkenin siyasi sınırları içinde serbest
bölgeler, limanlar ve antrepolar gibi gümrükten arındırılmış “gümrük dışı bölgeler” olabileceği gibi,
birkaç ülke aralarında anlaşarak “gümrük birlikleri” kurabilirler.
Kambiyo; yabancı para veya yabancı para ile temsil edilen ödeme belgesidir. Yabancı paralara
döviz denir. Döviz, “efektif” ya da “kaydi” olabilir. Banknot veya metal sikkeler “efektif”tir. Çek, poliçe,
emre yazılı senet, havale ve kredi kartları “kaydi” ödeme araçlarıdır. Transferlerin büyük kısmı kaydi
para olarak gerçekleştirilir. Döviz alım ve satımları kambiyo işlemleridir. Kambiyo sözcüğü,
İtalyanca’dan Türkçe’ye geçmiştir. Latince’deki
“cambiare” den gelmekte olup, değiştirmek
anlamındadır. (Almancada; Wechsel, Fransızcada; Change, İngilizcede; Exchange)
Bu yazımızın birinci bölümünde; İhracat Bedellerinin Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı açısından
(Tahsil Şekilleri, Tahsil Süreleri, Terkin, Mahsup, Kapatılması v.b.) değerlendirilmesi, ikinci
bölümünde; Vergi ve Muhasebe Mevzuatı açısından (Yurt Dışı Alacaklar, Kur Farkları, Değerleme ve
Dönem Sonu İşlemleri v.b.) değerlendirilmesi ele alınacaktır.
Ticari amaçlarla ihraç edilen mal bedellerinin, konvertibl döviz veya Türk Lirası olarak, fiili ihraç
tarihinden itibaren ihracatın özelliğine ve tahsil şekline göre; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında
Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğler dahilinde belirtilen usul esaslar ve süreler içinde yurt
dışından getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına satılarak ihracat hesaplarının kapatılması
zorunlu bulunmaktadır.
Kambiyo taahhüt hesaplarından kaynaklanan ihracat bedelleri; vergi mevzuatı açısından yurt dışı
alacaklardan kaynaklanan yabancı paraların değerlemesi (V.U.K. Md.280) ve değerleme sonucu
ortaya çıkan kur farklarının dönem sonlarında ilave gelir / gider olarak kaydedilerek
muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.
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(BİRİNCİ BÖLÜM)
I- GÜMRÜK VE KAMBİYO MEVZUATI AÇISINDAN İHRACAT BEDELLERİ
A. İHRACAT BEDELLERİNİN TAHSİLİ VE SÜRELERİ
1- Yasal Süreler İçerisinde İhracat Bedellerinin Tahsili:
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 8.maddesine göre; Ticari amaçlarla ihraç
edilen mal bedellerinin, bu karar’da öngörülen özel haller ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca
uygun görülecek mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler hariç, fiili ihraç tarihinden itibaren en
geç 180 gün içinde ihracatçı tarafından yurda getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına; Türk
Parası olması halinde tevsiki, döviz ise satılması zorunludur.
Ancak;
Söz konusu ihracat dövizlerinin en az % 70’inin fiili ihraç tarihinden itibaren 90 gün içerisinde
getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına satılması halinde bakiye % 30 ’una tekabül eden
kısmı üzerinde ihracatçı serbestçe tasarruf edebilir.
Yurda getirilmesi zorunlu ihracat bedeli dövizlerin, bu maddede öngörülen sürelerden sonra yurda
getirilmesi halinde, ek süreler içinde olsa dahi, sürenin sonuncu gününde geçerli kur ile dövizin
satıldığı günün kuru arasında meydana gelen fark ilgililere ödenmeyip Destekleme ve Fiyat İstikrar
Fonu’na (DFİF) aktarılır.
Uygulamanın esası; fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde ihracat bedelinin tamamının yurda
getirilmesidir. Ancak, dövizin yurda erken getirilmesini teşvik ve bu şekilde çalışan firmaların da
yurtdışında döviz bulundurmalarının sağlanarak, ihracat yapmalarını teşvik etmek amacıyla 90 gün
içinde döviz bedelinin %70’ini getiren firmalara %30’luk kısmı yurtdışında serbestçe kullanılabilme
hakkı vermiştir. Fiili ihraç tarihinden itibaren 90 gün içinde ihraç bedelinin % 70’i yurda getirilmezse, fiili
ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde tamamının getirilmesi gerekir.
Her bir Gümrük Beyannamesi (GB) itibariyle USD 50.000 veya eşitine kadar bedel alışları ile Irak,
İran, Suriye ve dağılan Sovyetler Birliği yerine kurulan ülkelere gerçekleştirilen ihracata ilişkin mal
bedellerinin (bu ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve bankacılık sistemlerinin etkin
çalışamaması nedeniyle) yurt dışından geldiğinin tevsiki aranmamakta idi. (08.03.1996 tarih ve 96/YB10 sayılı T.C. Merkez Bankası Genelgesi)
Ancak, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Banka Ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün 20 Aralık
2001 tarih ve 95845 sayılı yazısına ilişkin T.C. Merkez Bankası’nın 21 Aralık 2001 tarih ve 2001/YB98 numaralı genelgesi ile Kambiyo Mevzuatımızdaki ihracat bedellerinin yurda getirilmesiyle ilgili
olarak aşağıda yazılı düzenleme getirilmiştir.
İhracat bedeli dövizlerin, anılan (İran, Irak, Suriye ve dağılan Sovyetler Birliği yerine kurulan)
ülkelerden efektif olarak yolcu beraberinde yurda getirilmesi sırasında karşılaşılan sorunların kısmen
ortadan kalkmış olması hususu göz önüne alınarak;
1- Adı geçen ülkelere gerçekleştirilen ihracata ait mal bedellerinin efektif olarak yurda getirilmesi
halinde gümrük idarecilerince düzenlenen döviz beyan tutanağının aranılmamasına ilişkin genelgenin
uygulamadan kaldırılması,
2- Bundan böyle ihracat bedelinin ve transit ticarette satış bedelinin yolcu beraberinde efektif
olarak yurda getirilmesi halinde ülke farklılaştırılması ve miktar istisnası gözetilmeksizin 01 Ocak 2002
tarihinden itibaren Döviz Beyan Tutanağı aranılması,
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında
32 sayılı Kararın 8.ve 20.maddelerine istinaden uygun görülmüştür.
İhracat bedelleri, ihracatçı veya bunlar adına (vekaleten) hareket edenlerce döviz cinsinden
efektif olarak getirilebilir. Bu kişiler getirdikleri efektifleri gümrük idarelerinden alacakları Döviz Beyan
Tutanağı ile tevsik ederler. Daha sonra bankalara efektifler ile ibraz edilen Döviz Beyan Tutanakları
bankalarca gümrük teyitleri alındıktan sonra efektif alışı yapılarak Döviz Alım Belgesi düzenlenir.
Ancak, “Türkiye’ de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlara İlişkin” ihracat
bedellerinin bankalarca bozdurulması ve Döviz Alım Belgesi ’ne bağlanması hususunda eski
uygulamanın (döviz beyan tutanağının aranmamasına) devam edilmesinin uygun görüldüğü ifade
edilmektedir.
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Yukarıdaki açıklamalardan genel olarak şu sonuç ortaya çıkmaktadır.
Her bir Gümrük Beyannamesi bazında 50.000 ABD Doları veya eşitine kadar bedel alışları
TERKİN hükümlerine tabi olduğundan kambiyo mevzuatı açısından yurda getirilmesinde bir zorunluluk
bulunmamakla (%30 serbest kullanım miktarı dahil) birlikte, 50.000 ABD Dolarını aşan ihracat
bedellerinin ülke ve miktar sınırlaması olmaksızın bankalar aracılığı ile yasal sürelerde getirilerek
Döviz Alım Belgesine (D.A.B.) bağlanması veya Döviz Beyan Tutanağı (D.B.T.) düzenlenerek Döviz
Alım Belgesine bağlanması gerekmektedir.
Ancak; her bir gümrük beyannamesi bazında 50.000 USD veya eşitine kadar (Kambiyo açısından
terkin kapsamında olsa bile) olan dövizlerin yurda getirilmesi veya muhasebe kayıtlarındaki yurt dışı
alacak hesaplarının kapatılması için elden getirilmesi (ihracatçı, vekil veya borçlu tarafından) halinde
01 Ocak 2002 tarihinden itibaren gümrük kapılarında Türkiye’ye giriş sırasında Döviz Beyan
Tutanağı ile deklere edilmelidir. Diğer bir ifade ile yurt içinden temin edilen efektiflerin bankalara ibraz
edilerek ihracat hesaplarına sayılmak üzere Döviz Alım Belgesi’ne bağlanması uygulamadan
kaldırılmış bulunmaktadır.
Yukarıdaki genel kaidenin dışında gerek 32 sayılı karar kapsamındaki tebliğler ve gerekse T.C.
Merkez Bankası’nın 12.04.2002 tarih, 2002/YB-40 sayılı GENELGE ’si ile ihracat bedellerinde yasal
süreler aşağıdaki gibi uygulanmaktadır.
a) 30 Günlük Süre
aa) Kredili ihracatta, kredili satış sözleşmesinde belirtilen vadeleri izleyen, Ticari kiralama
yoluyla yapılan ihracatta, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca verilen izin süresinin bitiminden itibaren yurt
dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında geçici olarak ihraç edilen malların kesin satışı ile, ticari
kiralamaya konu malın kesin satışı halinde kesin satış faturası tarihinden itibaren,
ab) Kiracının satın alma hakkı bulunan finansal kiralama sözleşmeleri çerçevesinde yapılan
ihracatta; kiralama sözleşmesinde belirtilen vade tarihlerini izleyen,
ac) Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta; yurt dışına gönderilen malın Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nca verilen izin süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde,
b) 90 Günlük Süre
ba) Hariçte İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilen malların, verilen süre veya ek süre içinde
yurda getirilmemesi halinde süre bitiminden itibaren; Hariçte İşleme Rejimi kapsamı dışında
Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmek üzere geçici çıkışı yapılan malların, gümrük
idarelerine verilen taahhütnamede belirtilen geri getirme süresi içinde yurt dışında satılması
halinde, mal bedellerinin kesin satış faturası tarihinden itibaren,
bb) Kiracının satın alma hakkı bulunmayan finansal kiralama sözleşmesi çerçevesinde yapılan
ihracatta, yurt dışı edilen malların sözleşme süresi sonunda yurda getirilmeyerek satılması halinde
süre bitiminden itibaren 90 gün içinde,
c) 180 Günlük Süre
ca) Akreditifli, vesaik mukabili veya mal mukabili ödeme şekilli ihracatta fiili ihraç tarihinden,
cb) Konsinye ihracatta kesin satış tarihinden,
cc) Yurt içinde ve dışında serbest bölge veya gümrüksüz antrepolara yapılacak ihracatta, fiili
ihraç tarihinden,
cd) Yurt dışı fuar ve sergilere bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların, gönderildikleri
fuar ve sergi bitim tarihinden,
ce) Gümrük Mevzuatı gereğince GB düzenlenen kumanya teslimlerinde, fiili ihraç tarihinden
itibaren 180 gün içinde,
d) 270 Günlük Süre
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (Sırbistan – Karadağ), Hırvatistan, Slovenya, Makedonya ve
Bosna Hersek ’e yapılan ihracatta, fiili ihracat tarihinden itibaren 270 gün içinde, (özelliği olan
ihracat şekilleri dahil)
e) 365 Günlük Süre
ea) Kitap, gazete, mecmua ve pul ihracatında, fiili ihraç tarihinden,
eb) Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında kesin ihracı yapılan malların, fiili ihraç
tarihinden,
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ec) Arnavutluk, Bulgaristan, İran, Polonya, Romanya ve dağılan SSCB yerine kurulan
cumhuriyetlere yapılan ihracatta, fiili ihraç tarihinden itibaren 365 gün içinde, (özelliği olan ihracat
şekilleri dahil) ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunludur.
2- Ek Süreler :
İhracat bedellerinin süresi içinde tahsil edilerek bankalara satılmasına engel olan ve aşağıda
belirtilen “mücbir sebep halleri”nde bu durumu tevsik eden belgelerle müracaat edildiği takdirde,
mücbir sebep hallerinin devamı müddetince kambiyo müdürlüklerince üçer aylık dönemler
itibariyle ek süre verilebilecektir.
3- Mücbir Sebep Halleri:
a) İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, ithalatçı firmanın konkordato ilan etmesi ve
şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
b) Grev, lokavt, avarya hali,
c) İthalatçı memleket resmi makamlarının karar ve işlemleri dolayısıyla ihracat bedellerinin
gelmemesi,
d) Tabii afet, harp ve abluka hali,
e) Malların kaybı ve hasara uğraması veya imha edilmesi,
f) İhtilaf sebebiyle dava açılması veya tahkime başvurulması.
Mücbir sebep halleriyle ilgili olarak yurtdışından temin edilecek belgelerin dış
temsilciliklerimizce veya yabancı resmi makamlarca düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Mücbir sebep hallerinin, döviz getirme süresi içinde meydana geldiğinin ilgili kambiyo
müdürlüğüne tevsik edilerek ek süre alınması durumunda, verilen ek süreler içinde getirilen ihracat
bedeli dövizlerin alışı ilgili kambiyo müdürlüğünün vereceği 90 günlük ihtarname süresi sonuna
kadar dava açıldığının veya tahkime başvurulduğunun tevsiki durumunda mahkeme veya hakem
kararının sonucuna bağlı olarak getirilen ihracat bedeli dövizlerin alışı serbest kurdan yapılarak
karşılığı TRL ’nın tamamı (oluşacak kur farkı dahil) ihracatçılara ödenecektir.
B. SERBEST KULLANIMA BIRAKILAN DÖVİZLER
T.P.K.K. Hakkında 32 sayılı kararın 8.maddesi kapsamında belirtilen serbest kullanıma
bırakılan % 30 dövizlerin uygulama esasları T.C. Merkez Bankasının 12,04,2002 tarih, 2002/YB40 sayılı Genelgesi ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) İhracat bedeli konvertibl dövizlerin (döviz getirme süresi ne olursa olsun) en az %70 ’inin fiili
ihraç tarihinden itibaren 90 gün içinde alışının yapılması halinde bakiye %30 ’una tekabül eden
kısımları üzerinde ihracatçılar serbestçe tasarruf edebilirler.
b) Her bir GB konusu ihracat bedelinin kısım kısım gönderildiği durumlarda; ihracat bedelinin
fiili ihraç tarihinden itibaren 90 gün içinde %70’lik kısmının alışının yapılmış olması halinde, kalan
kısım ihracatçının serbest kullanımına bırakılacaktır.
c) Konsinye ihracatta, kesin satış faturası tarihinden itibaren 90 gün içinde fatura bedelinin
%70’inin alışının yapılması halinde, kalan bedeller ihracatçının serbest kullanımına bırakılacaktır.
d) Gümrük Beyannamesinde ödeme şeklinin, peşin veya alıcı firma prefinansmanı ile
akreditifli, vesaik mukabili veya mal mukabili olarak birlikte beyan edildiği durumlarda; peşin ve
prefinansman bedeli dahil ihracat bedelinin %70’lik kısmının 90 gün içinde tahsil edilmesi halinde,
ihracat hesabı kapatılarak bakiye %30’lar üzerinde ihracatçılar serbestçe tasarruf edebilirler.
e) İşlenmemiş altın ve hizmet ihracatında; ihracat bedellerinin yurda getirilmesi yükümlülüğü
aranmaz.
f) Kiracının satın alma hakkı bulunmayan finansal kiralama sözleşmesi çerçevesinde yurtdışı
edilen mallar yurda geri getirileceğinden, bu işlemden elde edilen kira bedelleri, hizmet bedeli
döviz kabul edilerek kullanımı ihracatçının serbest tasarrufuna bırakılacaktır.
C. YASAL SÜRELER DIŞINDA İHRACAT BEDELLERİNİN TAHSİLİ VE KUR FARKLARI
İhracat bedellerinin, yasal süresi (180 gün) dışında gelmesi halinde, (kambiyo müdürlüklerince
verilen 90 günlük ihtarname süresi içinde gelenler dahil) alış işlemi serbest kur üzerinden
yapılmakla birlikte; süre sonu (180.gün) ile DAB ’ın düzenlendiği tarihteki TCMB kurlarına göre
oluşan lehe farklar bankalarca ilgililere ödenmeyerek DFİF ’e aktarılmak üzere 10 iş günü içinde
TCMB şubelerine devredilecektir. Bu halde DAB üzerinde, ihracatçılara ödenecek tutar ve DFİF ’e
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aktarılacak TRL ’ler de ayrı ayrı gösterilecektir. Ancak süresi dışında gelen ihracat bedelinin
bankaların terkin edebileceği (50.000 USD) kısmının da alışının yapılmış olması halinde, bu kısma
tekabül eden dövizler için kur farkı (DFİF) tahsil edilmeyecektir. (T.C. Merkez Bankası’nın
12.04.2002 tarih, 2002/YB-40 sayılı GENELGE ‘si)
İhracat bedellerinin tahsil süresi dışında kısım kısım geldiği işlemlerde ihracat hesabının
kapatılmasına yetecek tutarın alışı tamamlanıncaya kadar bankalarca kur farkı tahsil edilecek,
bunu aşan kısımların (terkin edilebilecek tutarın) alışı serbest kurdan yapılacaktır.
DFİF ’e yatırılacak kur farkları, döviz alışının yapıldığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde TCMB
şubelerine devredilmediği takdirde bankalardan 2976 Sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin 2’inci
fıkrasına göre 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca gecikme
zammı tahsil edilecektir. Süresi dışında gelen ihracat bedellerinin alışında, kur farkları alış
tarihinden itibaren 10 iş günü içinde TCMB şubelerine devredilmişse gecikme zammı
uygulanmayacaktır.
Kur farklarının hesaplanarak ilgililerinden tahsili ve tahsil edilen tutarların 10 iş günü içinde
TCMB şubelerine devredilmesinden döviz alışını yapan banka görevli ve sorumludur.
D. İHRACAT BEDELİNİN TERKİNİ
T.P.K.K. Hakkındaki 32 sayılı karara ilişkin 91-32/5 sayılı tebliğin 23.maddesi “Terkin” ile ilgili
hususları düzenlemiş bulunmaktadır. Bu karar ile ilgili değişiklik 95-32/15 sayılı tebliğ ile
01,01,1996 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.
Buna göre;
Her bir GB itibariyle USD 50.000 veya eşitine kadar (TRL dahil) tutardaki açık ihracat
hesapları ile Türk Eximbank’ca sigorta kapsamına alınan ihracata ait bedellerin süresi içinde tahsil
edilmemesi sebebiyle açık kalan ihracat hesapları, anılan bankaca ihraç bedelinin ilgiliye
ödendiğinin tevsiki kaydıyla mücbir sebep belgesi aranmayacak, kambiyo müdürlüklerine ihbarı
yapılmayarak ve firmaların terkin talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bankalar
tarafından terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.
Mücbir sebep halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle USD 100.000.- veya eşitine kadar
noksanlıklar ile, mücbir sebep belgesi aranmaksızın ihracatçıların bir önceki takvim yılında
ve/veya içinde bulunulan yılda gerçekleştirerek alışını yaptırdıkları ihracat bedeli dövizlerin yüzde
birine (%1) kadar olan açık ihracat hesaplarıyla ilgili döviz getirme yükümlülüğünü kaldırmaya
kambiyo müdürlükleri yetkilidir.
Yukarıda belirtilen miktarların üstündeki terkin talepleri mücbir sebepler ile haklı durumlar göz
önünde bulundurulmak suretiyle, Hazine Müsteşarlığınca incelenip sonuçlandırılacaktır.
İhraç bedelinin kısmen ve USD ’den farklı bir döviz cinsinden tahsil edildiği işlemlerde, ihracat
bedeli ve USD 50.000 DAB tarihindeki TCMB kur veya çapraz kurundan (pariteden) alışı yapılan
döviz cinsine çevrilerek, ihracat bedelinden alışı yapılan döviz tutarının hesabı terkin edilecektir.
Firmalar, terkinle ilgili başvurularını bankalara yapacaklardır. Bankalar kendi yetkilerini aşan
işlemleri başvuru tarihinden sonra 10 iş günü içinde ilgili kambiyo müdürlüğüne yazılı olarak
ileteceklerdir.
Terkin edilen ihracat bedeli dövizlerin bilahare yurda getirilerek alışının yapılmasının talep
edilmesi halinde, (tahsil süresi dışında olsa dahi) karşılığı TRL ’ler ilgililerine serbest kurdan
ödenecektir.
E. İHRACAT HESABININ KAPATILMASI
T.P.K.K. Hakkındaki 32 sayılı karara ilişkin 91-32/5 sayılı tebliğin 25.maddesi “Hesap
Kapatma ve İhbar” ile ilgili hususları düzenlemiş bulunmaktadır. Bu karar ile ilgili değişiklik 95-32/15
sayılı tebliğ ile 01,01,1996 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.
Buna göre;
İhracat hesapları, GB tutarı USD 50.000 ’e kadar ihracat işlemleri hariç olmak üzere GB, fatura ve
yurtdışına döviz ödenmesini gerektiren belgeler ile bedelin tahsiline ilişkin DAB ’ın bir araya gelmesiyle
bankalarca kapatılacaktır.
İhracat hesabının kapatılabilmesi için GB ’nin mükellef nüshasının aslı veya noterce onaylı
fotokopisi ya da gümrük nüshasının gümrükçe onaylı fotokopisinin hesabı kapatacak bankaya ibrazı
şarttır.
GB mükellef nüshası aslının ya da gümrük veya mükellef nüshasının gümrük veya noter onaylı
fotokopisinin ibraz edilmemesi halinde ihracat hesabı kapatılamayacağından, ilgili kambiyo
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müdürlüğüne yazılı bildirimde bulunulacağı tabiidir. (GB tutarı USD 50.000’e kadar ihracat işlemleri
hariç)
İhracat bedelinin süresi dışında ancak 10 iş günlük ihbar süresi içinde gelmesi halinde ihracat
hesabı, ek süre alınmasına gerek bulunmaksızın ve ilgili kambiyo müdürlüğüne ihbar yapılmaksızın
bankalarca DFİF ’e kur farkı tahsil edilerek kapatılacaktır. Kambiyo müdürlüğüne ihbar yapılmış ise;
ihracat hesabı kapatılarak bu husus kambiyo müdürlüğüne yazılı olarak bildirecektir.
İhracat bedellerinin tahsilinde ve ihracat hesaplarının bedel getirme süresi içinde (ek süreler dahil)
kapatılmasından ihracatçılar (faktoring işlemlerinde faktör kuruluş) sorumludur.
İhracata aracılık eden bankalar ise; ihracat bedellerinin tahsilini izlemekle yükümlü olduklarından,
gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
Fiili ihraçtan sonra döviz alışı yapılan işlemlerde, gelen dövizin satış faturasında kayıtlı döviz
cinsinden veya USD ’den farklı bir döviz cinsinden tahsil edilmesi halinde, GB ’de kayıtlı USD tutarı
DAB düzenlendiği tarihteki TCMB çapraz kurlarına göre döviz cinsine çevrilecektir.
Peşin bedel karşılığında yapılan ihracatta, peşin dövize ilişkin DAB ’da kayıtlı döviz cinsi ile GB ’de
kayıtlı döviz cinsi farklı ise peşin bedellerin;
a) Mal ihracı suretiyle kapatılmasında, fiili ihraç tarihindeki GB ’de
b) Mahsuben iadesinde mahsup tarihinde düzenlenen DAB ’da,
c) Tasfiye suretiyle iadesinde ise; fiili ihraç tarihinde tasfiyeye konu GB ’de kayıtlı dövizin TCMB
çapraz kurlarına göre peşin bedele ilişkin DAB ’da kayıtlı döviz cinsinden tespit edilen karşılığı esas
alınacaktır.
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İhracat hesaplarının süresi içinde (verilen ek süreler dahil) kapatılmaması halinde, açık hesap
tutarı aracı bankalarca 10 iş günü içinde ilgili kambiyo müdürlüğüne ihbar edilecektir.
Alacak hakkının satın alınması suretiyle ticari riskin faktör kuruluşlarınca üstlenilmesi halinde;
ihracat bedelinin tahsilinden bu kuruluşlar sorumlu olduğundan, kapatılmayan ihracat hesaplarıyla ilgili
olarak ilgili kambiyo müdürlüğüne sadece faktör kuruluş yazılı olarak ihbar edilecektir.
F. KAMBİYO AÇISINDAN İHRACAT BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER:
1- 90 Gün İçerisinde % 70’inin Gelmesi Halinde:
İhracat Bedeli
FOB USD 120.000
Açık Hesap Tutarı
USD 120.000
60.Günde Gelen Bedel
USD 85.000
60.Gün T.C. M.B. Döviz Alış Kuru
TRL 1.450.000
60.Gün Aracı Banka Döviz Alış Kuru TRL
1.460.000
D.A.B. 1.460.000 x USD 85.000 = TRL 124.100.000.000 üzerinden düzenlenecektir.
İhracatçıya tamamı ödenecektir. Bakiye USD 35.000 ihracatçının serbest tasarrufuna bırakılmıştır.
Bakiye açık hesap terkin sınırları altında kaldığından, dosya kambiyo açısından kapatılacaktır.
2- 90 Gün İçerisinde % 70’den Daha Az Gelmesi Halinde:
İhracat Bedeli
FOB USD 120.000
Açık Hesap Tutarı
USD 120.000
90.Günde Gelen Bedel
USD 71.000
90.Gün T.C. M.B. Döviz Alış Kuru
TRL 1.470.000
90.Gün Aracı Banka Döviz Alış Kuru TRL
1.480.000
D.A.B. 1.480.000 x USD 71.000 = TRL 105.080.000.000 üzerinden düzenlenecektir.
Gelen tutar % 70’ini tamamlamadığı halde ihracatçıya, tamamı ödenecektir. 180 gün içerisinde %
100’ünü getirmesi gerekmektedir. Ancak bakiye açık hesap USD 49.000 terkin sınırları altında
kaldığından dosya kambiyo açısından 180. günde kapatılacaktır.
3- 180 Günün Aşılması Halinde:
İhracat Bedeli
FOB USD 420.000
Bedel Getirme Süresi
180 Gün
Açık Hesap Tutarı
USD 420.000
220.Günde Gelen Bedel
USD 390.000
180.Gün T.C. M.B. Döviz Alış Kuru
TRL 1.450.000
220.Gün “
“
“
“
TRL 1.480.000
220.Gün Aracı Banka Döviz Alış Kuru
TRL 1.485.000
D.A.B. 1.485.000 x USD 390.000 = TRL 579.150.000.000 üzerinden düzenlenecektir.
USD 420.000 - USD 50.000 (Terkin)
= USD 370.000
USD 370.000 x TRL 35.000 (1.485.000-1.450.000) = TRL 12.950.000.000 (DFİF)
TRL 579.150.000.000 - 12.950.000.000 (DFİF Kesintisi) = TRL 566.200.000.000
TRL 12.950.000.000 DFİF‘e aktarılacak, TRL 566.200.000.000 İhracatçıya ödenecektir. Bakiye
açık hesap USD 30.000 (USD 420.000 - USD 390.000) terkin sınırları altında kaldığından, dosya
kambiyo açısından kapatılacaktır.
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(İKİNCİ BÖLÜM)
II- VERGİ VE MUHASEBE MEVZUATI AÇISINDAN İHRACAT BEDELLERİ
A. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN
İhracat bedellerinin vergi mevzuatı açısından değerlemesi; V.U.K. 280.maddesinde “Yabancı
paralar ve yabancı para cinsinden alacak ve borçların değerlemesi “ kapsamında ele alınmalıdır. Buna
göre V.U.K. 280.madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır.
Yabancı
paralar
borsa
rayici
ile
değerlenir.
Borsa
rayicinin
takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas
alınır.
Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye
Bakanlığı’nca tespit olunur.
Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli ve senetsiz alacaklar ve
borçlar hakkında da caridir. Bunlardan vadesi gelmemiş senede bağlı alacak
ve borçlar, bu Kanunun 281 ve 285’inci maddeleri uyarınca değerleme günü
kıymetine irca edilebilir. Ancak senette faiz oranının yazılı olmadığı
durumlarda değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı
(LIBOR) esas alınır.
3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik
Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun
ve
3996
sayılı
Bazı
Yatırım
Hizmetlerinin
Yap-İşlet-Devret
Modeli
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında tanımlanan şirketlerin sermaye olarak
koydukları
yabancı
paraların
sarf
edildikleri
veya
Türk
Lirasına
çevrildikleri tarihe kadar lehlerine oluşan kur farkları pasifte özel bir
karşılık
hesabında
gösterilerek
dönem
kazancına
dahil
edilmez.
Bu
karşılıklar sermayeye eklendikleri takdirde işletmeden çekiş ve kar
dağıtımı sayılmaz. Aleyhlerine oluşan kur farkları ise aktifte özel bir
karşılık hesabında tutulur ve gelecek yıllarda lehlerine oluşacak kur
farkları ile kapatılır. Lehe kur farkı ile kapatılamayan
tutarlar işi
bırakma halinde zarar addolunur.
1- Yasal Süresinde Yurda Getirilen İhracat Bedellerinin Değerlemesi
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 8’inci maddesi uyarınca, ticari
amaçlarla ihraç edilen malların bedelinin, aynı kararda öngörülen özel haller ile Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığınca uygun görülecek mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler hariç, fiili ihraç
tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde ihracatçılar tarafından yurda getirilerek bankalar veya özel
finans kurumlarına TL ise tevsiki, yabancı para ise bozdurulması zorunludur. Ancak, söz konusu
ihracat dövizlerinin en az % 70 ’i ihraç tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara
veya özel finans kurumlarına bozdurulursa, kalan % 30 üzerinden ihracatçı tasarrufta bulunabilir.
Yukarıda belirtilen yasal süreler ( 90 gün veya 180 gün) içerisinde ihracat bedellerinin (kısmen veya
defaten) tamamının kapatılması (yurda getirilerek D.A.B. ne bağlanması) na kadar geçen sürelerde,
fiili ihraç tarihi ile her dönem sonundaki kur dikkate alınarak V.U.K. 280.maddesine göre değerlemeye
tabi tutulması gerekir.
2 - Serbest Tasarruf Hakkı Bulunan İhracat Bedellerinin Değerlemesi
İhracat bedelinin %70 ’inin fiili ihraç tarihinden itibaren yurda getirilmesi durumunda, serbestçe
kullanılabilecek %30 ‘luk kısım alacak olmaktan çıkan kısım değildir. Bu kısmın alacak olma özelliği
ithalatçı firmadan tahsil edilmedikçe sürer. Bu kısım ile ilgili olarak getirilen serbesti, yalnızca dövizin
kullanılmasının kambiyo mevzuatı açısından izlenmemesi bakımındandır. Kambiyo mevzuatı
açısından ihracatçı bu dövizleri yurda getirmeyip, yurt dışındaki faaliyetlerinde harcayabilir veya
istediği tarihte getirebilir. İhracat tarihinden çok uzun bir süre sonra getirse dahi kur farkının tamamı
kendisine ait olur. DFİF ’e aktarma söz konusu değildir.
Dövizlerin getirilmesi konusundaki serbesti, değerleme gününde değerleme yapıp yapmama
serbestisi vermez. V.U.K. ‘nun 280’inci madde hükmüne göre, yabancı para cinsinden olan alacakların
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değerleme gününde kambiyo mevzuatı uyarınca getirilmesi zorunlu olan ve olmayan ayrımı
yapılmaksızın dönem sonlarında değerlemeye tabi tutulması ve bu değerleriyle aktifleştirilmeleri,
oluşan değerleme farklarının da gelir/gider hesaplarına yansıtılması gerekmektedir.
Bu dövizlerin yurtdışında yapılan harcamalarda kullanılması durumunda da, harcamaların mutlaka
defter kayıtlarına yansıtılması gerekir. Kambiyo mevzuatında yurda getirme bakımından verilen
serbesti vergi uygulamaları açısından bu dövizlerin belgesiz olarak gider yazılması veya belgesiz
harcama olarak kabul edilmesini gerektirmez. (ihracatın yıllık tutarının binde beşinin götürü gider
yazılması hariç)
3- Yasal Süresi Dışında Yurda Getirilen veya Hiç Getirilmeyen İhracat Bedellerinde Değerleme
ve DFİF Kesintisi
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 8’inci maddesi uyarınca, fiili ihraç
tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilmeyen (eksik getirilen veya hiç getirilmeyen) dövizlerin
180. günden sonraki kur farklarının T.C.Merkez Bankası nezdinde bulunan Destekleme ve Fiyat
İstikrar Fonu’na (DFİF) aktarılması gerekir. Diğer bir ifade ile; fiili ihraç tarihinden itibaren 90 gün içinde
ihracat bedelinin %70’i getirilmediği gibi, sonraki 90 gün içinde tamamı da getirilmezse, getirilmeyen
kısım 180 ’inci günden sonra doğan kur farkı ihracatçının değil, DFİF ’in geliridir. Dolayısıyla dönem
sonunda fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün geçmesine rağmen getirilememiş ihracat bedelinin fiili
ihraç tarihinden itibaren 180. güne kadar V.U.K. 280. maddesi kapsamında değerlemeye tabi tutularak
kur farkı hesaplanmalıdır. 180 günden sonraki oluşan kur farkı kambiyo mevzuatına göre DFİF olarak
kesileceğinden, V.U.K. 280. maddeye göre değerleme işlemine son verilmelidir. ( Bu konuda
uygulamada farklı görüşler mevcuttur.) Danıştay’ın da bu konuda kararı bulunmaktadır.
(D.3.D.20.04.1993 T.E:1991/886; K:1993/1437 sayılı kararı)
B. VERGİ VE MUHASEBE
ÖRNEKLER:

AÇISINDAN İHRACAT

BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN

1- 90 Gün İçerisinde % 70’inin Gelmesi Halinde:
İhracat Bedeli
FOB
Açık Hesap Tutarı
İhracatın Yapıldığı Günün Döviz Alış Kuru
60.Günde Gelen Bedel
60.Gün T.C. M.B. Döviz Alış Kuru
60.Gün Aracı Banka Döviz Alış Kuru TRL
Dönem Sonundaki Döviz Alış Kuru
D.A.B. 1.460.000 x 85.000

=

USD 120.000
USD 120.000
TRL 1.400.000
USD 85.000
TRL 1.450.000
1.460.000
1.500.000

TRL 124.100.000.000

üzerinden düzenlenecektir.

İhracatçıya, gelen ihracat bedelinin tamamı ödenecektir. Bakiye USD 35.000 ihracatçının serbest
tasarrufuna bırakılmıştır. Bakiye açık hesap terkin sınırları altında kaldığından dosya kambiyo
açısından kapatılacaktır. Ancak, serbest kullanıma bırakılan bakiye USD 35.000 yurda getirilerek
(mahsup işlemleri hariç) bozdurulmadığı sürece V.U.K. 280.maddesi gereği dönem sonlarında
değerleme işlemine devam olunacaktır.
Gelen İhracat Bedeli (85.000 USD x 1.460.000 TRL) nin Muhasebe Kaydı:
______________ / ________________
102-BANKALAR HS.

124.100.000.000.-

120-YURT DIŞI ALICILAR HS.
601-YURT DIŞI SATIŞLAR HS.
(Kur Farkı)
______________ / ________________

119.000.000.000.5.100.000.000.-
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Bakiye İhracat bedeli (35.000 USD x 100.000 TRL) nin Dönem Sonu Değerlemesine İlişkin
Muhasebe Kaydı:
______________ / ________________
120-YURT DIŞI ALICILAR HS.

3.500.000.000.-

601-YURTDIŞI SATIŞLAR HS.
(Kur Farkı)
______________ / ________________

3.500.000.000.-

2- 90 Gün İçerisinde % 70’den Daha Az Gelmesi Halinde:
İhracat Bedeli
FOB
Açık Hesap Tutarı
İhracatın Yapıldığı Günün Döviz Alış Kuru
90.Günde Gelen Bedel
90.Gün T.C. M.B. Döviz Alış Kuru
90.Gün Aracı Banka Döviz Alış Kuru
Dönem Sonundaki Döviz Alış Kuru
D.A.B. 1.480.000 x 71.000

=

USD 120.000
USD 120.000
TRL 1.400.000
USD 71.000
TRL 1.470.000
TRL 1.480.000
1.500.000

TRL 105.080.000.000

üzerinden düzenlenecektir.

Gelen tutar ihracat bedelinin % 70’ini tamamlamadığı halde ihracatçıya, tamamı ödenecektir. 180
gün içerisinde % 100’ünü getirmesi gerekmektedir. Ancak bakiye açık hesap USD 49.000 terkin
sınırları altında kaldığından dosya kambiyo açısından 180.günde kapatılacak, Fakat bakiye USD
49.000 yurda getirilerek (mahsup işlemleri hariç) bozdurulmadığı sürece V.U.K. 280.maddesi gereği
dönem sonlarında değerleme işlemine devam olunacaktır.
Gelen İhracat Bedeli (71.000 USD x 1.480.000 TRL) nin Muhasebe Kaydı:
______________ / ________________
102-BANKALAR HS.

105.080.000.000.-

120-YURT DIŞI ALICILAR HS.
601-YURT DIŞI SATIŞLAR HS.
(Kur Farkı)
______________ / ________________

99.400.000.000.5.680.000.000.

Bakiye İhracat bedeli (49.000 USD x 100.000 TRL.) nin Dönem Sonu Değerlemesine İlişkin
Muhasebe Kaydı:
______________ / ________________
120-YURT DIŞI ALICILAR HS.

4.900.000.000.-

601-YURTDIŞI SATIŞLAR HS.
(Kur Farkı)
______________ / ________________

4.900.000.000.-

3- 180 Günün Aşılması Halinde:
İhracat Bedeli
Bedel Getirme Süresi
Açık Hesap Tutarı
İhracatın Yapıldığı Günün Döviz Alış Kuru
220.Günde Gelen Bedel
180.Gün T.C. M.B. Döviz Alış Kuru
220.Gün “
“
“
“
220.Gün Aracı Banka Döviz Alış Kuru
Dönem Sonundaki Döviz Alış Kuru

FOB USD

420.000
180 Gün
USD 420.000
TRL 1.400.000
USD 390.000
TRL 1.450.000
TRL 1.480.000
TRL 1.485.000
1.500.000
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D.A.B. 1.485.000 TRL x 390.000 = TRL 579.150.000.000
USD 420.000 – USD 50.000 (Terkin)

üzerinden düzenlenecektir.
= USD 370.000

= TRL

USD 370.000 x TRL 35.000 (1.485.000-1.450.000)

12.950.000.000 (DFİF)

TRL 579.150.000.000 -12.950.000.000 (DFİF Kesintisi) = TRL 566.200.000.000
TRL 12.950.000.000 DFİF‘e aktarılacak, TRL 566.200.000.000 İhracatçıya ödenecektir. Bakiye
açık hesap (USD 420.000-USD 390.000) USD 30.000 terkin sınırları altında kaldığından dosya
kambiyo açısından kapatılacaktır. Ancak, bakiye USD 30.000 yurda getirilerek (mahsup işlemleri
hariç) bozdurulmadığı sürece V.U.K. 280.maddesi gereği dönem sonlarında değerleme işlemine
devam olunacaktır.
Gelen İhracat Bedeli (390.000 USD x 1.485.000 TRL) nin Muhasebe Kaydı:
______________ / ________________
102-BANKALAR HS.

579.150.000.000.-

120-YURT DIŞI ALICILAR HS.
336-DİĞER Ç. BORÇLAR
(Hazineye Ödenecek DFİF)
601-YURT DIŞI SATIŞLAR HS.
(Kur Farkı)
______________ / ________________

546.000.000.000.12.950.000.000.20.200.000.000.-

DFİF Tutarının Banka Hesabından Hazineye Aktarımı İle İlgili Muhasebe Kaydı:
______________ / ________________
336-DİĞER Ç.BORÇLAR
(Hazineye Ödenecek DFİF)

12.950.000.000.-

102-BANKALAR HS.
____________ / __________________

12.950.000.000.-

Bakiye İhracat bedeli (30.000 USD x 100.000 TRL.) nin Dönem Sonu Değerlemesine İlişkin Muhasebe
Kaydı:
____________ / __________________
120-YURT DIŞI ALICILAR HS.

3.000.000.000.-

601-YURTDIŞI SATIŞLAR HS.
(Kur Farkı)
____________ / __________________

3.000.000.000.-

NOT: Dönem sonlarında oluşan kur farkları muhasebeleştirilirken; hesap dönemi (ilgili yıl)
kapanmadan oluşur ise; kur farkları 601-Yurt Dışı Satışlar Hesabına kaydedilmelidir. (Örneklerimiz
buna göre yapılmıştır). Hesap dönemi kapandıktan sonra (ertesi yıl / yıllarda) lehte oluşan kur farkları
646-Kambiyo Karları, aleyhte oluşan kur farkları ise 656-Kambiyo Zararları Hesabına kaydedilmelidir.

SONUÇ:
Her bir Gümrük Beyannamesi bazında 50.000 ABD Doları veya eşitine kadar bedel alışları
“Terkin” hükümlerine tabi olduğu için kambiyo mevzuatı açısından yurda getirilmesinde bir zorunluluk
bulunmamakta (%30 serbest kullanım miktarı dahil) olup, 50.000 ABD dolarını aşan ihracat
bedellerinin ülke ve miktar sınırlaması olmaksızın bankalar aracılığı ile yasal sürelerde getirilerek
Döviz Alım Belgesine (D.A.B.) bağlanması gerekir. İhracat bedelinin efektif olarak yurda sokulması
halinde ise; Döviz Beyan Tutanağı düzenlenerek Döviz Alım Belgesine bağlanması gerekir.)
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Vergi ve muhasebe açısından miktarı ne olursa olsun (terkin kapsamında olsa bile) ihracat
bedellerinin yurt dışından getirilmesi esas olup, dövizlerin yurt dışından geldiğinin belgelendirilmesi
zorunludur. Bahsi geçen dövizlerin yurda getirilmiş olması yeterli olmayıp, bunların bozdurulması
(TRL) noktasına kadar V.U.K. 280.maddesi gereği her dönem sonunda bakiye dövizlerin değerlemesi
sonucu meydana gelen kur farklarının ilgili gelir/gider hesaplarına intikali şarttır.
Konunun; “gümrük ve kambiyo mevzuatı” açısından yukarıdaki açıklamalar sonucunda
uygulamaya yönelik tartışılacak (çelişkili) bir yanının kalmadığı düşüncesindeyiz. Ancak “vergi ve
muhasebe “ mevzuatı açısından tartışma konusu olan üç husus bulunmaktadır.
Birinci Husus ; Her bir Gümrük Beyannamesi bazında ihracat bedelinin, 90 gün içerisinde %
70’nin getirilmesi sonucu bakiye % 30’u üzerinde ihracatçının serbest kullanım hakkı (tasarruf hakkı)
olması, bakiye % 30’un muhasebe kayıtlarında değişik şekillerde kapatılması veya bu tutarların
değerlemeye tabi tutulmaması gibi bir hak getirmemektedir. Yasal sürelere uyulmuş olsa bile bakiye
tutarlar ne kadar olursa olsun (mevzuat dahilinde mahsup hariç) her dönem sonu işlemlerinde
değerlemeye tabi tutulmalıdır.
İkinci Husus ; Her bir Gümrük Beyannamesi bazında ihracat bedelinin, 50.000 ABD Doları veya
eşitine kadar kısmı kambiyo açısından “Terkin” kapsamında kapatılmakta ve yurda getirme şartı
aranmamasına rağmen, Vergi ve Muhasebe mevzuatında böyle bir terkin söz konusu olmadığından,
terkin kapsamında olan tutarların tamamı (mevzuat dahilinde mahsup hariç) her dönem sonu
işlemlerinde değerlemeye tabi tutulmalıdır.
Üçüncü Husus ; Her bir Gümrük Beyannamesi bazında ihracat bedelinin, 90 günlük yasal süresi
içerisinde % 70’i getirilmemiş ise tamamının 180 gün içerisinde getirilmesi ve bankalara bozdurularak
D.A.B. bağlanması gerekmektedir. Ancak bu durumda 180.günden sonra getirilmesi halinde (Terkin
kapsamındaki 50.000 USD hariç) meydana gelecek olumlu kur farkı ihracatçıya ödenmeyip, DFİF
olarak kesilmesi gerekmektedir. Bakiye ihracat bedeli dövizin 180.güne kadarki değerlemesi
konusunda her hangi bir tartışma söz konusu değildir. Ancak 180. günden sonraki değerleme esasının
ve buna bağlı muhasebeleştirme işleminin ne şekilde olacağı tartışılabilir. Burada da üç farklı görüşün
uygulamaya yansıdığını görmekteyiz. Birinci görüş; 180.günden sonra meydana gelecek kur farkı
DFİF olarak kesileceğinden (ihracatçıya ödenmeyeceğinden) değerlemeye burada son verilmeli ve
sonraki dönemlerde bu alacak için hiçbir değerleme yapılmamalıdır. İkinci görüş; 180. günden
sonraki her dönem sonlarında V.U.K. 280.maddesi kapsamında değerleme yapılarak kur farkı geliri
yazılmalı ve aynı anda karşılık gideri (DFİF ’e ödenecek) tahakkuku yapılarak sonuç hesaplarına
intikal ettirilmelidir. (Bu görüşe göre “Kanunen Kabul Edilmeyen Gider” işlemi karşımıza çıkabilir mi ?).
Üçüncü görüş; 180. günden sonra geçen dönem sonlarında V.U.K. 280. maddesi kapsamında
değerleme yapılmalı ancak, meydana gelen bu olumlu farkı kadar “Yurt Dışı Alacaklar” hesabının
borcuna, “Diğer Borçlar (Hazineye Borçlar-DFİF) hesabının alacağına kayıt etme işlemi sonucu; yurt
dışındaki alacak gerçek tutarı ile değerlenmiş, DFİF kesintisi nedeniyle Hazineye olan borçlar da ilgili
dönemlerde çıkarılan bilançolarda yer almış olacak, ancak ihracatçının eline geçecek bir gelir
olmadığından “Gelir Hesapları”na intikal ettirilmemiş, sadece cari hesap bazında yapılan bir kayıt ile
ileride ihracat bedelinin tahsili halinde yukarıda belirtilen “Yurt Dışı Alacaklar” hesabı ile “Diğer
Borçlar” (Hazineye DFİF Borçları) hesapları karşılıklı mahsuplaştırılarak kapatılmış olacaktır.
(Görüşümüz; “Üçüncü Görüş” doğrultusundadır.)
İhracat bedellerinin “Gümrük-Kambiyo” ve “Vergi-Muhasebe“ mevzuatı açısından irdelendiğinde;
gümrük ve kambiyo mevzuatının çok karmaşık olması, vergi mevzuatında ise V.U.K.nun 280.maddesi
(kaldı ki bu madde bir gününüzde yeterli olamamakta) dışında yeterli bir düzenleme olmadığından
konunun uygulamada çeşitli sıkıntılara ve hatalara yol açması nedeni ile mükellefleri kambiyo
mevzuatı ve vergi mevzuatı açısından idare ile (olumsuz) karşı karşıya getirmektedir.
İhracat mevzuatının ayrıca KDV mevzuatı (istisna-iade v.s.) ile ilişkisinin de dikkate alınması
halinde, kambiyo mevzuatı ile vergi mevzuatının tamamlayıcı, açık ve anlaşılır olması gerekmektedir.
30 Haziran 2003
Talha APAK
Yeminli Mali Müşavir
e-mail : t.apak@superonline.com.tr
Tel. : 0212,662 00 47 (3 Hat)
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ŞİRKETLERİN ASGARİ SERMAYELERİNİN YÜKSELTİLMESİ,ŞİRKET
GAYRİMENKULUNUN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANCIN SERMAYEYE İLAVE EDİLMESİ
UYGULAMASI 31.12.2003 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR
Dursun Ali TURANLI
Yeminli Mali Müşavir
1. Genel Açıklama
Şirketlerin asgari sermayelerinin yükseltilmesi zorunluluğu getirildi. Sermayelerini yeni asgari miktara
yükseltme zorunluluğunu yerine getirmek için 31.12.2003 tarihine kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
başvurmaları gerekmektedir. Gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazancın sermayeye ilave
edilmesi istisnasından yararlanma süresi 9 ocak 2003 tarih 24988 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4783
sayılı yasanın 10. Md. ile yeni bir düzenleme yapılarak 31.12.2003 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu istisnadan
yararlanmak ve asgari sermaye yükseltilmesi için son müracaat tarihi 31.12.2003 dır.
Ülkemizde sermaye birikiminin ve yapısının çok güçlü olmadığı bilinmektedir. Şirket gayrimenkulunun
satışından doğan kazancın sermayeye ilave edilmesi uygulamasıyla Sermaye birikimini ve yapısını
güçlendirmek için bazen var olan istisnalar uzatılarak, bazen de yeni istisnalarla şirketlerin sermaye
yapılarını güçlendirmek amaçlanmaktadır.
2. Şirketlerin Asgari Sermayelerinin Yükseltilmesi
Bakanlar kurulunun 09.01.2002 tarih, 24645 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2001/3500 sayılı kararı
gereğince öngörülen sermaye miktarları yükseltilmiştir. Bu karara göre Anonim şirketler için asgari sermaye
50 Milyar, Limited şirketler için 5 Milyar TL. olarak belirlenmiştir. Konuya ilişkin olarak Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının 23.03.2002 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 2002/2 nolu tebliğinde sermayeleri bu
miktarların altında olan şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktara yükseltmeleri gerekmektedir. Bu amaçla
en geç 31.12.2002 tarihine kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurmaları gerekmekte ıdı. Yıne
başvuruyu yapan şirketlerin sermaye artırımlarına ilişkin izin ve tescil işlemleri 30.06.2003 tarihine kadar
sonuçlandırılması gerekmekte ıdi bu kez Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın 20.08.2002 tarih 24856 sayılı
Resmı Gazetede yayınlanan 2002/4 nolu tebliğinde Anonim ve Limited sermayelerin yeni asgari miktara
yükseltmelerine ilişkin tebliğ ile belirlenen en son müracaat süresi 31.12.2003 tarihine kadar , işlemlerin
tamamlanma süresi ise 30.06.2004 tarihine kadar uzatılmıştır. Sermaye arttırımında bulunmayan şirketler
hakkında T.T.K. ‘nun 274. üncü maddesine göre işlem yapılacaktır. (1)
Şirketler sermaye artırım işlemlerini yaparlarken nakit artırımda bulunabilecekleri gibi ortaklarına kısmen
ya da tamamen dağıtmadıkları geçmiş yıl karlarını de sermayelerine ilave edebilirler. Yine şirkete ait
Gayrimenkul satışından doğan kazançlarını sermayelerine ilave edebilirler. Bu şekilde sermaye artırım
işlemlerini gerçekleştirebilirler. (2)
3. Gayrimenkul Satışından Doğan Kazancın Sermayeye İlavesi ve Uygulama Süresi
Şirket iştirak hisseleri veya gayrimenkullerin satışından doğan kazançlara ilişkin istisna da 1984 yılında
2970 sayılı kanunla kurumlar vergisi kanunumuza eklenen geçici 10. Madde ile girmiştir. Uzatılarak son
şekliyle de 14.8.1999 tarihinde geçerli olarak 4444 sayılı kanunla eklenmiştir. İstisnanın yürürlülük süresi

TTK 274. Maddesi, anonim şirketlerin muameleleri, bir nizamname ile tayin olunacak şekilde ilgili vekalet tarafından murakabe
edilir. Şirketin maksat ve mevzuuna aykırı veya amme kanunları gereğince şirketin fesini icap ettiren hal ve muameleleri tahakkuk
eden şirket aleyhine, ilgili vekalet tarafından fesih davası açılabilir. (TTK 137, 270, 271, 279/2, 434, 435, 489)
2 20.12.2001 tarih 24616 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği 243/5. Bölümünde Danıştay 4. Dairesi
4.12.2000 tarih ve Esas no 2000/1307, Karar no 2000 5053 sayılı kararı ile 193 sayılı GVK’nın 94/6/b-i numaralı bendinde karın
sermayeye ilavesinin kar dağıtımı sayılmayacağından bahisle ortaklar açısından da elde edilmiş bir kar payından da söz
edilemeyeceği belirtilerek bu gelirlerin beyanına ilişkin 231 seri nolu tebliğin iptaline karar vermiş olup, bu karar Vergi Dava
Daireleri Genel Kurulu’nun 8.06.2001 tarih ve Esas no 2001/180, Karar no 2001/224 sayılı kararı ile kesinleşmiş bulunmaktadır.
Bu durumda gerçek kişi ortaklar tarafından karın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilen kar paylarının beyan edilmemesi
gerekmektedir.
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Kurumlar Vergisi Kanununa ilave edilen geçici 28/a maddesi gereği 1.1.1999-31.12.2002 tarihleri arasında
uygulandı. (3)
Gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazancın sermayeye ilave edilmesi istisnasından
yararlanma süresi 9 Ocak 2003 tarih 24988 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4783 sayılı yasanın
10.maddesiyle yeni bir düzenleme yapılarak süre 31 Aralık 2003 tarihine kadar uzatılmıştır.
Sermaye artırım işlemlerini yapan şirketlerin bu istisnadan yararlanabilmek için 31.12.2003 tarihine kadar
işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. İstisnadan Yararlanmanın Koşulları
Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle 14.08.1999 tarih ve 4444 sayılı yasanın geçici 28/a
maddesi ile 1.1.1999-31.12.2002 tarihleri arasında geçerli kılınmıştır. (4) Daha sonra istısnadan yararlanma
süresi 4783 sayılı yasanın 10. Md. ıle yapılan duzenleme ile 31.12.2003 tarıhıne kadar uzatılmıştır.Yine
istisna 6.7.1995 tarih 22335 sayılı resmi gazetede yayınlanan 51 nolu KVGT de gerekli açıklamalar
yapılmıştır. (5) Her ne kadar bu tebliğ açıklamaları Kurumlar Vergisi Kanunu geçici 23. maddesinin
yürürlükte bulunduğu dönemde yapılmışsa da yeni madde ile de önemli bir değişikliğin olmadığı
görülmektedir.
Geçici 28 md. de yapılan son değişiklik 4503 sayılı kanunla olmuştur. Buna göre kurumların turizm yatırım
veya işletme belgesine sahip turizm tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin tamamını veya
birleşmenin, teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak
yabancı ortaklı bir anonim şirkete aynı sermaye olarak konulması hali de istisna kapsamına alınmıştır. Diğer
bir değişiklik, istisna kazancın sermayeye ilavesi nedeniyle ortaklara verilecek bedelsiz hisse senetlerinin
ortaklarca elde edilmiş menkul sermaye iradı sayılacak olmasına rağmen, elde etmiş oldukları menkul
sermaye iradı için beyanname vermeyeceklerine ilişkin düzenlemedir. (6)
İstisnadan yararlanabilmek için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gereklidir.
4.1.

Tam mükellefiyete tabi kurumlar iştirak hisselerini veya gayrimenkullerini iki tam yıl süre ile aktifte
bulundurmaları gerekir.

4.2.

Tam mükellefiyete tabi kurumlar gayrimenkul veya menkul kıymet ticareti ile uğraşmaması gerekir.

4.3.

Tam mükellefiyete tabi kurumlar gayrimenkul veya iştirak hisseleri satışından doğan kazancı, satışın
yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Vadeli
satış halinde satışın yapıldığı dönemi takip eden ikinci dönemin sonuna kadar tahsil edilen kazançların
tutarı, ilgili yıl kurum kazancından indirilir. Bu tarihten sonra yapılacak tahsilatlar istisnadan
yararlanamaz. İlk yapılan tahsilatın gayrimenkulun maliyet bedeline ilişkin olduğu kabul edilir.

4.4.

Sermaye eklenen bu kazançların beş yıl içinde işletmeden çekilmemesi gerekir. Bu süre içinde
işletmelerin tasfiyesi halinde bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur.

4.5.

1.1.1999-31.12.2003 tarihleri arasında sermayeye ilave edilen karın karşılığında verilen bedelsiz hisse
senetleri, ortaklar tarafından temettü geliri elde edilmiş sayılmaz ve gelir vergisi ödenmez. Yani kar
dağıtımı sayılmaz.

4.6.

Gayrimenkullerin satışından doğan satış kazancının sermayeye ilave edilme işleminin ön izninin
satışın yapıldığı yılı takip eden yılın nisan ayı sonuna kadar alınması gerekir. Diğer işlemlerin bahsi
geçen yıl sonuna kadar tamamlanması istisnanın geçerliliği için zorunludur.

4.7.

Satış vaadi sözleşmeleriyle yapılan satışlar bu istisnadan yararlanamaz.
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Kurumlar Vergisi Kanunu
4444 Sayılı Kanun
6.7.1995 tarih ve 22335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Şükrü Kızılot , Kurumlar Vergisi Kanunu ve Uygulaması Yaklaşım Yayınları, Ankara 2000 s 2458
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Yukarıda sayılan şartların yerine getirilmesi halinde bu istisnadan yararlanılması gerekir. Şirket aktifine
kayıtlı gayrimenkulun üçüncü kişilere satılması halinde sorun yoktur. Ancak satışın aynı gruba dahil bir
şirkete satılması ya da patronlardan herhangi birisine satış yapılması durumunda yukarıda sayılan şartların
yerine getirilmesi halinde istisnadan yararlanılıp yararlanılamayacağı konusu tartışılmaktadır. İstisnadan
yararlanır görüşünde olanların yanında istisnadan yararlanamayacağı görüşünde bulunanlar da vardır. Grup
şirketlerin yukarıdaki sayılan şartları taşıması halinde istisnadan yararlanamayacağını ileri süren görüş
sahiplerine göre, sermaye şirketlerinin yapılarının güçlendirilmesi ve bu şirketlerin finansman sıkıntılarının
giderilebilmesini sağlamak için getirildiğinden aynı gruba dahil şirketlere yapılan satışlarda bu amacın
gerçekleşmeyeceği sebebi ile örtülü kazanç aktarımı olabileceği ileri sürülmektedir.
Grup şirketlerinin de bu istisnadan yararlanabileceği görüşünü savunanlar, düzenlemenin amacı şirketlere ek
bir külfete (KDV, harç, enflasyondan kaynaklanan izafi gelir nedeniyle çıkabilecek vergi) karşılaşmadan
bağlı değerlerinden yararlanabilme imkanı sağlamasıdır. Muvazaa olmaması koşuluyla grup şirketlerine
yapılan satışlar da istisnadan yararlanır. Ayrıca istisnayı düzenleyen değişik kanunlarda aksine bir hüküm de
bulunmamaktadır.
Konuyla ilgili Danıştay’ in görüşü ise aşağıdaki gibidir.
KVK Geç 23 ,KDV ,.10 Kurumların Aktifinde Kayıtlı Gayri Menkullerin Satışında KDV Aynı gruba dahil
sermaye şirketlerinin kendi aralarında yaptıkları iştirakler veya gayrimenkulun satışında gerçek anlamda bir
kaynak sağlanması, dolayısıyla finansman sıkıntısının giderilmesi söz konusu olmayacağından, bu şekilde
gerçekleşen satışlar bakımından istisna hükmünün uygulanmasının mümkün olmayıp, söz konusu satış
işleminin KDV'ye tabi olduğu. (7)
5. İstisnadan Yararlanarak Ödenmeyecek Vergi ve Harçlar
5.1. Yukarıda sayılan şartları taşıyan kurumlar vergisi mükellefleri yaptıkları bu tür satışlardan dolayı elde
etmiş oldukları kazançlarından ötürü Kurumlar Vergisi ve Kurumlar Vergisi Fon Payı
ödemeyeceklerdir. (KVK Geç. md. 28) Ancak satış % 10 stopaja tabidir. Ayrıca stopaj fon %10 olarak
ödenecektir. %11 stopaj ve fon payı ödenmesi gerekir.(GVK md. 94/6(b-ii) 2001/34 s.BKK ile
1,11,2001 tarihinden itibaren) Yukarıdaki şartları taşıyan tam mükellefiyete tabi kurumlar Katma Değer
Vergisi Kanunu gereği bu satışlardan dolayı Katma Değer Vergisi ödemezler. (KDV geç. md. 10)
5.2. Satışın yapıldığı anda alınan karar ve 51 nolu KVGT’de şekli belirtilen dilekçelerle tapuya müracaat
edildiği takdirde tapu harcı ödenmeyecektir.
İstisnadan yararlanacak mükelleflerin yukarıda sayılan koşulları yerine getirmeleri gerekecektir.
İstisnadan yararlanacak mükelleflerin istisnanın bir bölümünden yararlanmaması diğer bölümünden de
yararlanmamasını gerektirmeyecektir. Harç istisnasından yararlanmayan bir mükellef katma değer
vergisi ve kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilecektir.
İstisna ayrı ayrı kanunlarda düzenlendiği için birinden yararlanmaması diğerinden de yararlanmamasını
gerektirmemesi gerekir. Yeter ki istenen koşullar yerine getirilebilsin.
6.

İstisnanın Uygulaması ve Yevmiye Kayıtları

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

Sonuç

Şirket gayrimenkul satış kazancının sermayeye ilave edilmesi uygulaması ile ilgili bu çalışmada önemli
birkaç noktanın öne çıkarılmasında yarar vardır.Bunlardan bir tanesi mükelleflerin, değişik kanunlarda
belirtilen bu istisnadan yararlanılırken herhangi birinden yararlanmamaları halinde istisnanın diğer
kısımlarından da yararlanıp yararlanamayacağı, yani harç istisnasından yararlanmayan bir mükellefin, yine
katma değer vergisi istisnasından yararlanmayan bir mükellefin kurumlar vergisi istisnasından yararlanıp
yararlanamayacağı konusu ile ilgili olarak istisnanın değişik kanunlarda ayrı ayrı maddelerde düzenlendiği
için dolayısıyla bir yasadaki istisnanın bir bölümünden yararlanmayan mükellefin istisnanın diğer kısımlarını
etkilememesi gerekir.
İkinci önemli nokta; grup şirketlerde yapılan satışlarda grup içi şirkete ya da ortaklardan birine satılması
durumunda, koşulları taşıması hali muvazaalı ve abartılı işlem olmaması koşuluyla bu satışların da
istisnadan yararlanması gerekir görüşündeyiz.
Sermayesini yükseltecek yada gayrimenkulunun satışından doğan kazancını sermayesine ilave edecek
şirketlerin yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
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4842 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ KANUN
UYARINCA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUMUZDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Adnan UYAR
Vergi Denetmeni
1. GİRİŞ

:

Dünyada çok hızlı değişiklikler olmakta takip edilmesi bile git gide güçleşmektedir . Bu
bağlamda vergi kanunlarımızda da değişiklik yapılması kaçınılmazdır . Yapılan değişikliklere
baktığımızda son derece yerinde olduğu görülmektedir .
4842 sayılı kanunla yapılan değişikliklerin tümüne baktığımızda vergi sistemimizin
sadeleştirildiği görülmektedir . Yazımızda sadece katma değer vergisi kanunumuzda yapılan
değişikliklere yer verilecektir .
2. YENİ DÜZENLEME İLE YURT DIŞINDAKİ MÜŞTERİLER İÇİN TÜRKİYEDE
VERİLEN ROAMİNG HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİNDEN MÜSTESNA
TUTULMAKTADIR
:
Konu başlığımızda belirtilen roaming hizmetlerinin ne olduğu ile başlamak istiyorum .
Roaming : Yurt dışındaki cep telefonlarına Türkiye deki cep telefonları ile görüşme hizmeti
verilmesidir .
Bu tanımlamadan sonra 4842 sayılı kanunla getirilen katma değer vergisi istisnasını şu şekilde
açıklayabiliriz . Yurt dışındaki GSM operatörleri roaming hizmetlerinde Katma Değer Vergisi
uygulamazken ülkemizde faaliyet gösteren operatörlerin yurt dışındaki operatörlerin
abonelerine Türkiye de verdiği hizmetlerden vergi alınması rekabeti bozmaktadır . Katma
Değer Vergisi Kanununun 11 / 1 -–a maddesinde yapılan değişiklikle bu hizmetlerde istiana
kapsamına alınmaktadır .
Kanun maddesi aşağıda belirtildiği gibidir .
( 24.04.2003 Tarihli 4842 Sayılı Kanununun 21 . maddesi uyarınca eklenen bent ) İhracat
teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler
ve karşılıklı olmak şartıyla uluslar arası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki
müşteriler için Türkiye de verilen roaming hizmetleri .
Bu düzenleme ile daha önceden Katma Değer Vergisine tabi olan roamıng hizmetleri Katma
Değer Vergisinden istisna edilerek Türkiye de roamıng hizmetleri veren işyerlerimizin uluslar
arası piyasada daha etkin rekabet etme imkanı tanınmış olmaktadır . Bize göre de son derece
yerindedir .
3. TÜRKİYEDE İKAMET ETMEYEN YOLCULARIN TÜRKİYEDE SATIN
ALDIKLARI MALLARA ÖDEDİKLERİ KATMA DEĞER VERGİSİNDE GETİRİLEN
DEĞİŞİKLİKLER
:
Türkiye de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların
teslimi anında Katma değer vergisi tahsil edilmektedir . Ancak gümrükten malın çıkışı anında
fatura veya belgenin ibrazı halinde tahsil edilen Katma Değer Vergisi Türkiye de ikamet
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etmeyen yolculara iade edilmektedir . Bu düzenleme eskidende var idi hatta bu konuda
Bakanlığımız tarafından yayımlanmış tebliğlerde mevcuttur .
Bize göre Türkiye de ikamet etmeyen gerçek veya hükmi şahıslar Türkiye den mal satın
aldıklarında ödedikleri katma değer vergilerini , gümrüklerde kurulacak maliye şubeleri
aracılığıyla iade almaları düşüncesindeyiz . Çünkü bize göre her konu ancak işi bilenler
tarafından yapılmalıdır . Türkiye de ikamet etmeyen gerçek veya hükmi şahıslar , Türkiye den
satın aldıkları mallara ödedikleri katma değer vergilerini ve bu malları temsil eden faturaları
gümrüklerde maliye şubelerine ibraz ettiklerinde görevli maliyeciler olayı kolaylıkla tespit
edebilecekler ve katma değer vergisi ödeyen yabancılar gümrüklerde kolaylıkla kanunun
aradığı şekilde ödedikleri katma değer vergilerini tahsil edebileceklerdir .
4. TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE FUAR ,
KATILIMLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

PANAYIR

VE

SERGİLERE

:

Yeni düzenleme ile gerek uluslar arası taşımacılıkta gerekse fuar , panayır ve sergilerde
karşılıklı olma kaydı ile ödenen katma değer vergilerine iade hakkı verilmektedir . Eski
düzenlemelerde karşılıklı olma hükmü bulunmamakta idi . Getirilen bu düzenleme ile Türkiye
de ikametgahı , iş yeri , kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine
ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetlere ödeyecekleri katma değer vergilerine
karşılıklı olma kaydı ile iade imkanı getirilmektedir .
Bize göre kanun maddesinde yer alan taşımacılıktan anlaşılması gereken kara , deniz , hava ve
demiryolu taşımacılığıdır . Bu taşımacılık gerçekleşirken doğal olarak ilgili taşıtlar mal veya
hizmet satın almak mecburiyeti ile karşı karşıya kalmaktadır . Bu sadece Türk taşımacılık
şirketleri için geçerli olmayıp dünyadaki bütün taşımacılık şirketleri için geçerli olan bir
zorunluluktur .
Bu bağlamda getirilen yeni düzenleme ile taşımacılıkta karşılaşılan katma değer vergisi
uygulamalarına önemli bir çözüm getirilmiştir .
Diğer bir düzenleme ise Türkiye de ikametgahı , işyeri , kanuni ve iş merkezi
bulunmayanların fuar , panayır ve segilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve
hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer vergilerine karşılıklı olma kaydı ile getirilen iade
imkanıdır . Bu düzenlemede bize göre yerinde olmuştur . Çünkü son yıllarda kendi
şirketlerimizde önemli ölçüde dışa açılmış ve bu düzenlemede getirilen sorunlarla yurt dışında
karşı karşıya kalmaktadırlar . Karşılıklılık esası getirilerek uluslar arası rekabet
düşünüldüğünde kendi şirketlerimizde bu düzenleme ile katma değer vergisi yönünden önemli
kazanımlar elde etmiş olacaktır .
Bur da belirtilmesi gereken diğer husus ise yeni düzenleme ile Bakanlığımızın iadeden
faydalanacak mal ve hizmetler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkili
olduğudur . Bakanlığımız uygulamada görülen sorunlar çerçevesinde tebliğler yayımlayarak
gerek uygulamacılara gerekse yurt dışındaki ve yurt içindeki mükelleflere yol gösterici
olmaktadır .
5. İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER
Yeni düzenleme ile tecil terkin kaydıyla satışlarda ihracatın gerçekleşmemesi halinde tecil
edilen verginin gecikme zammının % 50 fazlasıyla alınmasına ilişkin hüküm değiştirilerek
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sadece gecikme zammı ile birlikte tahsiline imkan sağlanmaktadır . Öte yandan ihracatın
mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi halinde uygulanan tecil faizi bile imalatçıya ağır bir
külfet yüklemektedir . Aynı maddenin ( c ) bendine eklenen hükümle de bu durumda olan
mükellefler için ek süre verilerek müeyyidesiz terkin imkanı sağlanmaktadır .
Yeni düzenleme aşağıda belirtildiği gibidir .
( 3297 sayılı Kanunun 3. Maddesiyle eklenen bent )
İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer
vergisi , ihracatçılar tarafından ödenmez . Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem
beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi , vergi daieresince tarh ve tahakkuk ettirilerek
tecil olunur .
Söz konusu malların , ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde
ihraç edilmesi halinde , tecil edilen vergi terkin olunur .
İhracatın yukarıdaki şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde , tecil olunan vergi tahakkuk
ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanununun
51. Maddesine göre belirlenen ( 24.04.2003 Tarihli 4842 Sayılı Kanununun 21. Maddesi
uyarınca değiştirilen hüküm ) gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur .
Ancak , ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir
sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde , tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren
6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. Maddesine göre ilgili
dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir .
Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından bu kanunun 32 .
maddesi hükmü uygulanmaz .
İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma Değer Vergisi , ihracat
işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır . İade veya tecil olunacak vergi miktarı ,
mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle
hesaplanır .
( 24.04.2003 Tarihli 4842 Sayılı Kanunun 21. Maddesi uyarınca eklenen bent ) İhracatın
mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle 3 ay içinde gerçekleştirilememesi
halinde , en geç 3 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara
, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince 3 ay kadar
ek süre verilebilir .
( 3297 sayılı Kanunun 3. Maddesiyle değişen bent ) Maliye ve Gümrük Bakanlığı , Katma
Değer Vergisi tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarını ; ihracatçı ve ihracatçıya mal
teslim edenlerin her biri için , bir önceki yıl iş hacmi , cari yıldaki işlemler ve vergi alacağının
emniyet altına alınması amacıyla gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve bu istisnaların
uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite
yetkilidir . “
6. İHRACAT TESLİMİ SAYILAN HALLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

:
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Yeni düzenleme ile bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için eski düzenlemeye ek olarak
iki hüküm daha eklenmiştir . Bunlar sırası ile bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için
teslim ; Yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır , Gümrük antreposu işleticisine yapılmalıdır
.
Gümrük antreposuna yapılan teslimin ihracatın gerekli sürede ve şartlarda yapılmaması
halinde ; zıyaa uğratılan vergi , ceza ve faizin ödenmesinden Katma Değer Vergisi iadesi
alanlarla birlikte antrepo işletmecisi de müteselsilen sorumlu tutulmaktadır .
Bu düzenlemede dünyada görülen gelişmelere paralel olarak yapılması gerekli düzenleme idi .
Çünkü günümüz dünyasında gümrüklerin yanında serbest bölgeler ve gümrük antrepolarıda
kurulmuş buralar aracılığıyla ihracat gerçekleştirilmekte idi . Fakat eski düzenleme yetersiz
kalmakta idi . Yapılan bu yeni düzenleme ile eksiklik giderilmiş ihracatçılarımız ve
uygulamacılarımıza yeni ufuklar sağlanmıştır .
7. BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER
:
Basit usulde vergilendirilen mükellefler ile vergiden muaf esnaf tarafından yapılan teslim ve
hizmetler Katma Değer Vergisinden İstisna Kapsamına alınmıştır .
Bu şekilde vergilendirilen mükellefler mal teslimlerinde veya yerine getirdikleri hizmetlerde
Katma Değer Vergisi hesaplamayacaklardır .
Gerçek usulde vergilendirilenlerden mal ve hizmet satın alan basit usulde vergilendirilen
mükellefler ise ödedikleri Katma Değer Vergisini gider veya maliyet unsuru olarak dikkate
alacaklardır .
8. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

:

Varlık yönetim şirketlerinin devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını
oluşturan mal ve haklar ile Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonuna geçen mal ve hakların
teslimi ve kiralanması da katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır .
9. KOBİ’ LERE VERİLEN KREDİLERE GETİRİLEN İSTİSNA
Yeni düzenlemede , ayrıca KOBİ ‘ lere verilen krediye ilişkin istisna getirilerek , bu şirketlere
kolaylık sağlanmakta Bu bağlamda bankalardan kredi alırken teminat mektubu bulmakta
zorlanan KOBİ ‘ lere teminat sağlayan ve kurumlar vergisinden muaf tutulan kredi garanti
fonu işlemleri Katma Değer Vergisinden istisna tutulmaktadır .
Münhasıran küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi teminatı sağlamak üzere kurulan ve
kazançlarını ortaklarına dağıtmayarak ve yine küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlayan
banka ve kuruluşlara yatıran kurumların teslimleri Katma Değer Vergisinden istisna
tutulmaktadır .
10. YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE SAHİP KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA
GETİRİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
:
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Yeni düzenleme ile teşvik belgesine sahip olan ancak Katma Değer Vergisi mükellefiyeti
bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarına 4842 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan
24.04.2003 tarihine kadar yapılan makine ve techizat teslimlerine Katma değer vergisi
istisnası getirilmektedir .

KAYNAKCA
1 . İSMMMO HAZIRLANAN 4842 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDAKİ KANUN VE AÇIKLAMALARI
2 . 4842 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE İHALELERE KATILIM YETERLİĞİ AÇISINDAN
VERGİ BORÇLARININ DURUMU
Erkan ARSLAN
İ.Ü. Sosyal Bilimler M.Y.O., araştırma görevlisi.
İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye A.B.D. doktora öğrencisi.
A. GİRİŞ
22.01.2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda
Yeterlik Kuralları” başlığı altında düzenlenen 10 uncu maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik
ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerin belirlenmesine ilişkin olarak istenebilecek bilgi ve
belgeler sıralanmaktadır.
10 uncu maddenin b/9/d bendinde “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş
vergi borcu olan” gerçek veya tüzel kişilerin ihale dışı bırakılacağı ifade edilmektedir.
İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususların düzenlendiği 24 üncü maddenin f fıkrasında “Yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler”in ilanlarda mutlaka belirtilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Ayrıca ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususların düzenlendiği 25 inci maddenin f fıkrası
hükmüne göre “Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler”in de ilanda belirtilmesi zorunludur.
24/f ve 25/f maddeleri hükümlerine göre ihale komisyonlarının, ön yeterliklerinin tespit edilmesinde
ihalelere katılmaya isteklilerden “kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge” isteme yetkisi
bulunmaktadır. Bu aşamada vergi borcunun kesinleşmiş olup olmadığının tespiti hususu önem arz etmekte
ve uygulamada ihale komisyonları ile ihaleye katılanlar arasında sorunların yaşanmasına neden olabilecektir.
B. VERGİ BORCUNUN KESİNLEŞMESİ
Verginin tarh edilmesini müteakip vergi alacaklısı lehine yaratılan vergi alacağı, mükellefe tebligatın
yapılmasından sonra 1 aylık süre içerisinde itiraz edilmezse kesinleşir. Yani, ödenmesi gereken aşamaya
gelir. Bu aşamada vergi alacağının veya vergi borcunun tasfiye edilmesi gerekir. (Aksoy, Vergi Hukuku ve
Türk Vergi Sistemi, s.120). Kendisine vergi borcu tebliğ edilen vergi mükellefi ya da ceza muhatabı bu
tebliğe istinaden 1 aylık süre içerisinde idari çözüm yollarına ya da vergi mahkemesine başvurabilir. Bu idari
çözüm yollarından bazıları şunlar olabilir: (İdari çözüm yolları, konu ile ilişkisi bakımından kapsamlı olarak
incelenmeyecektir).
B.1. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi
V.U.K.’nun 116 ncı maddesine göre “vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede
yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.” Bu madde hükmü
çerçevesinde kendisinden vergi istenen kişi ya da mükellef V.U.K.’nun 117 ve 118 inci maddelerinde
belirtilen hesap hataları ya da vergilendirme hatalarına istinaden düzeltme talebinde bulunabilir.
Mükellef ile vergi idaresi arasında meydana gelen ihtilaflar nedeniyle gerek mükellefiyet gerekse konu
yönünden düzeltme işleminden yararlanabilmek için,




mükellefin vergiye tabi olmadığının ya da muaf olduğunun,
ihtilafa neden olan hususun verginin konusu olmadığının ya da vergiden müstesna olduğunun,

açık bir biçimde ortaya koyulması gerekmektedir. Eğer hukuksal yoruma açık bir durum söz konusu ise vergi
hatalarının düzeltilmesi yolu yerine vergi yargısı organlarına başvurmak gerekir. (Kırbaş, s.198)
Düzeltme talebinde bulunabilmek için V.U.K.’nun 126 ncı maddesinde belirtilen zamanaşımı süresinin de
dolmamış olması gerekmektedir. Yani, tebliğ tarihini izleyen takvim yılı başından başlamak üzere 5 yıl
içinde düzeltme talebinde bulunulması gerekmektedir. Bir vergi borcuna istinaden düzeltme başvurusunun
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yapılması verginin henüz kesinleşmemiş olduğunu göstermekte ve ihalelere katılım yeterliği açısından bir
engel teşkil etmemektedir.
B.2. Uzlaşma
V.U.K.’nun ek 1 inci maddesinde “...ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi
ziyaı cezalarının (344 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve
ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda, vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine
yeterinde nüfuz edememekten ya da 369 uncu maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya bu
Kanunun 116, 117 ve 118 inci maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata
bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri
sürülmesi durumunda, idare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir.”
denilmektedir. Yine bu maddeye göre kendisine vergi ya da ceza tebliğ edilen mükellefler, ihbarnamenin
tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde uzlaşma talebinde bulunabilmektedir.
V.U.K.’da ve Uzlaşma Yönetmeliği’nde uzlaşmada vergi veya ceza miktarının ne oranda düşürülebileceği
hususunda bir hüküm bulunmamaktadır. Vergi aslı ve cezasında uygulanacak olan indirim oranının
belirlenmesinde takdir, uzlaşma komisyonuna bırakılmıştır. Uzlaşma komisyonları Maliye Bakanlığı’nın
belirlediği çerçeve içinde karar vermektedir. (Bilici, s.98). Bu durumda uzlaşma müessesesi kapsamında
vergi ve cezanın tümü üzerinde uzlaşma sağlanması da söz konusu olabilir. Böylece verginin aslına bağlı
olarak cezanın da tümünün silinmesi mümkündür. Bu durumda mükelleflerin uzlaşma müessesesine
başvurmaları durumunda vergi ya da ceza henüz kesinleşmemiş olacağından, bu süreç içerisinde bu
durumdaki kişilerin ihalelere katılmaları önünde bir engel bulunmamaktadır.
B.3. Diğer İdari Çözüm Yolları
İdari çözüm yollarından birisi olan ve V.U.K.’nun 376 ncı maddesinde düzenlenen “cezalarda indirim”
müessesesinden yararlanmak amacıyla, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili vergi dairesine
başvurulması mümkündür.
Cezalarda indirim başvurusunda bulunabilmek için mükelleflerin uzlaşma talebinde bulunmamış olması
gerekmektedir. Yani aynı zamanda hem cezada indirim hem de uzlaşma imkanından yararlanılması mümkün
değildir. (Bilici, s.97) Mükellefler uzlaşma ya da cezalarda indirim müesseselerinden birisinden
yararlanabilirler.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu açısından cezalarda indirim müessesesinden yararlanmak ihalelere katılım
yeterliğinin bulunmadığına işaret etmektedir. Çünkü, mükellefler cezalarda indirim talebinde bulunarak belli
bir miktar vergi borçlarının bulunduğunu kabul etmekte ve bu miktar üzerinden indirim talep etmiş
olmaktadırlar. Bu nedenle cezalarda indirim müessesesi ihaleye katılım yeterliği açısından önem arz
etmemektedir.
Diğer bir idari çözüm yöntemi ise “pişmanlık ve ıslah” müessesesidir. V.U.K.’nun 371 inci maddesinde
düzenlenen “pişmanlık ve ıslah” uygulamasından yararlanabilmek için 5 bent halinde sayılan koşulların
yerine getirilmesi gerekmektedir. Pişmanlık ve ıslah uygulaması, beyana dayanan vergilerde, mükelleflerin
kanuna aykırı hareketlerini kendiliğinden ilgili makamlara haber vermesi esasına dayanmaktadır. Gerekli
koşulların yerine getirilmesi şartıyla mükellefler, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerini gecikme zammı
ile birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödeyebilmektedir. Ayrıca bu uygulamadan
yararlanan mükelleflere vergi ziyaı cezası da kesilmemektedir.
Pişmanlık ve ıslah müessesesinin ihalelere katılım yeterliği ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Çünkü,
mükellefler bu uygulamadan yararlanma başvurusunda bulundukları anda belirli bir miktar vergi borçlarının
bulunduğunu kabul etmektedirler. Bu uygulama neticesinde borçlarını gecikme faiziyle birlikte ödedikleri
takdirde ihalelere katılım yeterliğini kazanacakları açıktır.
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B.4. Vergi Mahkemelerinde Dava Açılması
Vergi Usul Kanununun 377 nci maddesinde “Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen
vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler.” denilmektedir.
İlke olarak,






ikmalen, re’sen ya da idarece tarhiyat yapılması,
vergi dairesi tarafından ceza kesilmesi,
takdir ve tadilat komisyonu kararlarına dayanarak vergi salınması,
tevkif yoluyla vergi alınması,

hallerinde dava açılabilmektedir. Bunların dışında hatalı beyan, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler, tebliğ
edilmiş ödeme emirleri, ihtiyati haciz veya ihtiyati tahakkuk uygulamaları dolayısıyla da dava açılması
mümkündür. (Uluatam, Methibay, s.242)
Vergi ihtilafları açısından dava açma süresi genel olarak Danıştay’da altmış gün, vergi mahkemelerinde ise
otuz gündür. Eğer özel kanunlarda süre belirtilmemiş ise 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun
madde 7/1 hükmüne göre bu süreler dikkate alınmaktadır. Dava açma süresi dolduğunda taraflar vergi
ihtilafları için dava açma haklarını kaybetmiş olurlar yani haksız vergilendirme işlemleri dolayısıyla vergi
mahkemesine müracaat etme imkanı sona ermektedir. (Aksoy, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi,
s.185) V.U.K.’nda vergi mahkemelerinde dava açma süresi belirtilmemiştir. Bu nedenle 2577 sayılı Kanunun
7/1 maddesi hükmüne göre mükellefler ya da ceza muhatapları tebliğ tarihinden itibaren 1 aylık süre
içerisinde vergi mahkemelerinde dava açabilmektedir.
Mükellefler tarh edilen vergi ve cezalara karşı süresi içinde vergi yargısı organlarına başvurabilirler. Vergi
yargısı organlarının kararı vergi borcunun ya da cezasının kısmen ya da tamamen kaldırılması yönünde ise
yapılan idari işlem geri alınacağından vergi ya da ceza o oranda sona erecektir. (Öncel, Kumrulu, Çağan,
s.152)

Vergi mahkemelerinde dava açabilmek için mükelleflerin tebligat yapılmasını beklemeleri zorunlu
değildir. Vergi ya da ceza muhatabına tebliğ yapılmadan önce muhatabın, hakkında böyle bir
işlemin yapıldığını/yapılacağını “ıttıla ettiği” (öğrendiği, bildiği, haberdar olduğu) tarihten itibaren
de dava açabilmesi mümkündür. Vergi idaresi, tebligatın henüz yapılmamış olduğuna istinaden
davanın açılamayacağı iddiasında bulunamaz. Bu durumda da yasal olarak dava açma süresi tebliğ
tarihinden itibaren başlamaktadır (Karakoç, s.54-55). Bu yöntemde mükelleflerin dava açma süresi
öne çekilmiş olmakta ve ihalelere katılım yeterliğinin daha erken sağlanması da söz konusu
olabilmektedir.
Yasal süresi içinde dava açılması vergi ya da cezanın henüz kesinleşmediği yani ödenmesi gereken
safhaya gelmediği anlamını taşımaktadır. Bu nedenle, vergi borcuna istinaden vergi
mahkemelerinde dava açılması suretiyle ihalelere katılım yeterliğinin sağlanması mümkün
olabilmektedir. Yani, dava aşamasında bulunan vergi borcu ya da cezası ihaleye katılım yeterliği
için bir engel taşımamaktadır. Çünkü, vergi ya da cezası henüz kesinleşmiş olmamaktadır.
Yasal süresi içinde açılan davalarda birinci derecede vergi yargısı organının mükellef aleyhine karar vermesi
durumunda da vergi borcu henüz kesinleşmiş olmamaktadır. Bu aşamada vergi alacağının devlet tarafından
tahsil edilmesine rağmen mükellefin itirazı devam ediyorsa yani süresi içinde yetkili üst yargı mercilerine
başvurursa, son olarak Danıştay’a başvurmuşsa ve Danıştay kararı da mükellef aleyhine ise artık vergi
kesinleşmiş olmaktadır (Aksoy, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, s.56-57). Görüldüğü gibi vergi ya da
cezalara ilişkin olarak açılacak davalarda üst yargı organlarına da başvurulması halinde vergi ya da cezaların
kesinleşmesi uzunca bir süreye yayılmakta ve ihalelere katılmaya istekli vergi borçlusu mükelleflerin hareket
alanı genişlemektedir.
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C. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ihale komisyonlarına vergileme gibi oldukça karmaşık bir konuda önemli ek
görevler getirmektedir. İhaleye başvuranların vergi borçlarının kesinleşmiş olup olmadığının tespiti gibi bir
görevi de yapmaları gerekebilecektir.
İhaleye başvuranların vergi borçlarının bulunması ihalelere katılabilmeleri açısından kesin engel teşkil
etmemektedir. Şöyle ki, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin b/9/d bendinde belirtilen
“kesinleşmiş vergi borcu” ifadesi, bir vergi borcunun mevcudiyetinin ötesinde bir anlam ifade etmektedir.
Vergi borcunun kesinleşmesi için yukarıda belirtilen aşamaların tamamlanması veya kısaca vergi borcunun
mükellefe tebliği edildiği tarihten itibaren 1 aylık itiraz süresinin geçmesi gerekmektedir. Vergi borcu
bulunan mükellefin bu 1 aylık süre içerisinde idari çözüm yollarına başvurmamış olması ya da vergi
mahkemelerinde dava açmaması vergi borcunun kesinleşmiş olduğu anlamına gelecektir. Bu nedenle ihaleyi
yapacak komisyonların, ihaleye katılanların yeterliliklerini incelerken ihalenin yapıldığı tarih itibariyle 1
aylık itiraz süresini de göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır.
Ayrıca kendisine vergi borcu, cezası ya da gecikme faizi tebliğ edilen kişilerin 1 aylık süre içinde vergi
mahkemelerinde dava açması halinde de vergi borcu henüz kesinleşmemiş olacağından ihaleye katılım
yeterliliği açısından bir engel bulunmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Vergi borcuna istinaden mükelleflerin yasal süresi içinde idari çözüm yollarına başvurması ya da vergi
mahkemelerinde dava açması durumlarında, bu başvurularına ilişkin olarak alacakları resmi belgeleri ihale
dosyalarına eklemeleri (bu başvuruları henüz sonuçlanmamış ise) faydalı olacaktır. İhale komisyonlarının da
bu belgeleri dikkate almaları zorunluluk olarak görülmektedir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde ihaleye birden fazla kişi tarafından ortak
teklif verilmesi durumunda da vergi borçları açısından bazı sorunların yaşanması muhtemeldir. İki veya daha
fazla kişinin ortak girişim şeklinde teklif vermesi ve bu kişilerden sadece birinin kesinleşmiş vergi borcunun
bulunması halinde ihale komisyonlarının nasıl hareket edecekleri Kanunda açık bir biçimde belirtilmemiştir.
Bu durumda da, ortak teklif verenlerden birinin kesinleşmiş vergi borcu bulunmasının tüm ortaklığın ihale
yeterliğinin bulunmadığı şeklinde kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Kamu İhale Kanununda belirtilen “kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması” ilkesi Kanunla ulaşılmak
istenen amaca tam olarak hizmet etmemektedir. Yukarıda açıklandığı gibi vergi hatalarının düzeltilmesi ve
uzlaşma gibi idari çözüm yollarına başvurulması ya da vergi mahkemelerinde dava açılması yoluyla
Kanunun amacına aykırı suistimallerin yaşanması da mümkündür. “Kesinleşmiş vergi borcu” ifadesi yerine
daha kesin ifadeler ve objektif kriterler getirilerek muhtemel sorunların yaşanması engellenebilir. “İhtilaflı
veya çelişkiye düşülmüş vergi borcunun bulunmaması” şeklindeki bir düzenlemeye rakamsal bir limit
getirilerek uygulamada yaşanabilecek sorunların önüne geçmek mümkündür.
Sonuç olarak, idari çözüm yollarına başvurulması ya da vergi mahkemelerinde dava açılması vergi borcunun
henüz kesinleşmediğine delil teşkil eder. Ancak, bu başvuruların mükellef aleyhine sonuçlanması ve
mükellefin de ihaleye katılmış, işin tamamlanmış olması durumlarında nasıl hareket edileceği gibi önemli ve
karmaşık bir durumun ortaya çıkması da söz konusu olabilecektir.
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İÇ DENETİM ALANINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE İÇ
DENETÇİLERİN DEĞİŞEN ROLÜ
Araş. Gör. Süleyman Uyar
İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi İşletme Anabilim Dalı
1. Özet
İşletmelerde etkin bir iç kontrol ve iç denetim sisteminin bulunması, çalışanların sorumluluklarını uygun bir
şekilde yerine getirmesinde ve işletme hedeflerine ulaşılmasında önemli rol oynar. Globalleşme ve teknolojik
alanda meydana gelen hızlı değişim iç denetim sistemini de etkilemektedir. İç denetçilerin bu gelişmelerden
haberdar olması ve bu gelişmelerin iç kontrol sistemine getirdiği yeni yaklaşımları göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir. Denetçilerin yeni yaklaşımları görmeleri ve kendilerini bu yaklaşımlar
çerçevesinde yenilemeleri hem mesleki gelişim hem de işletme için güvenilir bilgilerin sağlanması
bakımından önem taşımaktadır.
1- Giriş
İşletmeler genellikle pazarlama faaliyetlerine daha fazla önem vermektedirler. Muhasebe ve kayıt sisteminin
güvenliği ise gereksiz görülmekte ve sadece yasal otoritenin gereklerini yerine getirmek amacıyla
tutulmaktadır. Ancak işletme yönetiminde gerçek başarıların sağlanabilmesi için aynı özenin muhasebe ve
denetim sitemi için de gösterilmesi gerekmektedir. İşletme faaliyetlerinin ve muhasebe denetiminin birbiri
ile uyumlu şekilde oluşabilmesi etkili iç kontrol sistemi ile mümkün olmaktadır.
İşletme faaliyetleri süreklilik temeline dayanır. Geleneksel denetim sürecinde işletmelerin mali tabloları
geçmişe dönük olarak sadece finansal olarak denetlenmektedir. Ancak sadece mali tablolardaki finansal
bilgilere bakarak yatırımcılara şirketin sürekliliği konusunda yeterli bilgiler sağlanması mümkün değildir.
Kuşkusuz şirketin vizyonu, stratejisi, sosyal sorumluluğu, hedefleri, risk analizleri finansal verilerin ayrılmaz
bir parçası olmaktadır. Bu gelişmeye bağlı olarak şirketin hem geçmişe dönük finansal verilerini hem de
geleceğe dönük risk tahminlerinin incelenmesi gereği denetim faaliyetinde yeni yaklaşımları gündeme
getirmiştir.
Özellikle ABD’de yaşanan şirket iflasları yatırımcıları şirket karlılığından öte yeni bir yaklaşımla olaya
bakmayı zorunlu hale getirmiştir. Bu yaklaşım işletmenin sürekliliğidir. Bu bağlamda işletmenin gelecekte
karşılaşabileceği risklerin tespit edilmesi ve bu risklerin yönetilmesi son derece önem taşımaktadır.
İşletmenin içinde bulunduğu risk derecesinin tespit edilmesi ve işletmenin bu durumdan en az zararla
kurtulmasını sağlayacak politikaların geliştirilmesi risk yönetimi ile mümkündür. Riske dayalı denetim
faaliyeti de işletmenin başlıca riskleri ve bu risklerin yönetilmesi üzerine odaklanan bir süreçtir. Söz konusu
denetim yaklaşımı temelde kurumsal yönetime dayanır ve kurumsal yönetimin etkin bir şekilde yapılıp
yapılmadığını saptamaya çalışır.
İç denetim alanında ortaya çıkan yeni yaklaşımların neler olduğu ve iç denetçilerin görevleri üzerinde nasıl
bir etki oluşturduğunun irdelenmesi çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
2- İç Denetim Alanında Ortaya Çıkan Yaklaşımların Nedenleri
Sermaye piyasalarının serbestleşmesi ve teknolojik alanda meydana gelen gelişmeler global bir sermaye
piyasasını ortaya çıkarmıştır. Ancak bu gelişmeye bağlı olarak herhangi bir ülkede ortaya çıkan kriz tüm
dünyayı etkilemeye başlamış ve uluslararası alanda kabul görecek, farklı ülkelerin piyasalarında geçerli
olacak temel düzenlemelere dönük çalışmalar yapılmıştır. Geçtiğimiz 20 yılda sermaye piyasalarında
yaşanan gelişmeler, piyasa işlerliğinin korunmasını sağlamak açısından yeni düzenlemeleri beraberinde
getirmiştir. Bu düzenlemeler risk yönetimi ve iç denetim sisteminin yeniden yapılandırılması üzerine
odaklanmıştır.
Genellikle iç denetim sürecinde informal kontrolleri ve risk yönetimi kavramı göz önüne almadan formal
kontrol mekanizmaları incelenmektedir. Uygulama tavsiyeleri ile ilgili mali veya diğer etkiler dikkate
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alınmadan ve işletmeyi etkilemesi olası riskler gerektiği şekilde algılanmadan süreç tamamlanmaktadır.
Böyle bir yaklaşım yönetici ile iç denetim elemanı arasındaki ilişkinin daralması, sınırlanması anlamına
gelmektedir. Bu durum zamanla kriz yaratabilmekte, iç denetimin potansiyelini tam anlamıyla
gerçekleştirmesini zorlaştırmaktadır. Bu gelişmeler sonucunda iç denetçiler işletmede değişen çalışma
ortamını ve anlayışını dikkate alarak geleneksel denetim yaklaşımının fonksiyonel olmadığını fark etmişler
ve iç denetim alanında yeni yaklaşımlar zorunlu hale gelmiştir.
3- İç Denetim Alanındaki Yeni Yaklaşımlar
İç denetim birimlerinin çoğunun görev ve yetkileri iş dünyasındaki fırsat ve gelişmelere paralel olarak
ortaya çıkan yeni yaklaşımlardan etkilenmektedir. İç denetim birimlerinin görev ve yetkileri özellikle
“Müşteri” ihtiyaçlarına yönelme, Risk yönetimi, İşe değer katma(performansın geliştirilmesine katkıda
bulunma), eğitim, bilginin organizasyon bünyesindeki birimlerle paylaşılması, yeni program ve sistem
oluşturma aşamalarında tavsiyelerde bulunma ve dış denetime yardımcı olma üzerinde odaklanmaktadır.
Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi ( Committee of Sponsoring Organizations of
Treadway Commission-COSO) tarafından yayımlanan “İç Kontrol – Bütünleşik Sistemi” başlıklı dokümanı
aracılığıyla özel sektör iç kontrol rehberini güncelleştirmiş ve bu güncel standartlar “Federal Devlette İç
Kontrol Standartları’nın yerine geçmiştir. İlgili standart’a göre iç kontrol; “bir örgüt yönetiminin ayrılmaz
bir parçası olup; faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik, bütçenin uygulanması, finansal tablolar ile ilgili raporlar
dahil olmak üzere finansal raporlama ve iç ile dış kullanıma ilişkin diğer raporların güvenilirliği,
yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygunluk amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda makul bir
güvence sağlayan, organizasyon faaliyetlerinde devamlılık temelinde bir seri eylem ve aktivite olan, mutlak
olmayan fakat makul güvence sağlayan organizasyon yönetiminin önemli bir parçasıdır” şeklinde
tanımlanmıştır. İç kontrol amaçları, hedefleri gerçekleştirmede yararlanılan planları, metotları ve
prosedürleri kapsar ve performansa dayalı yönetime katkıda bulunur. İç kontrol ayrıca varlıkları koruma,
hata ve yolsuzlukları önleme ve ortaya çıkarmada ilk savunma hattı olarak işlev görür. Daha önceleri iç
kontrol standartları, kontrol ortamı, muhasebe sistemi ve kontrol yordamları olarak belirlenmişti.1 Fakat
işletme çevresinde meydana gelen ve işletmenin faaliyetlerini ve sürekliliğini etkileyen çeşitli risklerin
varlığı iç kontrol standartlarına risk değerlemesi, bilgi ile iletişimler ve izleme standartlarını ekleme
gereğini ortaya çıkarmıştır2.
ABD İç Denetim Enstitüsü ise mesleğin geleceğine bakışını kavrayacak biçimde ve daha üstün nitelikte bir
denetim hizmetinin sunulabilmesi amacıyla iç denetime yeni boyutlar katarak “İç denetim bir kuruluşun
faaliyetlerini geliştirmek ve faaliyetlere katkıda bulunmak üzere tasarlanmış bağımsız, tarafsız güvence ve
danışma sağlayan faaliyettir. Bu fonksiyon risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini
değerlendirmek ve iyileştirmek üzere sistemli ve bilimsel disiplini olan bir yaklaşım getirmek suretiyle bir
kuruluşun hedeflerini başarmasına katkıda bulunur” şeklinde tanımlamaktadır. Tanımda yer alan “güvence”
ve “danışma” ifadeleri günümüz iç denetiminin genişleyen uygulamalarını yansıtmaktadır. Tanım
“değerleme” fonksiyonunu dışlamamakta daha geniş olarak ele almaktadır. İç denetçilerin geleneksel
değerlerini zedelemeksizin danışma ve tavsiyelerde bulunma türünden faaliyetler aracılığıyla ek değer
yaratabileceği kabul edilmektedir. Tanım ayrıca iç denetimin kapsamı içinde kontrollere yer vermekte ve son
zamanlarda gündemde olan “risk yönetimi” ve “yönetimle iletişim” kavramlarını içermektedir. Böylece iç
denetimin denetim kurulunun ve üst yönetimin önemli bir kaynağı olduğu kabul edilmekte ve bu konularla
ilgili sorumlulukların paylaşıldığı görülmektedir.3
İç denetim alanında meydana gelen değişim ve gelişim uygulamada yeni yaklaşımları beraberinde
getirmiştir. Yeni yaklaşımların gelişimi iç kontrol sistemine bakış açısının değişmesiyle başlamaktadır4.
Bu yaklaşımlar5;
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COSO; (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission), Internal Control Integrated
Framework
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 Daha pro-aktif bir yaklaşımın benimsenmesi,
 Denetlenene “müşteri” olarak yaklaşılması,
 Risk yönetimi üzerinde daha fazla yoğunlaşma,
 Denetim kalitesinin süreklilik temelinde yükseltilmesi,
 Teknolojik olanaklardan daha fazla yararlanılması,
şeklinde sıralanabilir.
3.1. Pro-Aktif Yaklaşımın Benimsenmesi
İç denetçiler pro-aktif bir yaklaşım sergileyerek organizasyonun iş süreci kalitesine, güvenilirliğine,
duyarlılığına ve maliyet etkinliğinin iyileştirilmesine daha fazla katkıda bulunabilirler. Denetçiler;
a) Denetim sırasında kontroller, risk yönetimi ve uygulama örnekleri ile ilgili olarak elde ettikleri bilgileri
yöneticilerle paylaşmak,
b) İşletme kaynaklarının karşılaşılan risklere karşı yeterli kontrollerin sağlanmasını güvence altına almak,
c) Tasarım aşamasındaki sistemleri incelemek,
d) Denetledikleri alanlarda ortaya çıkan olumsuz eğilimleri ve riskleri belirlemek amacıyla veri tabanlarını
sürekli olarak izlenmek,
e) Tüm bu çalışmaları yapabilmek için ileri teknolojik araçlar geliştirmek,
yollarıyla işletmeye katkıda bulunabilirler.
3.2. Denetlenene Müşteri Olarak Yaklaşılması
Denetlenene müşteri olarak yaklaşılması, sorunların belirlenmesi ve organizasyona değer katan
iyileştirmelerin tavsiye edilmesi yoluyla risklerin yönetimi bakımından çalışma birimlerine yardımcı
olmaktadır. İç denetçi denetlenen birimi iş ortağı olarak görmelidir. Bu birimler bağımsızlığa ve tarafsızlığa
ilişkin mesleki standartları zedelemeden denetlenenle iş ortaklığı türünden ilişkiler kurabilirler. Bu alanda
ortaya çıkacak değişim sürecinde şu çalışmalar yapılmalıdır. Öncelikli olarak şirket bünyesinde verilerin
sağlıklı şekilde oluşturulması ve kurum içi bilgi akışını kolaylaştıracak etkin bir bilgi ağ sistemi
oluşturulmalıdır. Bu sistem organizasyon kültürü, iş öncelikleri, riskler ve yönetimle ilgili alanlarda meydana
gelen değişiklikler hakkında denetçilerin sürekli olarak bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca böyle bir
sistemin kurulması iç denetçinin denetlenen birimle denetim sürecinde daha yakın iletişim içinde
bulunmasını sağlayacaktır.
3.3. Risk Denetimi
Risk terimi; organizasyonu bütünüyle etkileyebilecek olan faaliyetler ve mali kayıplar, etik olmayan
davranışlar, güvenilirliğin zarar görmesi ve yasal düzenlemeler ile çalışma yönergelerine uygun olmama
türünden bir olay ya da eylemin kurumu olumsuz bir biçimde etkilemesidir. Başka bir ifade ile işletmenin
amaçlarına ulaşabilmesi veya belirlediği stratejileri başarılı bir şekilde uygulanmasını engelleyen olay ve
davranışlar şeklinde ifade edilebilir. Risk kavramını, sadece olumsuz olaylar veya davranış modelleri olarak
algılamamak gerekir. Pozitif bir olayın gerçekleşmesi durumunda bundan yararlanamamak da risk kavramına
dahildir.
Risk denetimi ise; mali, idari sistem ve kontrol mekanizmalarının risk, hata ve zayıflıklarının belirlenmesi ve
iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması yoluyla sistemlerin geliştirilmesine yönelik olarak, mevzuata
uygunluk, yönetim ve davranış standartları ile iç kontrollerin denetimi konularında yoğunlaşan denetim
Allen, Robert D.; Loebbecke, James K.; Sorensen, Kenneth A., “Multilocation Audit Risk”, Journal of Applied
Business Research, vol.14, ıssue. 4, Fall 1998., Mort Dittenhofer; “Reengineering The Internal Auditing Organization”
Managerial Auditing Journal, V.18, N.8, 2001, Başak A. Akgül; “İç Denetimde Yeni Yaklaşımlar”, Muhasebe Bilim
Dünyası Dergisi, MÖDAV, C:4, S:3, Eylül 2002
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türüdür. İşletmenin içinde bulunduğu veya ilerde karşılaşabileceği risklerin tespit edilmesi ve bu risklerin
yönetilmesi iç denetçilerin önemli görevlerinden biri olmalıdır. Bu bağlamda iç denetçiler sürekli olarak
işletmenin karşı karşı kalabileceği riskler üzerinde yoğunlaşmalıdır.
Denetçiler tarafından risk değerlendirmesinin yapılması denetim birimindeki kıt kaynakların verimli
kullanılmasını ve veri tabanlarından olası risklere karşı erken uyarı işaretlerinin alınması önlemlerin
gecikmeden uygulamaya konmasını sağlayacaktır. Ayrıca risk değerlendirilmesi bu riskin işletmeye
maliyeti, personel üzerindeki olası etkileri ve yönetimin gerekli önlemleri alınması konusunda işletmeye
fayda sağlar.
3.4. İç Denetimin Sürekliliğinin Sağlanması
Denetim birimlerinin performansının ölçülmesi hem “müşteri” ile ilişkilerinin süreklilik temelinde
geliştirilmesi hem de denetimin olumlu değer yaratması bakımından önemli görülmektedir. Denetim
birimleri hızla değişen iş dünyasında ayakta kalmanın ve organizasyonlarının denetim ihtiyaçlarını
karşılamayı sürdürmenin denetim pratikleri geliştirmekten geçtiğini kabul etmektedir.
Bu yaklaşıma göre iç denetçiler performanslarını değerlendirmelidirler. Performansın değerlendirilebilmesi
için öncelikli olarak ölçülmesi gerekir. Bunun için de denetim müşterisi ile denetimin yansımaları konusunda
anket çalışması yapılabilir. İkinci olarak denetim fonksiyonları başka denetim birimleriyle kıyaslanabilir.
Kıyaslama benzer faaliyet alanlarında bulunan organizasyonlar arasında en iyi uygulama örneklerini ortaya
çıkarmayı amaçlamalı ve denetimin temel uygulamaları ile metodolojilerini kapsamalıdır. Bu uygulama
denetçilere belirli alanda en iyi performansı gösteren yüksek düzeyde denetim sonuçlarına nasıl
ulaşabilecekleri konusunda ayrıntılı bilgi sağlayacaktır. Son olarak iç denetim biriminde çalışan personelin
memnuniyeti ölçülmeli ve iç denetim birimlerinin performanslarına dönük yıllık faaliyet raporları
yayımlanmalıdır.
3.5. Teknolojik Olanaklardan Daha Fazla Yararlanılması
Organizasyonların hemen hemen her kademesinde bilgisayarlardan ve bilgisayar sistemlerinden daha fazla
yararlanılması ve denetim yazılımlarının varlığı denetçilere denetim faaliyetini daha etkin yürütme olanağı
sağlamaktadır. Denetçiler riskleri izlemek, eğilimleri ve gereksiz işlemleri tespit etmek, sapmaları ortaya
çıkarmak üzere verileri analiz etmek ve denetim biriminin verimliliğini arttırmak amacıyla bilgisayarlardan
daha fazla yararlanılmalıdır. Örneğin denetçiler; çok yıllı denetim planlarının güncelleştirilmesi,
denetlenebilir özel faaliyetlerle bağlantılı olan risk değişikliklerin izlenmesi, on-line sistemi ile denetim el
kitaplarına, raporlara, denetim programlarına ve talimatlara ulaşılması, çalışma kağıtlarının hazırlanması,
denetim biriminin merkezi ve taşradaki diğer denetim elemanları ile iletişim kurulması işlemlerini teknolojik
olanaklardan yararlanarak daha etkin ve daha kolay yapabilirler.
4- İç Denetçilerin Rollerini Etkileyen Yasal Düzenlemeler
ABD’nde Denetim Komitelerinin etkinliğinin arttırılması amacıyla 1997 yılında çeşitli kuruluşlardan
temsilcilerin oluşturduğu 11 kişiden oluşan bir komite kurulmuştur. Bu komiteye Blue Ribbon Committee
denmektedir. Komite NYSE, SEC, NASD ve diğer kuruluşların da tavsiyelerini alarak 1998 yılında Denetim
Komitesi’nin etkinliğinin arttırılmasına yönelik olarak 10 adet tavsiye kararı yayımlamıştır.6 Bu tavsiyelerde
işletmelerin iç kontrol sisteminin güvenilirliğini arttıracak, işletmedeki denetim sürecinden sorumlu bağımsız
bir denetim komitesinin(Audit Committee) oluşturulmasını istemiştir. Günümüzde iç denetim-bağımsız
denetim-kurumsal yönetim üçgeninde denetim komitesine çok büyük görevler düşmektedir. İç denetçinin
sorumluluklarını yerine getirmesinde en büyük yardımcısı denetim komitesi olacaktır.
ABD’nde Temmuz-2002 tarihinde şirketlere yatırım yapanların daha doğru bilgilenmesinin sağlanması,
şirket yönetiminin yatırımcıların haklarını koruması yönündeki sorumluluğunun arttırılması, denetim

6

Blue Ribbon Committee, Report and Recommendations of the Blue Ribbon Committee On Improving The
Effectiveness of Corporate Audit Committees, New York, 1998.
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komitesinin sorumluluğunun artırılması ve denetim bağımsızlığının sağlanması gibi amaçlar edinen
Sarbanes-Oxley yasası kabul edilmiştir7.
Sarbanes-Oxley yasasının getirdiği yeni düzenlemeler şunlardır;
a) Yasasının uygulanması için SEC (Securities Exchange Commission) bünyesinde Halka Açık Şirketler
Muhasebe Gözetim Kurulu (Public Company Accounting Oversight Board-PCAOB) kurulacaktır,
b) Şirket icra sorumlusu CEO( Chief Executive Officer) ve finans sorumlusu CFO(Chief Financial Officer)
şirketin ara ve yıllık mali tablolarını inceleyecek ve bu inceleme sonucunda bu tabloların şirketin gerçek
durumunu yansıttığını, şirket hakkında herhangi bir yanlış bilgilendirme yapmadığını, iç kontrollerin
uygun şekilde oluşturulduğu ve uygulandığı, eğer iç kontrol sisteminde bir aksaklık varsa bu konuda
gerekli bilgileri denetçilere ve denetim komitesine verdiklerini ve şirket muhasebe politikalarında önemli
bir deşikliğin olup olmadığını raporlarında açıklayacaklardır,
c) Denetçilere yönetim tarafından uygulanan iç kontrol değerlendirmeleri hakkında görüş bildirecek bir
rapor hazırlama zorunluluğu getirilmiştir,
d) Şirket fonlarının şahsi krediler için kullanılmaması ve üst düzey finans yöneticileri için etik yasasının
oluşturulması ve uygulanması gibi kurumsal yönetim (Corporate Governance) alanında düzenlemeler
yapılmıştır,
e) Denetim komitesi ABD başta olmak üzere bir çok ülkede şirket organizasyonu içinde yer almaktadır8 ve
denetim etkinliğinin arttırılmasında önemli bir fonksiyon üstlenmektedir.9 Enron skandalından sonra
denetim sürecindeki işlevi sorgulanan denetim komitesine yasa ile yeni görev ve sorumluluklar
getirilmiştir. Buna göre denetim komitesi denetim şirketinin atanması ve gözetiminden sorumludur.
Komite üyeleri şirket yönetiminden bağımsız olmalı ve komitenin bir üyesi muhasebe konusunda uzman
olmalıdır. Ayrıca denetim komitesi şirketin iç kontrol, muhasebe ve denetim konularında prosedürler
oluşturacak ve uygulayacaktır,
f) Denetim ortağı beş yıldan fazla süreyle aynı müşteriye hizmet veremeyecek, rotasyona tabi olacaktır.
Şirket denetim ekibinde yer alan bir kişi bir sonraki yıl şirketin kilit noktasındaki bir görevde
bulunamayacaktır. Denetim şirketleri denetimini üstlendikleri şirketlere; Defter tutma, İç denetim ve
danışmanlık (outsourcing) hizmetleri, Değerleme hizmetleri, Finansal bilgi sistemleri geliştirme ve
uygulama ve Yönetim fonksiyonu ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri hizmetlerini veremeyeceklerdir.
Denetim şirketleri muhasebe politikaları ve uygulamaları, GAAP dahilinde şirket yönetimiyle
kararlaştırılan uygulamalar ve kayda alınmayan ve tavsiye mektupları da dahil olmak üzere şirket
yönetimiyle yapılan her türlü görüşme ve iletişim hakkında denetim komitesine rapor vermek

Sarbanes Oxley Kanunu ayrıntılı bilgi için bkz. Marie Suszynski, “New SEC Rules Will Challenge Insurers in 2003
Financial Filings”, Best Review, April 2003, PriceWtarehouseCoopers, Navigating The Sarbanes Oxley Act of
2002:Overview and Observations, March 2003, Grace H. Stephen, Haupert, John E., Colson, Robert H., “Financial
Offıcers' Code Of Ethics: Help Or Hinderance?” , CPA Journal, Mar2003, Vol. 73, Issue 3,, Philip, Wolitzer,
“Reviving The Profession: The Glass Is Half Full”, CPA Journal, 07328435, Mar2003, Vol. 73, Issue 3, Mary
Locatelli, “Good Internal Controls And Auditor Independence” , CPA Journal, 07328435, Oct2002, Vol. 72, Issue 10,
Journal of Accountancy; “Exposure Drafts Outstanding”, 00218448, Dec2002, Vol. 194, Issue 6, Paul, Pashkoff H.,
Miller, Richard I., “Regulations Under the Sarbanes-Oxley Act”, Journal of Accountancy, 00218448, Oct2002, Vol.
194, Issue 4, Public Law; Sarbanes Oxley Act of 2002, Public Law 107-204, July 30, 2002, SEC; Final Rule:
Disclosure Required By Sections 406 And 407 Of The Sarbanes-Oxley Act Of 2002 (Çevrimiçi:www.sec.gov01.04.2003), SEC; “Timeline of Sarbanes Oxley Act Requirements” (Çevrimiçi:www.sec.gov- 01.04.2003), Paul S.
Atkins; The Sarbanes-Oxley Act of 2002: Goals, Content, and Status of Implementation, U.S. Securities and Exchange
Commission, University of Cologne, Germany, February 5, 2003, Speech by SEC Commissioner
(Çevrimiçi:www.sec.gov- 01.04.2003),
8
W.C. Thomas, B.H. Ward, E.O. Henke, Auditing: Theory and Practice, Third Ed. PWS Publishing, Boston 1991
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OICU-IOSCO, Principles of Auditor Independence and The Role of Corporate Governance in Monitoring and
Auditor’s Independence, IOSCO, October 2002, Louis Grumet, “Committees Are The Engine That Drive The
Society”, The CPA Journal, June 2001, Dan M. Guy, Stephen A. Zeff, “Independence and Objectivity: Retired
Partners on Audit Committees” The CPA Journal July 2002.
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zorundadır. Türkiye’de ise bu düzenlemeye paralel Sermaye Piyasası tarafından tebliğ yayınlanmıştır10.
İlgili SPK tebliğinin Srabanes-Oxley yasasından esinlendiği ve iki düzenleme arasında önemli bir
farklılığın bulunmadığı görülmektedir.
Almanya’da 1 Mayıs 1998 de yayımlanan İşlemecilik Alanında Şeffaflık ve Kontrol Yasası ile mali
tabloların düzenlenmesi, raporlanması ve bunların güvence altına alınması aşamasında denetçinin yetki ve
sorumluluklarında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre işletmelerde ayrı bir risk yönetim
birimi kurulması, bu birimin çalışma koşullarının belirlenmesi, bu çalışma koşullarının yönetim kurulu
tarafından risk yönetiminden sorumlu olan denetim kuruluna yazılı bir raporla sunulmasını gerektirmektedir.
Ayrıca bu yeni düzenleme ile şirketler işletmenin içinde bulunduğu risk durumunu ve bu durum için aldıkları
önlemleri bir rapor ile açıklayacaklar ve bu rapor bağımsız denetçi tarafından denetlenecektir.
Bank of Intenetional Settlement (BIS) tarafından 2001 yılında yayımlanan “Sound Practices for
Management and Supervision or Operasyonel Risk” başlıklı çalışmada etkin operasyonel risk yönetimi için
gereken ilkelere yer verilmiştir. Bu ilkeler; 1.Risk Yönetimi için uygun ortam yaratılması, 2.Risk Yönetimi
Tanımlama, Ölçme, İzleme ve Kontrol, 3.Düzenleyici/ denetleyici otoritenin rolü ve 4.Operasyonel risk
bilgilerinin ilan edilmesidir.
Bu düzenlemelere göre bankanın içinde bulunduğu risk ile ilgili öncelikle olarak risk ortamını oluşturulması,
bankanın içinde bulunduğu risk durumunun tanımlanması ve ölçülmesi ve bu riskleri azaltmak için gerekli
politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Belki de en önemli yenilik bankaların maruz kalabilecekleri riskler
ve bu riskler ortadan kaldırılabilmesi için neler yapıldığı konusunda 3.şahısları bilgilendirilmasidir11.
Türkiye’de de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından da benzer düzenlemeler
yapılmıştır12.
5- Sonuç
Denetim alanında ortaya çıkan yeni yaklaşımlar iç denetçilerin denetim sürecindeki rolünü etkilemektedir.
Bu yeni model şirketlerde denetim, yönetim ve yatırım anlayışını temelden değiştirmekte, finansal ve
operasyonel faaliyetleri ve bunların sonucunda doğabilecek riskleri etkin bir şekilde önlemeyi
amaçlamaktadır. Çalışmada verilen yeni gelişim ve yaklaşımlar denetim faaliyetinin artık klişeleşmiş
denetim tekniklerinin şirket hakkında güvenilir bilgi verme konusunda yetersiz kaldığını göstermektedir.
Geçmişe dönük finsal verilerin yanında şirketin ilerde karşılaşabileceği risklerin tahmin edilmesi, şirket
hedef, stratejisi ve sosyal sorumluluk bağlamında tüm faaliyet bilgilerinin yatırımcıya sunulması
gerekmektedir.
Sermaye piyasasında yatırımcıların korunması ve şirketlerde kurumsal bir yapının oluşturulması
bağlamındaki gelişmeler, denetimde risk odaklı bir yaklaşımın benimsenmesini ve bunun sonucunda denetim
faaliyetinin; Bilginin bütünlüğü ve güvenilirliğini, Belirlenen politika ve düzenlemelere uyumu, Varlıkların
korunmasını, Kaynakların verimli ve ekonomik kullanımını, Belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmayı
sağlayacak şekilde yürütülmesini önemli hale getirmiştir.
Yukarıda açıklanan gelişmeler doğrultusunda aşağıdaki saptamalar yapılabilir;

SPK, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Seri:X
No:19, 24924 Sayılı Resmi Gazete, 2 Kasım 2002
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Denetim ve Risk Yönetimi Sistemlerine İlişkin Olarak Açıklanması Gerek Duyulan Hususlar” 08.02.2001 tarih ve
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Genelge”.
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İç denetimin ilgi alanı “geçmişte gerçekleşen olayları ortaya çıkaran denetim” anlayışından, “önleyici
denetim” anlayışına doğru kaymaktadır.



İşletmeyi olumsuz etkileyecek risklerin ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve önleyici uygulamaların
hayata geçirilmesi gereği denetimin planlanması, yürütülmesi ve raporlanmasında risk bazlı denetim ve
analizlere daha fazla yer vermeyi gerektirmektedir.



Teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmeler denetim sürecine olumlu katkı sağlamaktadır.



İç denetim biriminin çalışmalarını değerlendirmesi, performansını ölçmesi ve diğer uygulama
birimleriyle karşılaştırması organizasyonun gelişimine katkı sağlayacaktır.



Yatırımcıların sermaye piyasasına güvenmeleri ve şirketler hakkında güvenilir bilgiler elde edebilmeleri
denetim mesleğine olan güveni arttıracaktır. Bu sistemin sağlıklı şekilde oluşturulabilmesi için yönetimiç denetim-bağımsız denetim arasında köprü görevi üstlenen bir denetim ve gözetim mekanizmasına
gereksinim vardır. Bu mekanizma ise denetim komitesidir. İç denetçinin sorumluluklarını yerine
getirmesinde en büyük yardımcısı denetim komitesi olacaktır.

Sonuç olarak iç denetçilerin denetim sürecindeki yeni rolü için şu öneriler getirilebilir;


Denetim yaklaşımları geleceğe dönük ve risk odaklı olmalı,



Denetlediği iş sürecinin, kurumu karşı karşıya getireceği riskleri ölçebilmeli ve denetlediği her konuda
bu yaklaşımını korumalı,



Teknolojiyi ve kurumun stratejilerini çok iyi bilmeli,



Yaklaşımlarında kurumun önceliklerine önem verirken, kurumun karşı karşıya kalabileceği riskleri
önceden görebilecek yetenekte olmalı,



Denetçi belli sektörler bazında uzmanlaşmış, söz konusu sektördeki riskleri, makro gelişmeleri ve
trendleri bilen ve izleyen kişi olmalıdır.

Ülkemizde muhasebe denetim mesleğinin sağlam bir altyapıya kavuşması, denetim sürecinde uluslararası
alanda genel kabul görmüş standartlara uyulması ve mesleğe olan güven ve saygınlığın arttırılması,
ülkemizde kıt olan sermaye birikiminin ekonomiye kazandırılmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda gelişmiş bir
denetim sisteminin oluşturulmasında hem kanun koyuculara hem de uygulayıcılara büyük görevler
düşmektedir.
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ÖZET
Ülkemizde yaşanan Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri ile birlikte hem reel sektör hem de finans sektörü
ciddi sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. Bu krizler sonucu ortaya çıkan sorunların çözümü olarak iki öneri
gündeme gelmiştir. Bunlardan ilki, Londra Yaklaşımından esinlenilen İstanbul Yaklaşımı diğeri ise Varlık
Yönetim Şirketi kurulmasıdır. Bu çalışma kapsamında bu iki uygulama incelenecektir.
GİRİŞ
İşletmelerin, ömürlerinin teoride sınırsız olmasına karşın, pratikte birçok nedenden dolayı başarısızlığa
uğradıkları ve hatta bazı durumlarda yaşamlarının sona erdiği görülmektedir. İşletmeler çok çeşitli
nedenlerden dolayı finansal başarısızlığa uğrayabilir. Bunlar firmaların yönetim hataları sonucu oluşmuş
kontrolü altındaki nedenler ya da kontrolü dışında dış çevresinden kaynaklanan nedenler olabilir. Sebebi ne
olursa olsun finansal başarısızlığa uğramış bir firma iflasa gitmeden önce mali durumunu düzeltmek için
önlemler almalıdır. Bu önlemlerde amaç firmanın finansal yapısını güçlendirmek ve firmanın varlığını
sürdürmesini sağlamaktır.
Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde firmalar kontrol edemedikleri dış çevre faktörlerinin etkisiyle finansal
başarısızlığa sürüklenebilmektedir. Faiz oranlarındaki artış, belirsizlik, menkul kıymet borsalarının çöküşü
ve bankacılık sektöründeki sorunlar nedeniyle ortaya çıkan finansal istikrarsızlıklar hem finans sektörünü
hem de reel sektörü olumsuz olarak etkilemektedir. 1 Bu durum özellikle özkaynağı zayıf veya yabancı
kaynak kullanımı oldukça yüksek firmalar için daha geçerlidir. Finansal krizlerin firmalar ve bankalar
üzerindeki etkileri bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıklıkla görülmektedir.
AB’ye giden yolda “Ulusal Program” çerçevesinde belirtilen ekonomik kriterleri yerine getirebilmek ve
ekonomiye sağlıklı bir yapı kazandırabilmek için hem reel sektörün hem de finans sektörünün karşı karşıya
kaldığı problemlerin biran önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Orta ve uzun vadede enflasyon
gerçekleşmelerinin Avrupa Birliği kriterleri ile uyumlu tek haneli rakamlara düşürülebilmesi için, yerine
getirilmesi gereken ekonomik programların, tam anlamıyla başarıya ulaşması için ise her iki sektörde de
yeniden yapılandırma uygulamalarına gitmek gereği ortaya çıkmıştır.
Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde dünyada uygulanan finansal yeniden yapılandırma
uygulamalarından biri olan “Londra Yaklaşımı” , yaklaşımın ana prensipleri, doğusu, gelişimi ve işleyişi
anlatılacak, daha sonra ise bu yaklaşımın ülkemizdeki uygulaması olan İstanbul Yaklaşımından bahsedilecek
ve yine bu kapsamda bir çözüm önerisi olarak ortaya çıkan Varlık Yönetim Şirketlerine değinilecektir. Son
olarak da finansal yeniden yapılandırma uygulamaları sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar ve bunlara
yönelik çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.
1.LONDRA YAKLAŞIMI
1.1 Londra Yaklaşımının Tarihçesi ve Gelişimi
Londra Yaklaşımı, ilk kez 1970’lerde İngiltere Merkez Bankası tarafından yürürlüğe konmuş ve finansal
zorluğa düşmüş firmaların borç yapılandırma sürecinde rehberlik eden, yasal yönden herhangi bir
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Ali İhsan Karacan, Yükselen Ekonomilerde Bankacılık Krizleri, İstanbul, Dünya Yayıncılık, Ocak 1999, s.13

bağlayıcılığı olmayan prensipler grubudur.2 1970’li yılların ortalarında yüksek enflasyonla birlikte
endüstriyel resesyonla karşı karşıya kalan İngiltere’deki ticari bankalar, sayısı hızla artan sorunlu kredilerle
başa çıkabilmek için şirket kurtarma birimleri kurmak zorunda kaldılar. Fakat bu konuda deneyimleri yoktu,
ve ayrıca icra-iflas kanunu gönüllü yapılandırmalara pek izin vermiyordu. Bu koşullar altında İngiltere
Merkez Bankası; koordineli şirket kurtarma operasyonları ile bankaların ve diğer kuruluşların kaçınılmaz
şirket başarısızlıklarından dolayı uğrayabilecekleri zararları en aza indirmek, yaşayabilecek firmaların
gereksiz yere likiditasyonunundan kaçınmak gibi amaçlarla şirket kurtarma operasyonlarına aktif olarak
katılmaya karar vermiştir. Banka bu konuda yasal zorlayıcılığa sahip olmadığı halde firmalar tarafından
tarafsız, bağımsız ve güvenilir olarak görülmekte olduğundan bir çok durumda katılımcı bankaları bir araya
toplamış, lider bankanın olmadığı durumlarda alacaklılardan birini lider banka olarak atamıştır. 1980’lerde
ise ekonomik büyüme ve finansal sektördeki gelişmeler sonucunda İngiltere Merkez Bankası şirket
kurtarmalarla ilgili politikalarını gözden geçirmiş ve yeniden yapılandırma stratejileri geliştirme işini özel
sektöre bırakarak zorda olan firmalarla direkt bağlantısını azaltmaya karar vermiştir. Yeni rolünü de yeniden
yapılandırma sürecinde tarafların herkese yararlı çözümlere ulaşmasında destekleyici bir diplomat ve
katalizör olarak belirlemiştir. 1990’ların başında ise bankacılık sektörü ile yaptığı görüşmeler sonucunda,
yabancı bankaların sıkı kurallara karşı çıkabileceği düşüncesi ile yeniden yapılandırma çalışmalarını
resmileştirmemeye karar vermiştir. Yaklaşımın esnek ve kolay adapte edilebilir olabilmesi için resmi
dokümanlar yerine gayri resmi görüşmeler yolu ile gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. 3 Yaklaşım bu
haliyle ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede uyarlanmıştır.
İngiltere’de 1990’larda yaşanan durgunlukta, bu yaklaşım sayesinde bankaların, ortakların ve diğer
alacaklıların bir araya gelip yaşayacak işletmelerin finansal yeniden yapılandırılmasıyla ilgili ortak bir
çözüm araması ve sonuca ulaşmasıyla bir çok şirket kurtulmuştur. Bir genelleme yapılırsa, Londra
Yaklaşımıyla ilgili 3 ana prensipten söz edebiliriz: İlki, bankaların bireysel çıkarlar yerine kolektif çıkarları
için hareket etmeleridir. İkincisi, borçların yeniden sürece bağlanması ile ilgili kararların oybirliğiyle
alınmasıdır. Üçüncüsü ise resmi iflas işlemlerinin sonuçlarıyla ilgili kayıpların ve kazançların alacaklılar
arasında öncelik sırasıyla orantılı olarak dağıtılmasıdır. 4
1.2. Londra Yaklaşımı’nın İşleyişi
Londra Yaklaşımı, bankalara ve diğer alacaklılara ciddi finansal zorluklarla karşı karşıya kalmış borçlu
firmalara karşı nasıl davranacaklarıyla ilgili yol gösterir. Fakat bu yasal bir rehberlik değildir ve İngiltere
Merkez Bankası’nın bununla ilgili zorlama gücü yoktur. Londra Yaklaşımı bankaların ve diğer tarafların
kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini öngörmektedir. Fakat, tarafları yeniden yapılandırmayla
ilgili belli kurallara uyma konusunda teşvik ederek gereksiz zararlara neden olmamaya ve katılan bütün
tarafların yararına olan sonuçları hızlandırmaya çalışmaktadır.
Londra Yaklaşımının işleyişiyle ilgili temel unsurları şöyle sıralayabiliriz5:







Esas alacaklılar daha ilk başlangıçtan itibaren firmanın finansal zorlukları yüzünden resmi iflas
işlemlerine başvurmaktansa hukuki olmayan çözüm yollarına başvurmakta istekli olmalıdır.
Aynı zamanda alacaklılar, bütün taraflara sunulan ve paylaşılan bilgiler yardımıyla firmanın uzun
dönemde hayatını sürdürebilme gücünü analiz etmek zorundadır.
İnceleme sürecinde firmanın alacaklıları tedarikçilerin ve müşterilerin güvenini kaybetmeyecek şekilde
firmanın faaliyetlerini normal olarak sürdürebilmesine izin vermelidir.
Yapılan incelemeden yola çıkarak ana alacaklılar firmanın uzun dönemde desteklenmeye değer olup
olmadığına ve ne şekilde destekleneceğine dair ortak bir karar vermek durumundadır.
Bu çalışmaları hızlandırmak için koordinatör veya lider bir banka seçilebilir, ve izleme komitesi
oluşturulabilir.
Ayrıca, borçlu firmanın ani likidite sorunlarıyla karşılaşması durumunda firmanın mevcut kredisine yeni
eklemeler yapmak gerekli olabilir.
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Eğer alacaklılar firmanın yaşayabileceğinde hemfikir olurlarsa, daha uzun dönemli finansal destek
sağlayabilirler. Firmanın uzun dönemli finansal gereksinimi ortaklaşa kabul edilmiş bir plan
çerçevesinde karşılanmalıdır.

1.3. Londra Yaklaşımı Hakkında Değerlendirmeler
Daha önceki bölümlerde bahsedilen olumlu yönlerine karşın, Londra Yaklaşımını mükemmel olarak
nitelendirmek yanlış olabilir. Bankalar arasında oybirliğine ulaşılmasının gerekliliği ve şirket kurtarma
sürecinde kapsam dışı kalan alacaklıların baskılarından firmayı koruyacak bir moratoryumun olmayışı
yaklaşımın eksik yönleri olarak görülmektedir.6 Her ne kadar Londra Yaklaşımı zor durumda kalan
şirketlerin kurtarılmasını garanti etmese de, başarılı şekilde uygulandığı takdirde alacaklılar ve ortaklar
açısından firma değerinin korunmasını sağlar ve istihdam ile üretim kapasitesinin azalmasını önler.
Ekonomik krizler veya yaşanan durgunluklar sonucu bir çok ülkede uygulanan Londra Yaklaşımı ülkemizde
de firmaların finansal zorlukları aşmasına yardımcı olmak amacıyla “İstanbul Yaklaşımı” olarak
uyarlanmıştır.
2.TÜRKİYE UYGULAMASI ( İSTANBUL YAKLAŞIMI)
2.1. İstanbul Yaklaşımını Hazırlayan Koşullar
Ülkemizde yıllardır yaşanan her krizden yara alan reel sektör en son 2000 Kasım ve 2001 Şubat aylarındaki
krizlerle birlikte yeni bir finansal darboğaz içerisine girmiştir. Mevcut kaynak sorunlarına ek olarak iç talep
daralması ve beraberinde yaşanan durgunluk sektöre ciddi sıkıntılar yaşatmaktadır. Bu sıkıntıların sebebi
olarak hep birbirlerini suçlayan reel ve mali sektör temsilcileri, gerek AB kriterlerini yerine getirmek
açısından gerekse ekonomik krizin sebep olduğu zararları atlatmak açısından, bir araya gelerek güç birliği
yapmanın en uygun yol olduğuna karar vermişler ve birlikte “Üretim ve Finans Danışma Kurulu” nu
oluşturmuşlardır. Her iki kesimin de sorunlarının çözümü olarak iki öneri ortaya atılmıştır. Bunlardan ilki
“Londra Yaklaşımı”ndan esinlenilerek dizayn edilen “İstanbul Yaklaşımı”, diğeri ise “Varlık Yönetim
Şirketi” kurulmasıdır.
Şubat Krizinin reel sektör ve finans sektörüne verdiği zarar Türkiye’nin çok zor günler yaşamasına neden
olmuştur. Dolayısıyla iş dünyasının ve finans sektörünün aşması gerektiği çok büyük sorunlar ortaya
çıkmıştır. Bu sorunların başında da bankalara olan sorunlu krediler gelmekteydi. Finans kuruluşları ile reel
sektör arasındaki bu sorunun çözülmesinde “Londra Yaklaşımı” olarak bilinen uluslararası çözümden
esinlenerek, “İstanbul Yaklaşımı” olarak adlandırılan bir yeniden yapılandırma programı gündeme geldi ve
4 Haziran 2002 tarihinde “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmasının” onaylanması ile hayata
geçirilmeye başlandı.
2.2. Yasal Altyapı
İstanbul Yaklaşımı’nın aslında yıllardan beri bankacılık sektöründe zor duruma düşen kredi müşterileri ile
bankalar arasında gönüllü olarak yapılan, borçların ödenmesini bir plana oturtan klasik yaklaşımdan bir
farklılığı bulunmamaktadır. Ancak yeni düzenlemelerle bu gönüllü anlaşmalar yasal bir zemine
oturtulmuştur. En önemli farklılık ise, bu yaklaşımdan yararlanan firmalara vergi istisnalarının sunulmasıdır.
(İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde verilen ve verilecek her türlü kredi %6 KKDF kesintisinden ve %3 BSMV
‘den muaf tutulacaktır.)
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu
(BDDK) tarafından onaylanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmasından aşağıda belirtilen şu
şartları taşıyan firma / firmalar yararlanabilmektedir7:


Bir alacaklı kuruluş veya kuruluşlara karşı olan geri ödemelerinde sorunlu hale gelmiş ve / veya yeniden
yapılandırılmadıkları takdirde sorunlu duruma düşmesi kaçınılmaz olan kredi borçları bulunan,
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World, March 1998, s. 15
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Bünyesinde bir mal ve/veya hizmet üretilen ve alacaklı kuruluşlarca ekonomiye katma değer yarattığına
kanaat getirilen
Gerekli destek verildiği takdirde katma değer yaratmaya devam edeceğine inanılan ve öngörülen süre
içinde borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanabilecek firmalar .

2.3. İstanbul Yaklaşımının İşleyişi
İstanbul Yaklaşımı uygulamalarında amaç finansal darboğaz yaşamakta olan, ancak yeniden
yapılandırılmaları halinde yaşaması mümkün olan ve katma değer yaratma kabiliyetine haiz mal ve hizmet
üreten gerçek ve tüzel kişi borçlulara faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürebilecekleri bir ortam
sağlamaktır.
İstanbul Yaklaşımında süreç, büyük firmalarda borçlu firmadan alacağı en çok olan 3 bankadan birinin;
KOBİ’ lerde ise alacakların yarıdan fazlasını taşıyan en az iki bankanın, borçlu firmadan bir “Başvuru ve
Taahhüt Mektubu” alması ile başlamaktadır. ( Çerçeve anlaşmasına katılan taraflardan sadece birine borçlu
olunması halinde, ilgili alacak kuruluş tarafından finansal yeniden yapılandırma programı
uygulanabilmektedir.) Daha sonra Taahhüt mektubunu alan banka programın koordinasyonunu yürütecek
olan “Koordinasyon Sekreterliği” ne başvurarak diğer alacaklı banka ve finans kurumlarının toplantıya
çağrılmasını istemektedir. İlk toplantıda borçlu firmanın alacaklı kuruluşlarından oluşan “Alacaklı Bankalar
Konsorsiyumu” (hepsinin banka olması gerekmiyor) ve tüm alacaklılar adına borçlu ile diyalogu sağlayacak
olan “Lider Banka” ile yapılacak işler belirlenir. İkinci toplantıda ise yeniden yapılandırma süreci kapsamına
alınması planlanan firmanın, desteklendiği takdirde katma değer yaratma kabiliyetine haiz olup olmadığına
karar verilir. Firma için olumlu karar verilirse, borçlunun verdiği taahhüt mektubundan itibaren 4-6 gün
içinde “Durumun Korunması” adı verilen ve yasal bağlayıcılığı olan sürece girilir. Bu süreç içerisinde
Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu (ABK) üyeleri alacaklarının tahsili için herhangi bir adım atamazlar ya
da ABK üyeleri arasında farklılık yaratacak girişimlerde bulunamazlar. 8 Bu noktadan sonra ABK ile borçlu
arasında müzakereler başlar ve müzakerelerin sonunda borçlu ile alacaklılar arasında alacakların yeni ödeme
planına bağlandığı ve izleme kriterlerinin belirlendiği sözleşmeler imzalanır. Bundan sonra izleme süreci
başlamaktadır.9
2.4. İstanbul Yaklaşımı ve Londra Yaklaşımı’nın Karşılaştırılması
İstanbul yaklaşımı her ne kadar Londra Yaklaşımından esinlenerek geliştirilmiş olsa da bazı yönleriyle farklı
bir yapıdadır. Londra Yaklaşımının yasal bir zorlayıcılığı yokken İstanbul Yaklaşımı, Finansal Yeniden
Yapılandırma Çerçeve Anlaşması ve 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yasal bir zemine oturtulmuştur. Londra
Yaklaşımında finansal yeniden yapılandırma için gerekli kaynak; devlet, bankalar ve uluslararası finansal
kuruluşlar tarafından sağlanırken, İstanbul Yaklaşımında ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum
nedeniyle devlet ve bankaların bu finansal desteği sağlayacak durumda olmadığı açıktır.10 Bu nedenle
finansal destek için Uluslararası Finans Kurumu (IFC) devreye sokulmuştur .
2.5. Uygulama Sonuçları
İstanbul Yaklaşımı kapsamına Mayıs 2003 tarihi itibariyle 206’sı büyük ölçekli olmak üzere 296 firma
alınmış olup bunlardan 176’sı ile anlaşma yapılmıştır. Mayıs 2003 tarihi itibariyle yaklaşım kapsamına
alınan firmaların sektörel dağılımı tablo 1 deki gibidir:
İstanbul Yaklaşımı’nda ilk imza 24 Haziran tarihinde Işıklar Grubu ve iştirakleriyle atılmıştır. Işıklar Grubu,
alacaklı mali kuruluşlarla anlaşarak, fabrikaları haricindeki gayrimenkullerini borç varlık takası metoduyla,
borcunu 100 milyon dolardan 81 milyon dolara indirdi. 5’i banka 7 mali kuruluşa olan borç, 2 yıl ödemesiz 5
artı 3 yıl vadeye yayılırken, grup şirketi Işıklar Ambalaj’a 5 milyon dolarlık yeni akreditif kredisi
sağlanmıştır.
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Sorunlu hale gelmiş banka borçlarının, firmaları iflasa götürmeden çözülmesini sağlamak amacıyla
geliştirilen İstanbul Yaklaşımı’nın sağlıklı olarak uygulanabilmesi için, bu borçların nasıl ve nerede
yönetileceği sorununun çözümünde Varlık Yönetim Şirketleri de gündeme gelmiştir.
Tablo1 1: FYYP Kapsamına Alınan Firmaların Sektörel
Dağılımı
Ambalaj, Kağıt ve Mukavva Ürünleri
7
Cam ve Cam Ürünleri
1
Çimento, Hazır Beton Üretimi
9
Diğer İmalat ve Yöneticilik Faaliyetleri
42
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri
9
Elektronik ve Elektrikli Ev Aletleri
4
Finansal Kiralama, Aracılık ve Diğer Finansal Hiz.
18
Gemi ve Tekne Yapımı
1
Gıda ve Hayvansal Ürünler
33
Holding Şirketlerinin Yönetim Faaliyeti
11
İnşaat
19
Karayolu Yük Taşımacılığı
3
Metal Ürünleri ve İşlenmiş Metal
21
Motorlu Araç Parça ve Aksamı
6
Perakende Ticaret
10
Plastik Ürünleri Üretimi
4
Seramik Fayans ve Karo Üretimi
5
Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme
22
Tekstil ve Tekstil Ürünleri
35
Toptan Ticaret
11
Turizm ve Eğlence
25
Toplam
296
Kaynak: www.tbb.org.tr
3.VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ
3.1. Varlık Yönetim Şirketi Fikrinin Ortaya Çıkışı ve Tanımı
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde “Enflasyonla Mücadele ve Yapısal Reform” programı çerçevesinde
ülkemizdeki bankacılık sisteminin uluslararası standartlara göre yeniden yapılandırılması hedeflenmektedir.
Bu süreçte kısa vadede hedef, bankacılık sisteminin riskliliğini ve kayıt sisteminin şeffaflaşmasını AB
standartlarına yaklaştırmakken. Orta vadede ise mali sistemin tam anlamıyla piyasa koşullarına göre
çalışmasını sağlamak hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda bankaları kötü aktiflerinden kurtararak
sistemi güçlü bir yapıya kavuşturabilmek adına “Varlık Yönetim Şirketi” uygulamasının sağlıklı bir şekilde
hayata geçirilebilmesi önem taşımaktadır.
Varlık Yönetim Şirketleri; finans sektörüne yönelik olarak sektördeki sorunlu varlıkların,piyasalarca kabul
gören ve ticari koşullarda pazarlanabilir finansal ürünlere dönüştürülerek, piyasaların akışkanlık
kazanmasına katkıda bulunmak amacı ile kurulan, ortaklarına piyasa koşulları çerçevesinde bir sermaye
getirisi sağlamayı hedefleyen kuruluşlardır.11 Sorunlu varlıkların bizzat alacaklı yerine bu konuda
uzmanlaşmış bir kuruluşça (VYŞ- Asset Management Company) yönetilmesi düşüncesi 1930’ların
başlarında dünyada yaşanan genel ekonomik bunalımın etkisiyle Avusturya Ulusal Bankası tarafından ortaya
çıkmıştır. 12
3.2. Türkiye’de Varlık Yönetim Şirketi ile İlgili Yasal Altyapı
Türkiye’de sorunlu duruma gelen varlıkların çözülmesine yönelik faaliyet gösterecek ve finansal
piyasalarımıza etkinlik ve rekabet gücü kazandıracağı düşünülen Varlık Yönetim Şirketlerinin kuruluş ve
faaliyet esaslarını belirleyen yönetmelik BDDK tarafından 18.09.2002 tarihinde onaylanmıştır. 13 1.10.2002
Erdal Arslan, “Türkiye’de VYŞ Kuruluşuna Doğru”, www.bddk.org.tr/yayinlar-raporlar, 26.07.2002
Mali Sektör Politikaları Dairesi Çalışma Raporları, www.bddk.org.tr/yayinlar-raporlar, Mayıs 2001
13
BDDK Basın Açıklaması, www.bddk.org.tr, 18.09.2002
11
12
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tarih ve 24893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, VYŞ’lerin kuruluşuna BDDK
tarafından izin verilmektedir ve kuruluş için aşağıdaki şartlar aranır: 14







Anonim şirket şeklinde kurulması,
Ödenmiş sermayesinin 10 trilyon TL.’dan az olmaması,
Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması,
Ticaret unvanında “Varlık Yönetim Şirketi” ibaresinin bulunması,
Ana sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu, söz konusu yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olması,
Kurucularının da söz konusu yönetmelikte belirtilen şartları taşıması

Yine aynı yönetmeliğe göre, VYŞ kurucularında aranacak nitelikler aşağıdaki gibidir:






Müflis veya konkordato ilan etmemiş olması,
Tasfiyeye tabi tutulan bankerler, bankalar, sigorta şirketleri ve para ve sermaye piyasalarında faaliyet
gösteren kurumlarda, ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalarda doğrudan veya dolaylı
olarak %10 ve daha fazla oranda pay sahibi olmaması,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis
cezasıyla cezalandırılmamış olması veya 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine muhalefet yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı
dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya
devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından
dolayı hüküm giymiş bulunmaması,
Şirketin kuruluşunda taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilir düzeyde mali gücünün olması.

3.3. Varlık Yönetim Şirketlerinin İşleyişi
Varlık Yönetim Şirketlerinin sorunlu hale gelmiş aktifleri satın aldıktan sonra izleyebileceği bir takım
yöntemler vardır. Şirket isterse, alacakları kendisi mahkeme yoluyla takip ederek tahsil edebileceği gibi,
bunları bir paket haline getirip satmak veya bunlarla ilgili menkul kıymet çıkarmaktır.Başka bir yöntem ise
joint-venture şeklinde yeni bir şirket kurup söz konusu sorunlu varlıkları bu şirkete devretmek ve şirketin
hisselerini halka arz ederek finansman sağlamak olabilir.15 Dünya genelinde genellikle yaygın olan uygulama
varlık yönetim şirketlerinin kamu tarafından kurulmasıdır. Ancak mali piyasaları gelişmiş ülkelerde sorunlu
varlıkların devralınması, yönetilmesi ve elden çıkarılması faaliyetlerini, sorunlu varlıklar üzerinde
uzmanlaşmış özel sektör kuruluşları piyasa kuralları içerisinde yürütmektedir. Ülkemiz gibi mali piyasaları
yeterince gelişmemiş ülkelerde ise sorunlu varlıkların piyasa kuralları çerçevesinde özel firmalarca
çözümlenmesi özellikle kriz dönemlerinde yeterince verimli olmayabilir. Bu nedenle, kamu otoritelerince bir
takım varlık yönetimi şirketleri kurulması yoluna gidilebilmektedir. Hatta mali piyasaları gelişmiş ülkelerde
de kriz dönemlerinde piyasanın tolere edebileceği seviyenin üzerinde sorunlu varlık ortaya çıkabileceğinden,
1980’li yıllarda ABD’de olduğu gibi kamu kendi varlık yönetim şirketini kurabilmektedir. 16
Varlık Yönetim Şirketi ile ilgili yasal altyapının tamamlanmış olmasına karşın, Irak savaşı, makroekonomik
durum ve hukuki süreçlerde yaşanan sorunlar nedeniyle varlık yönetim şirketlerine yatırımcılar ilgi
göstermemiştir. Bununla birlikte, İcra-İflas Kanununda yapılacak değişiklikler sonrasında Varlık Yönetim
Şirketi kurulmasına ilişkin taleplerin gelmesi beklenmektedir.
3.4. Varlık Yönetim Şirketleri Hakkında Değerlendirmeler
Varlık yönetim şirketlerinin kurulmasını teşvik etmekte amaç, bankaların sorunlu varlıkların çözülmesine
zaman ayırmak yerine asıl faaliyetlerinde yoğunlaşmasına imkan tanımak, varlık tasfiyesinde ölçek
ekonomisinden yararlanılarak ekonomik etkinliği arttırmaktır. Bu yararların yanında varlık yönetimi
kuruluşlarının sahip oldukları tecrübe sayesinde varlıkların daha uygun fiyata elden çıkarılması sağlanabilir.
Böylece de bankaların düşünmeden yaptıkları satışlar sonucu uğrayabilecekleri zararlar önlenebilir. Ayrıca

14

Resmi Gazete, 01.10.2002
Orhan Pala, “Çözüm Sorunlu Aktifleri Paketleyip Satmak mı?”, Platin, Ekim 2002
16
Mali Sektör Politikaları Dairesi Çalışma Raporları, www.bddk.org.tr/yayinlar-raporlar, Mayıs 2001
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alacakların varlık yönetimi kuruluşları tarafından takibi kredi tahsilatı ve varlık satışı konularında standart
hukuki prosedürlerin gelişmesine katkıda bulunabilir.
Varlık Yönetim Şirketi bankacılık sektörü ve reel sektörün sağlıklı bir yapıya kavuşmasında olumlu bir rol
oynayabilir fakat bu olumlu yönüne karşın varlık yönetim şirketlerinin birtakım olumsuz yönleri de
bulunmaktadır. İlk olarak sorunlu varlıkların varlık yönetim şirketlerine devredilmesi esas alacaklı kuruluşun
sahip olduğu borçluyla ilgili kurumsal bilgilerin kullanılması imkanı azalmaktadır. İkinci olarak sorunlu
varlıkların varlık yönetim şirketlerine olumlu koşullarda devredilebilme olanağı bankaların kredi
kullandırma ve kullandırılan krediyi takip etme sürecinde daha dikkatsiz olmalarına sebep olabilir. Ayrıca
kamu tarafından kurulup yönetilen ve finanse edilen varlık yönetim şirketlerinin siyasi olaylardan
etkilenmeleri ve etkinlikten uzak çalışmaları mümkün olabilir. 17
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’nin önemli bir ekonomik krizin etkilerinden kurtulmaya çalıştığı şu süreçte hem reel sektör hem
bankacılık sektörünü sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için geliştirilmiş finansal yeniden yapılandırma
uygulamaları olan İstanbul Yaklaşımı ve Varlık Yönetim Şirketi bir çok soruna çözüm kaynağı olarak
görüldüğü gibi bir çok eleştiriye de maruz kalmaktadır.
Finansal yeniden yapılandırma uygulamalarından beklenen yararları taraflar açısından şu şekilde
gruplayabiliriz.
Bankalar açısından;





Sorunlu aktiflerinden kurtularak bilançolarını daha sağlıklı bir yapıya kavuşturabilirler.
Düşük kaliteli aktiflerin varlık yönetim şirketine devri ile asıl faaliyetlerine yoğunlaşabilirler.
Orta vadede kredi yapılandırma konusunda kullanabilecekleri tekniklerde deneyim kazanabilirler.
Bankalar aralarında anlaşıp birlikte hareket ederek, sorunlu krediler yükünü paylaşacaklardır. Bu da
taraflar arasındaki haksız durumları önleyecektir.

Firmalar açısından;




Ekonomiye katma değer yaratan fakat sorunlu kredileri nedeniyle faaliyetlerini gerektiği gibi yerine
getiremeyen firmaların kredileri yeniden yapılandırılarak uzun vadeye yayılacak ve firmalar
faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
Bu uygulamalar sayesinde finansal planlamada deneyim kazanacaklardır bu da firmaların bir daha
sağlıksız yapıda genişlemelerini önleyecektir.
Firmalar risk yönetiminin gereklerini yerine getirmeyi öğreneceklerdir.

Ülke ekonomisi açısından,




Yaşayabilecek firmaların ekonomiye kazandırılması ile üretimde kayıplar önlenecektir.
Büyük emekler verilerek kurulan işletmelerin sadece sorunlu krediler yüzünden bankaların eline geçmesi
ve dolayısıyla işletilememesi sonucu kapatılması ve bu işletmelerde çalışan bir çok kişinin işsiz
kalmasının önüne geçilebilecektir.
Hem reel sektörün hem de finans sektörünün sağlıklı yapıya kavuşturulması ile piyasalar işlerlik
kazanacak ve güven ortamı sağlanabilecektir

Yukarıda sayılan ve daha da genişletilebilecek faydalarının yanında, finansal yeniden yapılandırma ile ilgili
uygulamaların da eksik olduğu bazı yönler mevcuttur. Uygulamalar hakkındaki eleştirileri ve çözüm
önerilerini aşağıdaki şekilde maddelenebilir ;


17

Reel sektörün desteklenmesi ve yeniden yapılandırılması yalnız zor durumdaki şirketlerin kurtarılması
operasyonu olmamalıdır. Konuya bu şekilde bakılırsa bu uygulama ekonomiye yarardan çok ekonomik
zarar verebilir aynı zamanda haksızlıklara ve ekonomik israfa neden olabilir. Birincil amacın reel
Mali Sektör Politikaları Dairesi Çalışma Raporları, www.bddk.org.tr/yayinlar-raporlar, Mayıs 2001
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sektörün yeniden yapılandırılması ve yönlendirilmesi olması; desteklemenin ikincil amaç ve birincil
amacı gerçekleştirmek için araç olarak kullanılması daha doğru olacaktır.


İstanbul Yaklaşımının sadece belli bir kısım için geliştirildiğini savunanlar, yaklaşımdan yararlanacak
firmalar belirlenirken şirket ayrımcılığı yapılmadan, hassas davranılması gerektiğini belirtmektedir.
Özellikle Anadolu’daki küçük ve orta ölçekli firma sahipleri yaklaşımın sadece büyük ölçekli firmaları
kurtarmaya yönelik hazırlandığını düşünmektedir. Ancak rakamlara baktığımızda Eylül ayı itibariyle
anlaşma imzalayan 21 firmadan 10’u büyük ölçekli firma iken, 11’i küçük ölçekli firmalardan
oluşmaktadır.



Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmasını 24 banka imzaladığı halde, yabancı bankalar ve bazı
özel bankalar anlaşmaya katılmamışlardır. Katılmayan bankaların borçlu firmaları ise yaklaşım
kapsamına alınamayacağından bankalara olan sorunlu borçları yüzünden iflasa gidebileceklerdir ve bu
durumda bu firmalar için bir haksızlık söz konusu olabilecektir.



Reel sektörün sadece kaynak sağlanarak kurtarılması mümkün olmayabilir. Asıl sorunun kaynağı olan
ekonomik istikrarsızlık, durgunluk ve talep daralması da çözüme kavuşturulmalıdır. Zira sorunların
kaynağı çözülmedikçe, sorunlar hiçbir zaman tam anlamıyla çözülemez. Aynı zamanda mevzuat
değişiklikleri, doğru teşvikler ve rekabeti arttırıcı önlemlerin de alınması yararlı olacaktır.



Bankaların ve şirketlerin, mali bilgilerinin daha sağlıklı sağlanabilmesi amacıyla, bilançolarında şeffaflık
sağlamaları gerekecektir.



İstanbul Yaklaşımı’nın her firmayı kurtarmasını beklemek doğru değildir. Daha önce de belirtildiği gibi
bu yaklaşım, firma sağlıklı ancak ekonomik koşullardan dolayı sağlığını kaybetmiş, kriz geçirmiş ama
müdahale ile canlandırılabilecek durumda ise geçerli olacaktır. Eğer firma yükümlülüklerini kesinlikle
yerine getiremeyecek durumda, çalışsa bile kar edemeyecek durumda ise bu firmayı bu yaklaşımla
kurtarmak pek mümkün olmayacaktır.



İstanbul Yaklaşımı ve Varlık Yönetim Şirketi uygulamalarının sağlıklı olarak yerine getirilebilmesi için
İcra İflas Kanunu’nda bir takım değişikler yapmak da gerekli olabilir.

Yaşanan ekonomik krizler ile oldukça yara alan reel sektör ve finans sektörünün sorunlarının çözümünde
bahsedilen bu iki yaklaşım doğru ve adaletli uygulandığı takdirde oldukça yararlı olabilir. Ülke ekonomisine
katkıda bulunabilecek firmaların hayata döndürülmesi ve bankaların sorunlu varlıklarının çözüme
kavuşturulması ile AB’ne giden yolda da ekonomik kriterlerin yerine getirilmesi açısından büyük adımlar
atılabilecektir.
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İŞLETMELERDE
STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ TEKNİKLERİ
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü

1. GİRİŞ

Günümüzde işletmelerin, düşük maliyet, yüksek kalite ve kısa zaman hedeflerine aynı
anda ve yüksek düzeyde ulaşabilmeleri, öncelikle işletme yönetimi anlayış ve
uygulamalarında değişim gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu değişime bağlı olarak özellikle
strateji kavramının önemindeki yükselişe paralel olarak, stratejik maliyet yönetimi kavramı
ortaya çıkmıştır.
Stratejik maliyet yönetimi; eş zamanlı olarak bir işletmenin stratejik konumunu
geliştirme ve maliyetlerinin azaltılmasına yönelik maliyet yönetim tekniklerinin kullanımıdır
şeklinde tanımlanmaktadır. Stratejik maliyet yönetimi, birçok çağdaş tekniği de beraberinde
getirmiştir. Bunlardan en önemlilerinden birisi, Robert S. Kaplan ve David P. Norton’nun,
Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği (The Balanced Scorecard) adlı çalışmasıdır. Bu teknik, ilk
olarak performans ölçümü için ortaya çıkmış da olsa temel işlevlerinden biri de işletmelerde
stratejiye dayalı bir yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesidir. İşte bu nedenle, günümüz
çağdaş işletmelerinde bu tekniğin bir yönetim sistemi olarak kullanılması gereği bu
çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmuş ve bu yapıya dayalı olarak da stratejik maliyet
yönetim teknikleri olan; faaliyete dayalı maliyetleme, faaliyete dayalı maliyet yönetimi,
faaliyete dayalı yönetim, faaliyete dayalı bütçeleme ve performans ölçümü açısından da
dengeli ölçüm kartı tekniği ele alınarak bir stratejik yapı çerçevesinde incelenmiştir. Böylece
günümüz işletmeleri için bir stratejik yapı modeli oluşturulmuş ve bu model stratejik maliyet
yönetimi teknikleriyle de desteklenmiştir.
2. İŞLETMELERDE STRATEJİK YAPI
2.1. Strateji ve Yapı
Strateji ne kadar iyi planlanmış ve seçilmiş olursa olsun işgücünü ve kullanılacak
yöntemleri bu stratejiyi uygulamak için çok iyi biçimde organize etmediğimiz durumda
işletme başarılı olamayacaktır1. Bu nedenle işletmelerde stratejileri belirlerken aşağıdaki
durumlara dikkat etmeliyiz:2
 Yönetimce planlanan ve seçilen strateji, örgüt yapısını yeniden
şekillendirmelidir.
 Örgütsel amaçlara ulaşmak için seçilecek yapı, strateji ile uyumlu ve o
stratejiye uygun olmalıdır.

Eren Erol, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası,6. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Yayın
No:1203, İşletme-Ekonomi Dizisi:138, İstanbul 2002, s.386.
2
Eren, a.g.e., s.386.
1

2


Stratejiyi belirlerken, örgütsel yapıyı oluşturan yönetici ve personellerin kişisel
ve mesleki özellikleri dikkate alınmalıdır.
 İşletme, organizasyon yapısında değişiklik yapmadan, yeni bir strateji
uygulamamalıdır.
 Tasarruf stratejileri uygulayan işletmelerin başarılı olabilmeleri için, önemli
yönetsel maliyetleri ortadan kaldıracak örgütsel yapı değişimine gitmeleri
gerekmektedir.
2.2.Stratejik Yapı Süreci
Robert S. Kaplan ve David P. Norton, Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği (The Balanced
Scorecard) adlı çalışmalarında, bu tekniğin bir performans ölçme sistemi olmakla beraber
aynı zamanda stratejik yapı için bir yönetim sistemi olarak kullanılabileceğini de
belirtmişlerdir.
Bu yönetim sistemi içinde stratejiler hedeflere, hedefler performans
göstergelerine dönüştürülmekte ve böylece performans göstergeleri işletmenin mevcut
durumunu göstermekle beraber stratejileri gerçekleştirmek için de kullanılmaktadır. Kısacası;
bu tekniğin strateji merkezli bir yöntem olması, yönetim sistemi olarak da kullanılmasını
sağlamaktadır3. Çalışmamızda; bu stratejik yapı süreci, temel alınarak stratejik maliyet
yönetim teknikleri ile birlikte incelenecektir. Stratejik yapı süreci, şu unsurlardan
oluşmaktadır4: vizyon ve stratejinin saptanması, iletişim ve bağlantının kurulması, planlama
ve hedef tahmini, geribildirim ve öğrenme. Stratejik yapı için yönetim sistemi aşağıdaki şekil
1’de gösterilmiştir:
Vizyon Ve Stratejinin
Saptanması

İletişim ve bağlantının
kurulması

Dengeli Ölçüm
Kartı Tekniği

Geribildirim ve
öğrenme

Planlama ve hedef
tahmini

Şekil 1. Stratejik Yapı İçin Yönetim Sistemi
Kaynak: Mooraj Stella, Oyon Daniel, Hostettler Didier, “The Balanced Scorecard: a Necessary Good
or an Unnecessary Evil?”, European Management Journal , October 1999,Volume:17,Issue:5, s.484.

2.2.1. Vizyon ve Stratejinin Saptanması
Vizyon (uzak görüşlülük), geleceğe ilişkin bir tasviri, idealleri ve öncelikleri, örgütü
neyin özel ve tek kıldığına dair duyguyu, onun varolma nedeniyle ilgili ilke ve değeri,
örgütsel başarıyı tespit etmeye yarayacak ölçütleri içermektedir. Bu nedenle,vizyon, yönetim
felsefesi, hissedilen ve etkili bir imaj ile geleceğin tahmini gibi üç önemli öğeden oluşur 5.
Stratejik yapı oluşturulurken bu üç önemli öğe üzerinde durulmalı ve çıkış noktası olarak ele
alınmalıdır. Burada önemli olan, vizyon ve stratejilerin belirlenip, tanımlanması ve bu konuda
işletmede tam bir fikir birliğinin sağlanmasıdır.

Kasnaklı Burcu, “Stratejiler ile Performans Göstergelerinin Bütünlüğünü Sağlayan Bir Model: Dengeli Puan
Kartı (Balanced Scorecard)”, Verimlilik Dergisi, 2002,Sayı:2002/2, s.147.
4
Nair Mohan, “The Keys to Implementing Activity-Based Management”, The Journal of Corporate
Accounting &Finance, March/April 2000,Volume:11,Issue:3, s.41.
5
Dinçer Ömer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası,5.Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Yayın
No:659, İşletme Ekonomi Dizisi:66, İstanbul 1998, s.6.
3
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2.2.2. İletişim ve Bağlantının Kurulması
Stratejik yapı modelinde; iletişim ve bağlantı, faaliyete dayalı bilgi sistemleri
kullanılarak yapılmaktadır. Faaliyete dayalı bilgi sistemleri denilince karşımıza; faaliyete
dayalı maliyetleme(FDM), faaliyete dayalı maliyet yönetimi(FDMY) ve faaliyete dayalı
yönetim(FDY) çıkmaktadır.
FDM; üretim maliyetlerinin, çıktı, mamul ya da hizmetler olarak tanımlanabilen
maliyet etkenlerine, doğru olarak yüklenmesi için kullanılan bir maliyetleme yaklaşımıdır. Bu
maliyet bilgilerinin kullanılması ise bizi faaliyete dayalı maliyet yönetimine götürür ki bu
yaklaşım verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak, faaliyet ve süreçlerin değiştirilmesiyle
ilgili fırsatların da tanımlanmasına yardım eder. Bunlara ek olarak, süreç zamanı, kalite,
çeviklik, esneklik ve müşteri hizmetleri gibi finansal olmayan ölçümlerle FDM ve FDMY’yi
bütünleyen yaklaşım ise, faaliyete dayalı yönetim yaklaşımıdır6.
Faaliyete dayalı bilgi sistemlerinin kullanımı üç aşamalı bir süreç olarak ele alınabilir.
Bu süreçler şu şekildedir7;İlk aşama olan FDM’de; öncelikle karlılık analizine yönelik maliyet
hesaplamaları, ikinci aşama olan FDMY’de; faaliyet ve işlem süreçlerinin iyileştirilmesine
yönelik analiz ve uygulamalar, son aşama olan FDY’de ise; daha önceki aşamalardan
sağlanan maliyet bilgileri ile beraber finansal olmayan ölçümlerin, gerek işletme faaliyetleri
düzeyinde gerekse de stratejik düzeyde kararlar için kullanılması, yer almaktadır.
Faaliyete dayalı bilgi sistemlerinin iki yönü vardır; maliyet yönü ve süreç yönü. İşte
bu iki yön, FDM ile FDY’nin ilişkisini ortaya koymaktadır. Bu ilişki, aşağıdaki şekil 2’de
görülmektedir.

Hacırüstemoğlu Rüstem, Şakrak Münir, Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar,Türkmen Kitabevi,
Yayın No:211, Eğitim Dizisi:67, İstanbul, 2002, s.49.
7
Hacırüstemoğlu, Şakrak, a.g.m. ,s.50-51.
6
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MALİYET BAKIŞ AÇISI (FDM)

KAYNAKLAR

SÜREÇ BAKIŞ
AÇISI (FDY)
MALİYET
ETKENLERİ

KAYNAK
MALİYETİ
DAĞITIMI

FAALİYETLER

ÜRÜNLER KAÇA
MALOLUR?

KAYNAK
ETKENLERİ

PERFORMANS
ÖLÇÜLERİ

Faaliyet
Analizi
Maliyet
Etkenleri
Analizi
Performans
Analizi

FAALİYET
MALİYETİ
DAĞITIMI

MALİYET
UNSURLARI
- Ürün maliyetleri
- Kotasyonlar/Hedef
Maliyetler
- Üretim için tasarım
Ürünlerin maloluşuna
Sebebiyet veren nedenler
Nelerdir?

FAALİYET
ETKENLERİ

- Sürekli iyileştirme
süreci
- Maliyetlerin
yönetilmesi
- Süreçlerin yeniden
mühendisliği
- Kalite maliyetleri
- İsrafların ortadan
kaldırılması
- Kıyaslama
- Değer analizi
- Akış şemaları

- Karlılık Analizleri
- Satın al ya da Üret
- Müşteri Karlılığı

DAH A İYİ KARAR
VERME

Şekil 2. FDY ile FDM İlişkisi
Kaynak: Özer Gökhan, “Ürün geliştirme Süreçlerinde Faaliyete Dayalı Tekniklerin Kullanımı”,
Muhasebe ve Denetime Bakış, Ekim,2001,Yıl:2, Sayı:5, s.82., Cokins Gary, Activity-Based Cost
Management: Making It Work,The McGraw-Hill Companies,Inc.Irwin Publishing, Chicago, 1996, s.55.,
Arzova S. Burak, Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi,Türkmen Kitabevi, Yayın No:203, Eğitim Dizisi:63,
İstanbul, 2002, s.57., Senyshen Michael, “ABM: The Next Step – Part I”, FMAC Articles of Merit 1998,
http://www.ifac.org/members/DownLoads/FMA-1998 Articles of Awards.pdf. S.19.’dan yararlanılarak
geliştirilmiştir.
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Faaliyete dayalı bilgi sistemlerinin analiz edilmesi, stratejik kararların verilmesi,
mevcut işletme etkinliğinin değerlendirilmesi ve uygulama kararlarının verilmesi açısından
önemlidir. Çünkü faaliyetler stratejik tercihlerle belirlenir ve işletme, strateji ile bu stratejiyi
yerine getirmek için gereken faaliyetler ve kaynaklar arasındaki bağlantı hakkında faaliyete
dayalı bilgi sistemlerinin analizine ihtiyaç duymaktadır.8Böylece, faaliyete dayalı bilgi
sistemleri; sadece finansal bilgi sağlamak yerine süreçleri ve faaliyetleri analiz ederek, karar
verme sürecine faydalı bir bakış sağlamaktadır.9
2.2.3. Planlama ve Hedef Tahmini
Planlama, belirlenen amaçlara ulaşabilmek için gerekli yöntem, kişi, araç ve
imkanların saptanması, seçimi ve zamana bağlı olarak uygulamanın geliştirilme sürecidir.
Bütçeleme süreci de, planlamanın bir türü olmaktadır ve böylece bu süreç, yönetimin
planlama süreci çerçevesinde faaliyetlerin ve ulaşılması amaçlanan hedeflerin
sayısallaştırılması suretiyle, gelecekteki işletme faaliyetlerine sistemli bir temel oluşturacak
belgeleme süreci olmaktadır.10
Geleneksel bütçeleme sürecinde; planlanan ve gerçekleşen değerler arasında
karşılaştırma sadece finansal boyutta yapılmaktadır, işlemsel konuları içermemektedir. Sabit
ve durağan bir anlayışa sahip bu bütçeleme süreci, İşletmenin içinde bulunduğu rekabetçi
ortama uyum sağlayamamaktadır. Ayrıca bütçeleme, kaynakların ve faaliyetlerin bölümler
arası nasıl kullanılacağını dikkate almamaktadır.11
Geleneksel bütçelemedeki, yukarıda değindiğimiz eksiklikler yüzünden, alternatif
bütçeleme yaklaşımları geliştirilmiştir. Bunları şöyle sayabiliriz12; sıfır tabanlı bütçeleme,
kaizen (sürekli iyileştirme) bütçeleme, faaliyete dayalı bütçeleme(FDB). Stratejik yapı
modelimizde, planlama ve hedef tahmini olarak FDB’yi temel alarak kullanacağımız için
aşağıda ayrı bir bölüm olarak incelenmiştir.
2.2.3.1.Faaliyete dayalı bütçeleme (FDB)
Faaliyete dayalı bütçeleme; organizasyondaki beklenilen faaliyetlerin planlanması ve
kontrol edilmesi sürecidir. FDB, organizasyonun stratejik amaçları olan maliyet, zaman ve
kaliteyi faaliyetlerle ilişkilendirir, bu yüzden faaliyetler üzerinde yoğunlaşır13. FDB; faaliyete
dayalı maliyetlemenin, faaliyete dayalı yönetimine doğru genişlemesinden sonra ortaya
çıkmıştır. FDB; faaliyetler, ürünler veya hizmetler arasındaki neden-sonuç ilişkisini rahatlıkla
kurabilmektedir. Geleneksel bütçelerde; süreç modifikasyonları, kalite iyileştirmeleri ve
sistem tasarım değişiklikleri rahatlıkla ilişkilendirilememekte fakat bu tür değişiklikler
FDB’de rahatlıkla yapılabilmektedir.14
FDB’de amaç; planlama ve bütçelemenin faaliyet tabanlı bir açıdan birleştirilmesi ile
geçerli bir plan ve bütçe oluşturmak için işlemsel ve finansal süreç arasında önemli bir ilişki
oluşturmaktır. Böylece, faaliyet düzeyinde bir bütçe sistemi, sürekli gelişim ve süreç

Arzova S. Burak, Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi,Türkmen Kitabevi, Yayın No:203, Eğitim Dizisi:63,
İstanbul, 2002, s.209.
9
Gupta M., Galloway K., “Activity-Based Costing/Management and Its Implications For Operations
Management”, Technovation, February, 2003,Volume:23, Issue:2,s.133.
10
Sevgener A.Sait, Hacırüstemoğlu Rüstem, Yönetim Muhasebesi ,5.Baskı,Alfa Basım Yayım Dağıtım, Yayın
No:364, Dizi No:43, İstanbul, 1998, s.273.
11
Kaygusuz Sait Y., “Maliyet Yönetim Aracı Olarak Faaliyet Tabanlı Bütçeleme”, Active, Bankacılık ve
Finans Dergisi, Mayıs/Haziran 2002Sayı:24, http://www.activefinans.com/active/arsiv/sayi24/maliyet.html
12
Blocher Edward J., Chen Kung H., Lin Thomas W., Cost Management: A Strategic Emphasis,Second
Edition, Mc Graw-Hill/Irwın Companies Inc., New York, 2002, s.365.
13
Raiborn Cecily A., Barfield Jesse T., Kinney Michael R., Managerial Accounting,South-Western College
Publishing, New York 1999, s.288.
14
Neumann Bruce R., “Streamline Budgeting In The New Millennium”, FMAC Articles of Merit 2002,
http://www.ifac.org/members/DownLoads/FMA-2002 Articles of Merit.pdf. S.69.
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yönetimini destekleyecek bir yaklaşım olmakta ve faaliyete dayalı maliyetlemenin işlemsel
kontrolle bağlantısını oluşturmaktadır.15
FDB, FDM’nin temeline dayanılarak oluşturulmakta fakat birçok yönden de
farklılıklar göstermektedir. FDB, geniş kapsamlıdır ve yönetim fonksiyonlarını üst üste
getirerek karşılaştırmakta ve bu fonksiyonların girdi ve çıktılarını FDB’nin
yapılandırılmasında ve kullanımında dikkate almaktadır. FDB, FDM sürecinin tersidir.
FDM’de maliyet dağıtım boyutu, yukarıdan aşağıya doğru işleyen bir süreç iken, FDB’de ise
aşağıdan yukarıya doğru bir süreç hareketi vardır.16
FDB sürecinin, temel modeli aşağıdaki şekil 3’de gösterilmiştir.

Kaynaklar
(Sadece miktarlar)

7. Maliyet unsuruna olan talebi karşılamak için
ihtiyaç duyulan kaynak maliyetini hesaplamak
6. İhtiyaç duyulan kaynak miktarını kaynak

Kaynak Kullanım
Oranı

İhtiyaç Duyulan
Kaynak Miktarını
Hesaplamak

maliyetine dönüştürmek
5. İhtiyaç duyulan faaliyet miktarı ile kaynak
kullanım oranını çarparak ihtiyaç duyulan

Faaliyetler
(Sadece miktarlar)

Faaliyet Kullanım
Oranı

İhtiyaç Duyulan
Faaliyet Miktarını
Hesaplamak

kaynak miktarının hesaplanması
4. Kaynak kullanım oranının belirlenmesi
3. Bir ürün veya hizmete ilişkin tahmini talep
ile faaliyet kullanım oranını çarparak ihti yaç
duyulan faaliyet miktarının hesaplanması
2. Faaliyet Kullanım Oranının Belirlenmesi

Maliyet
Unsuru
Başlangıç

Tahmini Talep

1. Her ürün veya hizmet için talep tahmini
yapılması

Şekil 3. FDB Temel Modeli – Tüketim Açısı İle Aşamalar
Kaynak: Bleeker Ron, “Key Features of Activity-Based Budgeting”, Journal of Cost Management
July/August 2001,Volume:15, Number:4, s.10.

FDM, FDY ve FDB model ve sistemlerinin ortak noktaları faaliyettir. Değer zincirini
izleyerek işletmede bir yandan katma değer analizi yapılmakta diğer yandan da tüm
fonksiyonlar arası muhasebe ve maliyet bilgileri sağlanmaktadır. Geleceğe yönelik ve
fonksiyonlar arası bir planlama aracı olarak da FDB kullanılmaktadır. FDM ve FDY ile
geliştirilen süreç değer analizinde, faaliyetler, kaynaklar ve maliyet unsurları ile farklı bir
şekilde ele alınarak analiz edilmektedir. Bu nedenle analiz, FDM ve FDB modeline uygun
olarak ihtiyaç analizi, kapasite analizi ve maliyet analizi olarak üç ayrı boyutta
gerçekleştirilmektedir.17
15

Kaygusuz, a.g.m., http://www.activefinans.com/active/arsiv/sayi24/maliyet.html
Kaygusuz, a.g.m., http://www.activefinans.com/active/arsiv/sayi24/maliyet.html
17
Kaygusuz, a.g.m., http://www.activefinans.com/active/arsiv/sayi24/maliyet.html
16
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2.2.4. Geribildirim ve Öğrenme
İşletmeler stratejilerini yapılandırırken performans değerlemeyi de düşünmek
zorundadırlar. Stratejinin formülasyon ve uygulanmasında insan kaynakları faaliyetlerinin ve
dolayısı ile performans değerlemenin yardımlarının olacağı kesindir. Strateji uygulama
sürecine, performans değerlemenin bütünleştirilmesi(entegre edilmesi) için değişik nedenler
vardır. İlk olarak, bir stratejinin hayata geçmesi için işgörenlerin yapmak zorunda oldukları
faaliyetlerin tanımlarının somutlaştırılmasını sağladığından dolayı performans değerleme
önemli hale gelir. Ayrıca, performans değerleme yönetimsel kararlarda yardımcı olabilmekte
bunun yanında stratejik veriler üretebilme özelliğini de sahiptir.18
Bu açıklamalarla ilişkili olarak, performans ölçümünün aşağıda belirtilen noktalar
açısından gerekli olduğu söylenebilir:19
 Bir değerin ölçülmeden yönetilemeyecek olması,
 Neyin geliştirilip, nasıl dikkat gösterileceğinin tanımlanması,
 Çalışanların kendi performans düzeylerini izlemeleri için gözlem çizelgesinin
hazırlanması,
 Varolan verimsizliklerin maliyetinin belirlenmesi,
 Karşılaştırmaların yapılabilmesi için standartların oluşturulması,
 İş amaçlarına uygun çabaların belirlenmesi.
Klasik performans ölçümleri genellikle, kar ve verimlilik gibi finansal ölçütler
üzerinde odaklanmaktadır. Bu yüzden geleneksel yönetim muhasebesi sistemini temel
aldıkları için bazı noktalarda yetersiz kalmaktadırlar. Bu tür klasik performans ölçümleri daha
çok çıktılar üzerine odaklanmaktadır. Halbuki günümüzün işletmeleri; fırsatların farkına
varma, öğrenme hızı, yenilikler, dönüşüm zamanı, kalite, esneklik, güvenilirlik ve sorumluluk
gibi konularda birbirleri ile yarışmaktadırlar20.
İşte bu beklentilerden dolayı hem finansal ölçütleri hem de finansal olmayan ölçütleri
kapsayan yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Günümüzde, İşletme performansını geliştirmek için
kullanılan “Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği (Balanced Scorecard)” ön plana çıkmıştır.
Çalışmamızda, stratejik yapı içerisinde geribildirim ve öğrenmede bu teknik kullanılacaktır.
2.2.4.1. Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği’ne Genel Bakış
Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği; bir işletmenin misyon ve stratejisini anlaşılabilir
performans ölçümleri şekline dönüştürerek ifade eder ve bu sayede stratejik ölçüm ve yönetim
sistemi için gereken çerçevenin oluşturulmasını sağlar. Bu sistem, finansal hedeflere
ulaşmaya öncelik tanımakla birlikte finansal hedeflerin performansa bağlı yönlerini de göz
önünde tutar. Sistemde, kurumsal performansın ölçümünde dengede bulunması gereken dört
boyut ele alınmaktadır: Finansal, müşteri, içsel süreç ve öğrenme ve gelişme boyutları.21
Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği; birbirinden bağımsız, işletme stratejisinden türetilmiş
hedefleri, finansal ölçüleri içeren bir sistemdir. Bu sistemde, “denge” unsuruna önem
verilmekte, uzun ve kısa vadeli, finansal ya da finansal olmayan ölçüler arasında bir denge
kurulmaktadır. Bu teknik, işletmenin strateji ve vizyonunun niteleyici (kalitatif) ve niceleyici
(kantitatif) hedef ve finansal ölçülere yansıtılması fikrinden hareketle geliştirilmiştir22.
Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği ile ilgili olarak şu tanımı yapabiliriz; işletmelerin sahip
oldukları geçmiş verilere dayalı finansal değerlerin yanında, geleceğe yönelik olarak müşteri
Edi Önder, “Stratejik Performans Değerleme”, Yönetim, Ocak,1995,Yıl:6, Sayı:20, s.13-14.
Ergun Ülkü, “Yönetsel Performansın Geliştirilmesinde Yeni Yaklaşımlar: Mükemmellik Modeli ve Balanced
Scorecard”, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Mart 2002,Cilt:4, Sayı:1, s.3.
20
Ergun, a.g.m., s.3-4
21
Kaplan Robert S., Norton David P., Balanced Scorecard: Şirket Stratejisini Eyleme Dönüştürmek.
Çeviren:Serra Egeli, Sistem Yayıncılık:207, Şirket Kültürü Dizisi, İstanbul, 1999, s.2-3.
22
Sağmanlı Metin, Ersen Çağla, “Balanced Scorecard ve Stratejik Odaklı Kurum”, Marmara Ünv. Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi Öneri, Haziran, 2001,Cilt:4, Sayı:16, Yıl:7, s.128.
18
19
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memnuniyeti çerçevesinde müşteri odaklılığı, müşterilerin ve hissedarların beklentileri
çerçevesinde şirket içi faaliyetlerin geliştirilmesi ve mükemmelleştirilmesi, değişime uyum
sağlayabilmek amacıyla insan, sistem, şirket içi yöntemler çerçevesinde öğrenme ve gelişme
gibi finansal olmayan değerleri de esas alan; belirli göstergelerle boyutları ölçen; boyutlar
arasındaki dengenin ve bütünleşmenin sağlanması için stratejik geribildirim sağlayan; veriden
stratejiye ulaşmayı ve stratejiyi uygun kılmayı amaçlayan dinamik bir performans ölçüm
sistemi ya da yönetim tekniğidir.23
Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği’nin stratejilere ulaşmasını sağlayacak üç kriter
bulunmaktadır. Bunlar:24
a) Neden – Sonuç İlişkisi: seçilen her ölçü stratejiyi gösteren neden – sonuç ilişkisinin
bir parçasıdır. Bu sayede dört performans boyutu ve bunların kapsadığı ölçüler ile stratejiler
arasında bağlantı kurulabilmektedir.
b) Performans göstergeleri: dengeli ölçüm kartı tekniğinde kullanılan göstergeler
sonuç göstergeleri (yardımcı göstergeler) ve performans göstergeleri (temel göstergeler) diye
ikiye ayrılmaktadır. Sonuç göstergeleri; birçok stratejinin ortak hedeflerini ve sektör ile
şirketlerin birbirine benzeyen yapılarını yansıtan genel ölçülerdir. Örneğin, karlılık, pazar
payı, müşteri tatmini, müşteri devamlılığı ve çalışanların yetenekleri gibi. Performans
göstergeleri ise; bir şirketin stratejisinin diğer şirketlerden farklı olan özelliklerini ortaya
koyar. Örneğin, çevrim zamanı, sipariş teslim süresi gibi. İyi bir dengeli ölçüm kartı tekniği
her iki göstergenin en uygun oranlardaki birleşimini kapsamalıdır.25
c) Finansal göstergelerle bağlantı: çeşitli stratejik amaçlar (kalite, müşteri tatmini ve
yenilik gibi) ölçülere çevrilmeli ve finansal göstergelerle bağlantıları kurulmalıdır.
2.2.4.2. Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği’nin Dört Boyutu
Dengeli ölçüm kartı tekniğinde, kurumsal performansın ölçümünde dengede
bulunması gereken dört boyut ele alınmaktadır: Finansal, müşteri, içsel süreç ve öğrenme ve
gelişme boyutları. Dengeli ölçüm kartı tekniğinde; her bir boyuta ait dört unsur bulunur,
bunlar: amaçlar, ölçüler, hedefler ve girişimlerdir. Bu dört unsur her bir boyut için ayrı olarak
işletme tarafından belirlenir.Tekniğin hedef ve ölçüleri, şirketin vizyon stratejisi göz önünde
tutularak belirlenir ve bu hedef ve ölçülerle şirketin performansı dört farklı boyutta ele alınır.
Bu dört farklı boyut dengeli ölçüm kartı tekniğinin ana yapısını oluşturur. Bu boyutlar kısaca
şöyledir:
a) Finansal Boyut: Finansal boyut; teknikte yer alan tüm diğer boyutların amaç ve
ölçüleri için odak noktası niteliğindedir. Seçilen her ölçünün, işletmenin finansal
performansında bir gelişme yaratacak sebep-sonuç ilişkilerinin bir parçası olması
gerekmektedir.Birçok şirket için; gelirlerin arttırılması, maliyet ve verimlilikte gelişmeler
kaydedilmesi, kaynakların daha etkin kullanılması ve risklerin azaltılması teknikte yer alan
dört boyut arasında yeterli bağlantı kurulması için yeterlidir26. Finansal boyutta yer alan genel
ölçüler şunlardır27: ekonomik katma değer, yatırımın karlılığı, nakit akışı, hisse başına kar
payı.
b) Müşteri Boyutu: Bu boyut pazar payının yanında; müşteri devamlılığı, müşteri
kazanma, müşteri tatmini ve müşteri karlılığı üzerinde yoğunlaşmaktadır 28. Müşteri
Örnek Ali Şahin, “Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ulaşmada Kullanılabilecek Yeni Bir Araç”, Dokuz
Eylül Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Temmuz/Eylül, 2000,Cilt:2, Sayı:3, s.259.
24
Abran Alain, Buglione Luigi “A Multidimensional Performance Model For Consolidating Balanced
Scorecards”, Advences in Engineering Software, 2003, Volume:34, Issue:6, s.340.
25
Kaplan, Norton, a.g.e., s.182.
26
Kaplan, Norton,a.g.e., s.61.
27
Tatıkonda Lakshmı U., Tatıkonda Rao J.,“We Need Dynamic Performance Measures”, Management
Accounting, New Jersey, 1998,Volume:80, Issue:3, s.51
28
Senyshen
Michael,
“Keeping
Score”,
FMAC
Articles
of
Merit
1999,
http://www.ifac.org/members/DownLoads/FMA-1999 Articles Awards.pdf. S.33.
23
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boyutunda yer alan genel ölçüler şunlardır29: müşteri tatmini, müşteri devamlılığı, pazar payı,
müşteri payı.
c) İçsel Süreç Boyutu: Bu boyutta, hissedar ve müşterileri memnun edebilmek için
hangi işlemlerin yapılması gerektiği saptanmalıdır. Bu saptama yapılırken genel değer zinciri
modeli kullanılmaktadır. Model, müşteri ihtiyacının tanımlanması ile başlar ve müşteri
ihtiyacının karşılanması ile sona erer. Model üç temel iş sürecini kapsamaktadır 30: Yenileme
süreci; pazarın tanımlanması ve mal/hizmet teklifinin yaratılması faaliyetlerini içerir. İşlemsel
süreç; ürün/hizmet üretimi ve ürün/hizmet sunumu faaliyetlerini içerir. Satış sonrası hizmet
süreci; müşteriye hizmet verilmesi faaliyetini içerir.
Bu iş süreçleri; sürekli geliştirme yapılabilmesi ve etkinlik kazanılabilmesi için gerekli
olan, faaliyete dayalı maliyetleme, faaliyete dayalı yönetim, tam zamanında yaklaşımı ve
değişim mühendisliği gibi teknikleri kapsamalıdır31. İçsel süreç boyutunda yer alan genel
ölçüler şunlardır32: kalite, tepki süresi, maliyet,yeni ürün sunumu.
d) Öğrenme ve gelişme boyutu: Finansal, müşteri, içsel süreç boyutları işletmenin
performans atılımı gerçekleştirmesi için başarı gösterilmesi gereken alanların belirlenmesini
sağlarken, öğrenme ve gelişme boyutunda yer alan amaçlar, diğer üç boyutta belirlenen
hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlar. Bu boyut, bir işletmenin altyapısını
oluşturan çalışanların, bilgi sistemlerinin ve yöntemlerinin göz önünde bulundurulmasını
sağlar ve böylece bu unsurlara yatırım yapılmasını teşvik eder33.Bu boyutta üç temel kategori
bulunmaktadır. Bunlar: çalışanların yetenekleri, bilgi sistemlerinin yeterliliği ile motivasyon,
yetki verme ve bağlantı kurmaktır34. Öğrenme ve gelişme boyutunda yer alan genel ölçüler
şunlardır35: çalışanların tatmini, çalışanların kalıcılığı, çalışanların üretkenliği, mevcut bilgi
sistemlerinin ulaşılabilirliği.
2.2.4.3. Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği’nin Kurulması
Her işletme farklı özellikler taşıdığından, işletmeler için tek tip bir kurulum modeli
olmasa da, tekniğinin kurulmasında, aşağıdaki aşamalar izlenebilir:36
 İşletme için vizyon geliştirilmesi
 Kritik başarı faktörlerinin anlaşılması
 İş amaçlarının belirlenmesi
 Uygun performans ölçülerinin tanımlanması
 İhtiyaç duyulan bilgi sisteminin geliştirilmesi
 Gerekli bilgi sisteminin kurulması
Teknik kullanıldığında aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:37
 Tüm işletme içinde stratejinin yaygınlaşmasını,
 Alınan önlemlerin stratejik hedefler doğrultusunda olmasını,
 Farklı işletme kademelerindeki yönetim süreçlerinin birbirleriyle bağlantı
içinde olmasını,
 Örgütün ve bireylerin performanslarının ölçümünün, stratejik planlama
sürecinin bir parçası haline getirilmesini,sağlamaktadır.
3. SONUÇ

29

Kaplan, Norton,a.g.e., s.56.
Kaplan, Norton,a.g.e., s.120-121.
31
U. Tatıkonda, J. Tatıkonda, a.g.m., s.51.
32
Kaplan, Norton,a.g.e., s.56.
33
Kasnaklı, a.g.m., s.143.
34
Kaplan, Norton,a.g.e., s.154.
35
Kaplan, Norton,a.g.e., s.157.
36
Senyshen, 1999,a.g.m., s.32.
37
Sağmanlı, Ersen, a.g.m. ,s.128. , Ergun, ,a.g.m.,s.9.
30
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Günümüz işletmeleri, bu rekabet ortamında, kendi stratejik yapılarını ve kullandıkları
teknikleri gözden geçirerek, etkin bir planlama ve yönetim kontrolü şeklinde ele almalıdırlar.
İşletmeler için, bir yönetim sistemi olarak, dengeli ölçüm kartı tekniği doğru kullanıldığı
takdirde çok faydalı bir araç haline gelmektedir. Bu tekniğin, stratejik yapı modeli olarak
kullanılması, işletmelerin bu modelde dört unsuru yerine getirmelerini gerekli kılmaktadır. Bu
unsurlar; vizyon ve stratejinin saptanması, iletişim ve bağlantının kurulması, planlama ve
hedef tahmini, geribildirim ve öğrenmedir. Bu unsurlara bağlı kalarak stratejik yapı
oluşturulurken birtakım tekniklerin de beraberinde kullanılması gerekmektedir. Bu teknikler;
stratejik maliyet yönetimi teknikleridir.
Çalışmamızda; iletişim ve bağlantının kurulması aşamasında özellikle faaliyete dayalı
tekniklerin kullanılması üzerinde durulmuştur. Bu teknikler sayesinde günümüz işletmeleri,
karlılık analizine yönelik maliyet hesaplamalarını, faaliyet ve işlem süreçlerinin
iyileştirilmesine yönelik analiz ve uygulamaları yapabilmekte, stratejik ve faaliyet kararlarını
alabilmektedirler. Planlama ve hedef tahmini aşamasında, faaliyete dayalı teknikler alt yapıyı
oluşturduğu için onları destekleyici nitelikte faaliyete dayalı bütçeleme ele alınmış ve teknik
olarak kullanılması öngörülmüştür. Geribildirim ve öğrenme aşamasında ise, stratejik yapının
temelini oluşturan dengeli ölçüm kartı tekniğinin performans ölçümü işlevi kullanılmıştır.
Yoğun rekabet ortamındaki işletmeler için, çalışmamız bir stratejik yapı modeli
önermiş ve bu modele bağlı olarak da kullanılması uygun olan stratejik maliyet yönetimi
teknikleri incelenmiştir. Çalışmamızdaki amaç; işletmelerin rekabet ortamında, yaşamlarını
sürdürebilmeleri için gerekli olan etkin bir maliyet muhasebesi, yönetim kontrolü ve
performans ölçümleme sistemlerinin, oluşturduğumuz stratejik yapı modelinde yer aldığını
göstermek ve işletmeler için iyi bir alternatif yaklaşım olduğunu açıklamaya çalışmak
olmuştur.
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1- GİRİŞ
Ekonomik sürecin üretim ve dağıtım aşamalarında veya bunlardan sadece birinde, istisna ve
muafiyetler dışındaki bütün mal ve hizmetlerden genel olarak alınan muamele vergisine karşılık, ayrı
ayrı belirtilen bazı mal ve hizmetlerden alınan vergilere özel tüketim vergileri adı verilir.
Özel tüketim vergilerinin konusu ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle beraber, daha ziyade iki grup
tüketim maddesinden alınmaktadırlar. İlk grubu alışkanlık vergici maddeler (sigara ve alkol gibi) ve
lüks maddeler (kürk, mücevher gibi) oluşturmaktadır. İkinci grubu ise sürümü çok yüksek olan bazı
mallar (benzin, çimento gibi) oluşturmaktadır. 1
Devletler tarafından ÖTV’nin uygulanma sebepleri aşağıdaki gibi sayılabilir.


Bu vergiler talebin fiyat esnekliği çok düşük olan içki, sigara ve petrol ürünleri gibi sınırlı sayıda
mal üzerine konulmaktadır. Böylece vergi oranları artırıldığında dahi, talebin fiyat esnekliği çok
düşük olduğundan talep çok az düşmektedir. Bunun sonucunda ise bir yandan devlet istediği vergi
gelirini elde ederken, tüketici tercihlerinde önemli değişiklikler olmadığı için ortaya çıkan ek
kayıp çok sınırlı kalmakta ve bu da kaynakların yanlış dağılımı sorununa yol açmamaktadır.



Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında vergi yapıları açısından en belirgin farklılık,
birincide gelir üzerinden alınan dolaysız vergilerin ve sosyal güvenlik katkı paylarının toplam
vergi gelirlerinin yaklaşık üçte ikisini oluşturmasına karşılık, gelişmekte olan ülkelerde satış
vergileri, KDV ve özel tüketim vergileri adı altında tüketim/harcamalar üzerinden alınan dolaylı
vergilerin toplam vergi gelirlerinin üçte ikisi civarında olmasıdır.
Gelişmekte olan ülkelerde bu vergilerin ağırlığının temel nedeni, Musgrave’nin altını çizdiği ve
bir ülkedeki vergi kapasitesini oluşturan temel faktörlerden olan sırasıyla kişi başına gelir
düzeyinin düşüklüğü, aile içi ve düşük verimlilikli, yaygın ve dağınık küçük tarımsal
işletmelerden oluşan, bu anlamda gelir vergisi matrahlarına ulaşılması zor ve masraflı olan tarım
sektörünün ağırlığı ve ikincil ve üçüncül sektörlerdeki genellikle kayıt dışı kalan esnaf
örgütlenmesi gibi faktörlerdir. Bu ve benzeri faktörler nedeniyle geliri yeterince
vergilendiremeyen hükümetler zorunlu olarak dolaylı vergilere ve özel tüketim vergilerine
yönelmektedirler. 2



Vergi yükü dağılımında artan oranlılığın gerçekleştirilmesi, alışkanlık verici maddelerin yüksek
oranda vergilendirilmesi suretiyle bunların topluma olan zararlarının azaltılması, enflasyonist
ortamlarda kıt olan kaynakların kullanımının kısılması, dış ticaret dengesinin sağlanması için ithal
edilen bazı ürünlere engel oluşturması amaçlarıyla da ÖTV konulabilmektedir.3

TURHAN, Salih; “Vergi Teorisi” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayını, No:57,
İstanbul –1979, Sayfa:259
2
Durmuş, Mustafa “ÖTV Çıkarken” Yaklaşım Dergisi, Sayı: 114, Haziran-2002, Sayfa 230-231
3
Büyükbalkan, Uğur "Özel Tüketim Vergisi” Hürses, 05.09.2002
1
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Ülkemizde özel tüketim vergisi uygulamasının tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır. Hatta devlet
vergi sistemi içinde, bugünkü anlamda özel tüketim vergilerinin Osmanlı döneminde gayri müslim
azınlıktan alınan “sıra resmi” ile başladığı söylenebilir. 4
Ülkemizde uzun bir süreden beri uygulanmakta olan özel tüketim vergileri karmaşık bir yapı
sergilemiştir. Öyle ki bir paket sigara üzerinden alınan vergi, fon ve payları bulmak için bile, bunların
birbirinin matrahına girmesi nedeniyle çok karmaşık hesaplamalar yapılması gerekmekteydi. Bu
durum, her an hata yapma riski bulunması nedeniyle vergi mükelleflerini zor durumda bırakmakta idi.
Öte yandan bu karmaşık hesaplama şekli, vergi idaresinin vergi izleme ve incelemelerinde gereksiz
zaman kaybına sebep teşkil etmekte idi.5
Diğer taraftan Gümrük Birliğinde dolaylı vergiler alanında sadece ayrımcılık yapmama ilkesine
uymamız yeterli iken, 1999 yılında Helsinki Zirvesinde Ülkemizin Avrupa Birliğine aday adaylığını
kabulü ile ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanmıştır, bu alandaki mevzuatımızın Topluluk düzeyinde
uygulanan mevzuata uyumlaştırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde de
24.03.2001 tarihli ve 24352 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19.03.2001 Tarihli ve 2001/2129
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Dair Türkiye Ulusal
Programı”nda Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamaya ilişkin taahhütlerimiz kısa ve orta vadeli
takvime bağlanmış ve özel tüketim vergisi alanında uyumlaştırma 2002 yılında başlayan orta vadeli
taahhütlerimiz arasında yer almıştır.6
Yukarıda belirtilen vergi kanunlarının sadeleştirilmesi ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum amacıyla
düzenlenen 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12.06.2002 Tarih ve 24783 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır. Yasa ile 16 adet vergi, harç, fon ve pay yürürlülükten kaldırılmıştır. Yasanın
ikinci el taşıtlarla ilgili kısmı yayım tarihinde, diğer kısımları ise 01.08.2002 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
Özel tüketim vergisi, Kanuna ekli 4 ayrı listede sayılan aşağıdaki mal çeşitleri için uygulanmaktadır.





Akaryakıt ürünleri ve türevleri (I Sayılı Liste),
Taşıt araçları (II Sayılı Liste),
Kolalı gazozlar, alkollü içecekler ve tütün mamulleri (III Sayılı Liste),
Genel olarak lüks mal kategorisinde kabul edilen ve eskiden % 26 oranında KDV’ye tabi mallar
(IV Sayılı Liste).

Yazımızın konusunu IV Sayılı Liste için ÖTV Kanunu ve muhasebe uygulamaları oluşturmaktadır.

2- IV SAYILI LİSTEDEKİ MALLARA İLİŞKİN ÖTV KANUNU UYGULAMASI
2.1.

IV Sayılı Listenin Kapsamı

Genel olarak lüks olarak kabul edilen ve Yasanın uygulamaya girdiği tarihten önce %26 oranında
KDV’ye tabi olan malları7 kapsamaktadır. Bunlar; havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler, ıtriyat
ve parfümeri ürünleri, kürkten giyim eşyası ve aksesuarlar, kristal sofra ve mutfak eşyaları, değerli
taşlar ve bunlardan mamul ziynet eşyaları, beyaz eşyalar, ses ve görüntü cihazları, telsiz-telefon

Bakınız. Batırel, Ömer Faruk “Özel Tüketim Vergilemesi ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Yasası Üzerine
Bazı Düşünceler” Vergi Dünyası, Sayı:253, Eylül – 2002
5
Bakınız. Oktar, Kemal “Neden ÖTV” Vergi Dünyası, Sayı:249, Mayıs –2002, Sayfa:115
6
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Gerekçesi, Yaklaşım Dergisi Haziran 2002 Sayısı
7
01.08.2002 Tarihine kadar bar, pavyon, gazino, taverna, gece kulübü vb. gibi hizmet işletmeleri % 26 oranında
KDV’ye tabi tutulurken, ÖTV’nin yürürlüğe girmesi üzerine, 2002/4480 sayılı BKK ile bu işletmelerde yapılan
hizmet ifaları %18 oranında KDV’ye tabi tutulmaya başlandı. Ancak bu hizmet ifaları ÖTV kapsamında
değildir. Bu sebeple düzenleme vergi gelirlerini azaltıcı mahiyet taşımaktadır.
4
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cihazları, kristal avizeler, fil dişi, kemik, bağa, boynuz gibi hayvansal maddelerden mamul eşya,
silahlar, oyun makine ve aletleri ile muzır neşriyat kapsamında bulunan yayınlar olarak sayılabilir.
2.2.

IV Sayılı Listede Verginin Konusu ve Yükümlü

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/d maddesinde IV Sayılı Listedeki malların ithalatı veya imal ya da
inşa edenler tarafından tesliminin, ya da ÖTV uygulanmadan müzayede yoluyla satışının bir defaya
mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olacağı belirtilmiştir.
Yasanın 4/a maddesinde ise bunların imali, inşası veya ithali veya müzayede yoluyla satışını
gerçekleştirenlerin özel tüketim vergisinin yükümlüsü oldukları belirtilmiştir.
Bu yasa maddeleri örnek ile açıklanacak olursa:
IV Sayılı Liste kapsamında olan klima imal edilip satılırsa satıcı, ÖTV hesaplayıp tahsil etmekle
yükümlüdür. İmalatçıdan klima satın alan kişi bunu üçüncü kişilere satarken ÖTV tahsil etmeyecektir.
Yani bu malın tekrar teslimi verginin konusuna girmemektedir.
Eğer klima ithal edilirse ithal aşamasında vergi gümrüğe ödenecektir.
Eğer klima müzayede yoluyla satılıyorsa müzayede yoluyla satışı gerçekleştirenler vergi hesaplayıp
tahsil etmekle yükümlü kılınmışlardır.
Tekrar belirtmek gerekirse önceden ÖTV ödenerek satın alınmış bir malın üçüncü kişilere tesliminde
yasa gereği ÖTV hesaplanması söz konusu değildir.
2.3.

İhracat İstisnası

06.01.1996 Tarihinde yayımlanan İhracat Yönetmeliğine göre ihracat, bir malın ya da değerin
yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde fiili ihracatının yapılması ve
Kambiyo Mevzuatına göre bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) yurda getirilmesini veyahut Müsteşarlıkça
ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışları ifade etmektedir.8
Uluslararası ticarette ülkemiz tarafından, dolaylı vergiler bakımından varış ülkesinde vergileme ilkesi
(destinasyon ilkesi) benimsenmiştir. Bu nedenle KDV Kanununda9 olduğu gibi Özel Tüketim Vergisi
Kanununda da ihracat istisnası hükmü bulunmaktadır. Yasanın 5. maddesinde ihracat istisnasına
ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu hükme göre Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri
yine maddede belirlenen iki şartı taşımak kaydı ile vergiden müstesna olacaktır. Bu şartlardan ilki
teslimin yurtdışındaki müşteriye yapılmasıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgahı, işyeri, kanuni
ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin yurt dışında faaliyet
gösteren şubelerini ifade etmektedir. İkinci şart ise teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük
Bölgesini terk etmesidir.
1 No.lu ÖTV Genel Tebliğinde10 ÖTV kapsamına giren malları imal veya inşa edenlerin, sözü edilen
malları yurt dışındaki büro, temsilcilik, acente veya benzeri kuruluşlarına, buralarda kullanılmak veya
satılmak üzere teslimlerinde de ihracat istisnasından yararlanılacağı, yabancı bayraklı gemilere,
yabancı hava yolu firmalarının hava taşıma araçlarına ve uluslararası sefer yapan yerli deniz ve hava
taşıma araçlarına yapılan teslimlerin de ihracat teslimi olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.

Ataman, Ümit ve Sümer, Haluk “Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi” 7.B., Türkmen Kitabevi, İstanbul-2000,
Sayfa:89
9
02.11.1984 tarih ve 18563 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
10
30.07.2002 Tarih ve 24831 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
8

3

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan teslimler için ÖTV hesaplanmayacaktır. Ancak ihraç konusu
malların yurt dışına çıktığı, gümrük beyannamesinin aslı veya ilgili gümrük idaresi ya da noter
tarafından onaylı örneği, ihracatın gerçekleştiği dönemdeki ÖTV beyannamesine eklenmek suretiyle
tevsik edilecektir.
İhracata ilişkin yüklenilen ÖTV’nin iadesi mümkündür. İade için ihracatı, ÖTV’ye tabi malı ithal
edenin ya da yurtiçinde bu malın üretimini yapan firmalardan satın alanın yapması gerekmektedir.
Dolayısıyla A şirketinin ithalinde ÖTV ödediği bir malı, B şirketinin yurtdışında bir firmaya satması
halinde, B şirketi kendine maliyet olarak yansıyan ve alış faturasında ayrıca gösterilmeyen (A
şirketinin ithalatta ödediği) ÖTV’yi iade alması mümkün değildir. İhracatın direkt A şirketi tarafından
yapılması halinde, ithalde gümrüğe ödenen ÖTV’nin iadesi mümkün olacaktır. Bu hüküm 1 Seri No.lu
ÖTV Genel Tebliğinde “ÖTV uygulanan malların ihraç edilmesi halinde bu verginin iadesi, sadece
ÖTV mükelleflerinden satın alınan mallar için söz konusudur. ÖTV uygulanan safhadan sonraki
satıcılardan alınan malların ihraç edilmesi halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve malın fiyatına
dahil edilmiş olan ÖTV iade edilmeyecektir.............. Aynı şekilde ÖTV ödenerek ithal edilen malların
ithalatçısı tarafından ihraç edilmesi halinde, gümrüğe ödenen ÖTV ithalatçı-ihracatçıya iade
edilebilecek, ÖTV’yi gümrüğe ödeyen ithalatçıdan satın alınan malların ihraç edilmesi halinde ise
ÖTV’nin iadesi söz konusu olmayacaktır.” şeklinde ifade edilmiştir.11
2.4.

Verginin Tecil- Terkini

Vergi hukukumuzda tecil erteleme, başka zamana bırakma anlamı taşırken, terkin; vergi alacağının
ortadan kalkması, silme, ortadan kaldırma, devlet veya diğer kamu tüzel kişileri lehine ve mükellefler
aleyhine doğan vergi, resim, harç, diğer mali mükellefiyetleri ve bunların cezaları ile diğer kamu
alacaklarının, yasaların belirlediği koşullar altında, tamamen veya kısmen silinmesini öngören idari bir
işlemdir.12
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8/2. maddesi uyarınca ihraç edilmek üzere ihracatçılara teslim
edilen mallara ilişkin ÖTV’nin tahsil edilmemesi şartıyla, teslimi yapanların isteği üzerine özel
tüketim vergisi tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmektedir. Teslimi takip eden ay başından itibaren
üç ay içerisinde malların yurtdışı edilmesi gerekmektedir. Eğer mallar bu tarih aralığında yurtdışı
edilmiş ise tecil edilen vergi terkin edilecek, aksi takdirde tecil edilen verginin gecikme zammı ile
vergi dairesine ödenmesi gerekecektir.
2.5.

Verginin Matrahı, Oranı ve Vergilendirme Dönemi

ÖTV Kanununun 11 inci maddesinde, ÖTV matrahının (IV) Sayılı Listedeki malların ithalinde, ilk
iktisabında veya tesliminde hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere, KDV matrahını oluşturan
unsurlardan teşekkül edeceği hükme bağlanmıştır.
ÖTV matrahına esas alınacak olan KDV matrahının tespitinde, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 20 ila 27 nci maddeleri hükümleri ile bu hükümlere ilişkin Katma Değer Vergisi Genel
Tebliğlerinde yapılan açıklamalar dikkate alınacaktır. KDV matrahı, teslim veya ithal edilen malın
bedeli ile birlikte vergi, resim, harç, pay ve fon gibi unsurları da kapsadığından, yukarıda açıklandığı
şekilde tespit edilen KDV matrahına ÖTV de dahil olacaktır.
IV Sayılı Listedeki malların tesliminde uygulanacak verginin oranı %6,7 olarak belirlenmiştir.

İade edilecek ÖTV tutarının yalnızca yükümlülerden satın alınan mallarla sınırlandırılması, ihracatçı
firmaların girdilerini imalatçılardan (verginin mükellefinden) teminine zorlayacaktır. Bu durum imalatçılardan
ÖTV’ye tabi mal alıp bunu ihracatçılara satan mevcut işletmeleri olumsuz etkilemekte, rekabet imkanlarını
azaltmaktadır.
12
Sipahi, Barış “Özel Tüketim vergisi Kanunun Kapsamında İhraç Kaydıyla Teslimlerin Muhasebeleştirilmesi
ve Bir Öneri” İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, Sayı 60, Sayfa:222
11
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ÖTVK’nun ek vergi yükü getirmemesi için 30.07.2002 tarih ve 24831 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 2002/4480 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mal ve hizmetlerin tesliminde uygulanacak
KDV oranları yeniden belirlenmiş, bu kapsamda %26 ve %40’lık KDV oranları 01.08.2002
tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır. Buna göre 01.08.2002 tarihinden itibaren önceki
uygulamada tesliminde %26 KDV oranı uygulanan tüm mallarda, KDV oranı %18 olarak
hesaplanacaktır. ÖTV’ye tabi mal alımındaki vergi yükü eski ve yeni uygulamada aşağıdaki gibi
olacaktır.

Mal Bedeli
ÖTV
KDV Mat
KDV
G. Toplam
2.6.

Önceki Uygulama
100.-TL
----------100.-TL
26.TL (%26)
126.-TL

Yeni Uygulama
100.-TL
6,7.-TL
106,7.-TL
19,21.-TL(%18)
125.91.-TL

Beyanname ve Bildirim

IV Sayılı Listeye ilişkin yükümlülüğü bulunanların hem beyanname hem de bildirim mükellefiyetleri
vardır.
(IV) Sayılı Listedeki malların tesliminde vergilendirme dönemi faaliyette bulunulan takvim yılının
birer aylık dönemleri olup, beyannamenin vergilendirme dönemini izleyen ayın 15 inci günü
akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
30.01.2003 Tarih ve 25009 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 3 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde 1
Seri No.lu Tebliğin "Bildirimler" başlıklı bölümü değiştirilmiştir. Buna göre bildirim formları
ÖTV'ye tabi işlem olup olmadığına bakılmaksızın yükümlülerce takip eden ayın 20'nci günü akşamına
kadar13 http://www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesine/Kurumlar -Gelir
Vergi Dairesine gönderilecektir. Bunun için 07.02.2003 tarihine kadar Tebliğin ekindeki (internet
yoluyla da temin edilebilir.) başvuru formu doldurarak, KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine
verilmesi ve bu yolla kişisel şifre ve kullanıcı kodu elde edilmesi gerekmekteydi. Kullanıcı kodu ve
şifre kullanılmak suretiyle bildirimin doldurulması, onaylanması ve gönderilmesi tamamen elektronik
ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu bildirimlerin içeriğinde değişiklik yapılmak istendiğinde,
bildirimler yeniden düzenlenip onaylanarak gönderilebilmektedir.
2.7.

Verginin Belgelerde Gösterilmesi

ÖTV Kanununun 15 inci maddesi hükmü uyarınca, vergiye tabi işlemlere ait ÖTV, düzenlenecek
fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilecektir. Örneğin satış fiyatı 260.000.000 TL olan bir
malın faturası aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
Satış bedeli
ÖTV (% 6,7)

: 17.420.000.-

Toplam

: 277.420.000.-

KDV (%18)

: 49.935.600.-

GENEL TOPLAM

13

: 260.000.000.-

: 327.355.600.-

Değişiklik öncesi “takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar” şeklinde uygulanmaktaydı.
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ÖTV uygulanmamış olan malların perakende tesliminin söz konusu olduğu hallerde, mükellefçe
düzenlenen fatura veya benzeri vesikalarda ÖTV’nin ve KDV’nin ayrıca gösterilmesi de
gerekmektedir. Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları
Mecburiyeti Hakkında 2002/1 Seri No.lu İç Genelgede konuyla ilgili olarak, Katma Değer Vergisi
Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı
Kanunun 2/3. maddesiyle Bakanlığa verilen yetki kullanılmak suretiyle, Özel Tüketim Vergisi
Kanunundaki “vergileme ölçüleri ”nin çeşitliliği ve özel tüketim vergisi mükellefi olup da ödeme
kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu kapsamına giren mükellef sayılarının azlığı ve ayrıca cihazların
teknik özellikleri ve uygulamadan kaynaklanacak güçlükler dikkate alınarak, cihaz fişlerinde özel
tüketim vergisini ayrıca gösteremeyen mükelleflerin söz konusu satışlarında Vergi Usul Kanununda
geçen perakende satış fişlerini kullanmaları uygun görülmüştür.
ÖTV’ye tabi malları satın alanların, bu malları üçüncü kişilere satılmaları ya da iade etmeleri
esnasında, düzenleyecekleri fatura ya da benzeri belgelerde malların temini için ödedikleri ÖTV’yi
ayrıca göstermeleri söz konusu değildir.
2.8.

Verginin İndirimi

ÖTV Kanununun 9 uncu maddesinde, özel tüketim vergisine tabi malların, yer aldığı listedeki başka
bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre
ödenecek vergiden indirileceği belirtilmiştir. Söz konusu maddenin gerekçesinde ise özel tüketim
vergisinin her mal için bir kez uygulanmasını teminen, vergilenen bir malın ait olduğu listedeki
vergiye tabi bir başka malın imalinde kullanılması halinde, imal edilen mal için ödenecek vergiden,
daha önce ödenen verginin indirilmesine ilişkin esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığına
yetki verildiği belirtilmiştir. Bakanlık da söz konusu yetkiyi kullanarak 1 Seri No.lu Tebliğde, vergiye
tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin,
ödenecek vergiden indirilmesi suretiyle ÖTV’nin her mal için bir kez uygulanmasını öngörmüştür.
Bu yasal düzenlemelerden çıkan sonuçlar şunlardır:


Teslimi ÖTV’ye tabi malların imalinde kullanılan girdiler ile ilgili olarak ödenen ÖTV’nin,
üretilen bu malın teslimi sebebiyle tahsil edilen ÖTV tutarından indirilebilmesi için girdi ve
çıktının ÖTV Kanununa ekli aynı listede yer alması gerekmektedir.



Satın alınan girdiler için ödenen ÖTV tutarının yalnızca bu girdiler kullanılarak üretilen ve satışı
yapılan mallara tekabül eden kısmı indirim konusu yapılacaktır. Yani stoktaki malların üretiminde
kullanılan girdiler için ödenen ÖTV tutarı bunların satımının yapıldığı ayda indirim konusu
yapılacaktır.



İmal edilen malların tesliminde hesaplanan ÖTV tutarının, bunların üretiminde kullanılan ve aynı
listede yer alan girdilerin temininde ödenen ÖTV tutarından düşük olması halinde, indirilemeyen
tutarın diğer teslimler için hesaplanan ÖTV tutarlarından indiriminin yapılıp yapılmayacağı net
değildir. Kanaatimizce indirimin yapılması mümkündür.14



Yasanın 9. maddesine göre farklı listedeki bir malın girdi olarak kullanılması halinde ödenen ÖTV
indirim konusu yapılamayacaktır. Bu durum verginin aynı mal üzerinden idarece iki defa tahsiline
sebep olmakta ve bu açıdan 1. madde ile çelişkili görünmektedir.

2.9.

ÖTV Matrahının Değişmesi

Kanunun 15 inci maddesi gereğince, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden
vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle ÖTV matrahında değişiklik meydana geldiği ya da yersiz veya
Benzer görüş için bakınız. “ÖTV Uygulamasında Vergi İndirimi” İYMMO, Mali Mevzuat Platformu,
15.11.2002 Raporu, Sayfa:14
14
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fazla vergi hesaplandığı hallerde, vergiye tabi işlemi yapmış olan mükellefler, bu işlem dolayısıyla
vergi dairesine borçlandığı veya ödediği vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun bir şekilde ve
değişikliğin meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilecek, bu döneme ait ödeyeceği vergiden
mahsup edebilecek, ödenecek verginin olmaması halinde iade talebinde bulunabilecektir. Ancak
Kanunun bahsi geçen hükmüne göre iade edilen malların fiilen işletmeye girmiş ve bu girişin defter
kayıtlarında gösterilmiş olması şarttır.
2.10.

Diğer Hususlar

a) ÖTV’ye tabi bir malın teslimine ilişkin bedelin dövize endeksli ya da direkt dövizle belirlenmesi
halinde ortaya çıkan kur farkları ÖTV’ye tabi olacak mıdır? Bu konu yasa hükümleri gereğince
kur farklarının KDV’ye tabi olup olmadığı sorusunun cevabı ile çözülecektir çünkü:



ÖTV Kanununun 11 inci maddesinde verginin matrahının (IV) Sayılı Listedeki malların
ithalinde, ilk iktisabında veya tesliminde hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere, KDV
matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği hükme bağlanmıştır.
Maliye Bakanlığınca verilen özelgelerde, kur farkları KDV Kanunun 24/c maddesi uyarınca
KDV matrahının bir unsuru sayılmıştır.15
Dolayısıyla yukarıda belirtilen hususlar Bakanlığın kur farklarının ÖTV’ye tabi tutulması
gerektiği görüşünde olduğunu açıkça göstermektedir. Biz de bu görüşe katılmaktayız.16

b) Serbest bölgelere ilişkin işlemlerde ÖTV uygulaması nasıl olacaktır? ÖTV Kanununun 7/7.
Maddesine göre, transit aktarma, gümrük antreposu, geçici depo, gümrük sahası, serbest bölge
rejimlerinin uygulandığı mal teslimleri ÖTV’den istisna tutulmuştur. Bu hüküm uyarınca serbest
bölge içerisindeki mal teslimleri ÖTV’ye tabi tutulmamaktadır.
Serbest bölgelerden Türkiye gümrük sınırları içerisine gelen mallar ithalat, gümrük sınırları
içerisinden serbest bölgelere giden mallar ihracat sayıldığından, ÖTV’ye tabi malların serbest
bölgelerden çekilmesinde vergi gümrüğe ödenecek, vergiye tabi malların serbest bölgelere
tesliminde ise ihracat istisnası uygulanacaktır.
3- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İŞLEMLERİNİN TEKDÜZEN HESAP PLANI
ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
3.1.

Kullanılacak Defteri Kebir Hesaplarının Belirlenmesi

Maliye Bakanlığı VUK’ nun 257. Maddesi uyarınca kendisine tanınan yetkiyi kullanarak 1 Sıra No.lu
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğini düzenlemiştir. 26.12.1992 Tarih ve mükerrer 21447
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.1994 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu Tebliğ, mali
sektör dışındaki bilanço esasına göre defter tutan tüm işletmelerin muhasebelerinde tekdüzen hesap
planının uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.
Yasanın genel olarak 01.08.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine rağmen, Maliye
Bakanlığınca ÖTV uygulamasına ilişkin olarak kullanılacak defteri kebir hesaplarına ve
muhasebeleştirmenin nasıl yapılacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Maliye Bakanlığının 06.05.1997 tarih, B.07.0.GEL.0.53/5324-185/18592-- 16.01.1997 tarihB.07.0.GEL.053/5324-185/1906 sayılı özelgeleri
16
Kur farklarının KDV karşısındaki durumu konusunda Bakanlığın görüşü ve kişisel görüşümüz için bkz..1)
AYGÜL, Emrah Ve ÇELEBİ, A. “Kur Farklarında KDV Uygulaması Mükellefler Arasında İhtilafa Yol
Açmaktadır.” Vergi Raporu Dergisi, 2001, Sayı:53--- 2) AYGÜL, Emrah “Ticari İcaplar ve Kur Farklarında
KDV Uygulaması” Vergi Sorunları Dergisi, Şubat-2002
15
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ÖTV ile ilgili hesaplar Maliye Bakanlığınca çıkartılan bir Tebliğde belirtilmese dahi yükümlüler
tarafından belirlenip uygulanabilir mi? Bu sorunun cevabı 16.12.1993 tarih ve 21790 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu MSUGT’de belirtilmiştir. Buna göre:
“1. Hesap Planında belirtilen hesap grubu ve defteri kebir (büyük defter) hesaplarının isim, kod
numaraları ve sıralamaları değiştirilemez. Hesap Planında boş olarak görülen 2'li kod hesap
grupları, ekonomik gelişmeler ve ihtiyaçlar paralelinde Bakanlığımızca kullandırılacaktır.
2. Hesap Planında boş olarak görülen 3'lü kod defteri kebir (büyük defter) hesapları, ise, ana hesap
grubu ile grup hesaplarının işleyiş ve mantığına uygun olmak, niteliği ve kapsamı itibariyle Hesap
Planında belirlenmiş benzeri bir hesap bulunmamak, kullanıldığı takdirde ana hesap grubu ve hesap
gruplarının bütünlük ve tutarlılığını bozmamak şartıyla serbestçe kullanılabilir.”17
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No. 2 ile yapılan bu açıklamaya göre özel tüketim
vergisi ile ilgili olarak Tekdüzen Hesap Planında aşağıdaki hesaplar açılarak kullanılabilir. Hesap
planında boş olarak görülen 3’lü kod defteri kebir hesapları.18
194 İNDİRİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
194 10 İndirilecek ÖTV
194 20 İhraç Edilecek Mallar İçin Ödenen ÖTV
194 30 Tecil ve Terkin Edilecek ÖTV
“Bu hesap; Özel Tüketim Vergisine tabi mal satın alımları sırasında satıcılara ödenen, ihraç edilecek
ve ihraç kaydıyla satış nedeniyle ertelenen ve terkin edilecek Özel Tüketim Vergisinin kaydedildiği ve
izlendiği hesaptır.
İşleyişi:Mal alımlarında indirilecek özel tüketim vergisi bu hesaba borç, mevzuat gereği yapılabilecek
indirimler ve hesaba yapılan düzeltmeler alacak kaydedilir.” 19
394 HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
394 10 Hesaplanan ÖTV
394 30 Tecil ve Terkin Edilecek ÖTV
“Bu hesap; teslim edilen mallar üzerinden hesaplanan ve ihraç kaydıyla satış nedeniyle ertelenen ve
terkin edilecek Özel Tüketim Vergisi’ nin izlendiği hesaptır.
İşleyişi:Hesaplanan Özel Tüketim Vergisi bu hesaba alacak kaydedilir. Düzeltmeler ise bu hesaba
borç kaydedilir. Vergilendirme dönemi itibariyle bu hesabın bakiyesi "194. İndirilecek Özel Tüketim
Vergisi” hesabı ile karşılaştırılır. Yapılan karşılaştırmada bu hesabın bakiyesi 194 No. lu hesabın
bakiyesinden fazla olduğu takdirde vadesinde ödenmek üzere "360 Ödenecek Vergi ve Fonlar”
hesabına aktarılarak kapatılır.”20
Mevcut defteri kebir hesaplarının altında açılacak yardımcı hesaplar.
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
360 19 Ödenecek Özel Tüketim Vergisi
360 39 Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek Özel Tüketim Vergisi
3.2.

Örnekler Yardımıyla Konunun Açıklanması

ABC A.Ş. kozmetik faaliyeti ile uğraşmakta olup, satışlarının büyük bir kısmını saç ürünleri (şampuan
hariç, saç spreyi, jöle vb.) oluşturmaktadır.
Ataman, Ümit “Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar” Türkmen Kitabevi, İstanbul-1997 Sayfa: 38
“Özel Tüketim Vergisi ve Muhasebe İşlemleri”İSYMMO Mali Platform, 15.08.2002 Tarihli Sirküler Rapor
19
Sipahi, Barış a.g.m.
20
Sipahi, Barış a.g.m.
17
18
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a) 24.08.2002 Tarihinde şirket KDV ve ÖTV hariç 50.000.000.000.-TL tutarında yurtiçinde mukim
bir firmaya jöle satmıştır.
Vergilerin hesaplanması ve muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

Mal Bedeli
ÖTV (%6.7)
KDV Matrahı
KDV (%18)
G. Toplam

Fatura
50.000.000.000.TL
3.350.000.000.TL
53.350.000.000.TL
9.603.000.000.TL
62.953.000.000.TL

------------------------------------- / 24.08.2002 /-------------------------------------------120 ALICILAR
62.953.000.000
120.01.125
XXX A.Ş.
394 HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 3.350.000.000
394 10 001 Hesaplanan ÖTV
391 HESAPLANAN KDV
9.603.000.000
391 10 001 Hesaplanan KDV
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
600 10 001 Yurtiçi Satışlar
50.000.000.000
------------------------------------------------/---------------------------------------------------b) Yurtdışından klima cihazı ithal edilerek idare binasına montaj edilmiştir. İthalatla ilgili ödenen
vergi ve diğer harcamalar aşağıda belirtilmiştir.
c)
Klima+ montaj
bedeli
ÖTV
KDV
Nakliye
EKP
ÖİV
TOPLAM

250.000.000.0000
17.500.000.000
49.500.000.000
10.000.000.000
4.000.000
10.000.000
327.014.000.000

-------------------------------------- / 25.08.2002 /-------------------------------------------255 DEMİRBAŞLAR
277.504.000.000
255 01 025 Klima
191 İNDİRİLECEK KDV
49.500.000.000
191 10 001 İndirilecek KDV
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
10.000.000
770 90 201 KKEG- ÖİV
100 KASA
327.014.000.000
-----------------------------------------------/----------------------------------------------------Görüleceği üzere ÖTV klimanın maliyetine alınarak aktifleştirilmiştir. Bunun sebebi yasal olarak
indirim konusu yapılamamasıdır.
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d) Şirket 26.08.2002 tarihinde Suriye pasaportlu bir şahısa özel fatura ile 10 milyar lira tutarında saç
spreyi ve jöle satmıştır.
Özel faturalı satışlar her ne kadar KDV’den istisna ise de bunlar için ÖTV hesaplanması gerektiğini
düşünüyoruz. 21 Tabii bu örnekte KDV istinası için KDV beyannamesinin verildiği tarihe kadar döviz
alım belgesi ve gümrük onaylı özel fatura suretinin işletmenin eline geçtiği varsayılmaktadır.
Dolayısıyla mal bedeli ile birlikte yalnızca 670 milyon lira (10 milyar x0,067) ÖTV tahsilatı
yapılacaktır.
-------------------------------------- / 26.08.2002 /-------------------------------------------100 KASA
10.670.000.000
394 HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
670.000.000
394 10 001 Hesaplanan ÖTV
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
600 10 001 Yurtiçi Satışlar
10.000.000.000
------------------------------------------------/---------------------------------------------------e) İşletme “0” stokla çalışma politikası sürdürmektedir. Bu nedenle sipariş alınan mallarla ilgili
girdiler hemen tedarik edilmekte, malın üretiminde kullanılmakta ve malın satışı hemen
yapılmaktadır.
İşletme 30.08.2002 tarihinde teslim edeceği mallarla ilgili olarak 27.08.2002 tarihinde alkol ve
parfüm satın alımını yapmıştır. Bilindiği gibi alkol Yasaya ekli III Sayılı Listede, parfüm ise IV Sayılı
Listede yer almaktadır. Alkol için 500.000.000.-TL mal bedeli, 1.060.000.000.-TL ÖTV ve
280.800.000.-TL KDV, parfüm için 1.000.000.000.-TL mal bedeli, 67.000.000.-TL ÖTV ve
192.000.000.-TL KDV ödenmiştir.
İşletmenin satacağı mal IV Sayılı Listede olduğundan yalnızca IV Sayılı Listede yer alan girdiye, yani
parfüme ilişkin ödenen ÖTV indirim konusu yapılabilecektir. Örnekte satın alınan tüm girdilerin
üretilip satılacak malın imalinde kullanıldığı varsayılmıştır.
-------------------------------------- / 25.08.2002 /-------------------------------------------150 İLK MADDE VE MALZEME
2.560.000.000
150 10 027 Alkol (1.560.000.000)
150 10 085 Parfüm (1.000.000.000)
191 İNDİRİLECEK KDV
472.800.000
191 10 001 İndirilecek KDV
194 İNDİRİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
67.000.000
194 10 001 İndirilecek ÖTV
100 KASA
3.099.800.000
-----------------------------------------------/----------------------------------------------------f) Yukarıdaki girdilerle üretilen mallar (jöle, oda spreyi, saç spreyi) 28.08.2002 tarihinde
yurtiçindeki bir firmaya ihraç kaydıyla satılmıştır. Satış bedeli 100.000.000.000.-TL tutarındadır.
Tecil edilecek KDV ve ÖTV tutarının saptanması:
Mal Bedeli
ÖTV tutarı (Tecil edilecek)
KDV Matrahı

100.000.000.000
6.700.000.000
106.700.000.000

Özel faturalı satışlarda ÖTV uygulaması için bakınız.: 1) Aygül, Emrah ve Yılmaz, Göksel “Özel Faturalı
Satışlarda ÖTV Uygulaması” Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi, Mart 2003 2) Gezgin ,Burhan “Özel
Tüketim Vergisinde İhracat İstisnasının Yolcu Beraberi Eşya ve Bavul Ticareti Kapsamında Değerlendirilmesi”
Vergi Dünyası Dergisi, Ocak 2003
21
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KDV tutarı (Tecil edilecek)
GENEL TOPLAM

19.206.000.000
125.906.000.000

İhraç kaydıyla teslimde bulunan yükümlü tarafından, düzenlenen faturaya, mal bedeli üzerinden
hesaplanan ÖTV ayrıca gösterilerek “ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmüne
göre ihraç edilmek üzere teslim edilmiş olup ÖTV tahsil edilmemiştir.” ibaresi yazılmıştır. Ayrıca
KDV Kanununun 11/1-c maddesi uyarınca da gerekli açıklamalar şerh düşülmüştür.
-------------------------------------- / 24.08.2002 /-------------------------------------------120 ALICILAR
100.000.000.000
120.01.127 ........ A.Ş.
192 DİĞER KDV
19.206.000.000
192.01.001 Tecil Edilecek KDV
194 İNDİRİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
6.700.000.000
194 30 001 Tecil ve Terkin Edilecek ÖTV
394 HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
6.700.000.000
394 30 001 Tecil ve Terkin Edilecek ÖTV
391 HESAPLANAN KDV
19.206.000.000
391 10 001 Hesaplanan KDV
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
600 10 001 Yurtiçi Satışlar
100.000.000.000
-----------------------------------------------/------------------------------------------------------g) ÖTV ile ilgili dönem (ay sonu) sonu kayıtları.
Dönem sonu muavin dökümler kontrol edilerek, aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.
394.10.001 Hesaplanan ÖTV
:
194 10 001 İndirilecek ÖTV
:
394 30 001 Tecil ve Terkin Edilecek ÖTV :
194 30 001 Tecil ve Terkin Edilecek ÖTV :

4.020.000.000
67.000.000
6.700.000.000
6.700.000.000

Özel tüketim vergisinin tahakkuku ile ilgili muhasebe kaydı
-----------------------------------/30.08.2002/--------------------------------------------------394 HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
4.020.000.000
394.10.001 Hesaplanan ÖTV
194 İNDİRİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
67.000.000
194 10 001 İndirilecek ÖTV
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
3.953.000.000
360 19 002 Ödenecek Özel Tüketim Vergisi
-----------------------------------------/-----------------------------------------------------------Tecil ve Terkin Edilecek ÖTV tutarı ihracatın gerçekleştiği dönemde gerekli belgelerin vergi idaresine
ibrazı ile terkin olunacaktır. Terkin işlemine ilişkin kayıtlar aşağıda belirtilmiştir.
-----------------------------------/../../2002/--------------------------------------------------394 HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
6.700.000.000
394 30 001 Tecil ve Terkin Edilecek ÖTV
194 İNDİRİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
6.700.000.000
194 30 001 Tecil ve Terkin Edilecek ÖTV
-----------------------------------------/------------------------------------------------------------
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4- SONUÇ
Vergi kanunlarının sadeleştirilmesi ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum amacıyla düzenlenen 4760
Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12.06.2002 Tarih ve 24783 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır. Yasa ile 16 adet vergi, harç, fon ve pay yürürlülükten kaldırılmıştır. Yasanın ikinci el
taşıtlarla ilgili kısmı yayım tarihinde, diğer kısımları ise 01.08.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Çalışmamızda söz konusu Yasaya ekli IV Sayılı Liste kapsamındaki, lüks olarak nitelendirilen ve
eskiden %26 orana tabi olan (taşıtlar hariç) mallara ilişkin ÖTV Kanunu ve muhasebe uygulamalarının
nasıl olacağı konusunda bilgi verilmeye çalışılmıştır.
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ENFLASYON MUHASEBESİ
Fuat ÖKSÜZ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Günümüz piyasa koşullarında yöneticilerin şirketlerinin finansal performansını değerlendirirken
enflasyonun mali tablolara olan etkisini dikkate almaları ve dolayısı ile bu şekilde mali tablolardaki
verileri doğru biçimde yorumlamaları, şirket yönetiminde etkin kararlar alınması için yöneticilere
ışık tutacaktır. Bu nedenle, mali tabloların enflasyon muhasebesine uygun olarak hazırlanması
gerekmektedir.
Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde tarihsel bazda hazırlanan mali tablolar şirketlerin gerçek mali
durumlarını ve performanslarını yansıtmamakta ve
mali tabloların dönemler arası
karşılaştırılabilmesini mümkün kılmamaktadır. Türkiye gibi ekonomisi hiperenflasyonist ekonomi
sınıfına giren ülkelerde ilgili analizler yapılıp çeşitli finansal çıkarımlar yapılmadan önce mali
tabloların enflasyon etkisinden arındırılması ve daha sonra yapılacak analizlerle sonuca ulaşılması
çok daha sağlıklı olacaktır.
Tarihsel maliyet muhasebesi para biriminin alım gücündeki değişiklikleri dikkate almadığından,
mali tablolar değişik tarihlerde değişik alım güçleri olan para miktarlarıyla değerlenmiş kalemleri
içermekte, bu para birimleri arasında ortak bir baz bulunmamaktadır. Oysa, enflasyonun yüksek
olduğu ekonomilerde bir şirketin mali tablolarının gerçek faaliyet sonuçlarını ve mali durumunu
tam anlamıyla yansıtması için enflasyonun bu tablolara olan etkisinin belirlenmesi gerekir, dolayısı
ile enflasyon muhasebesinin uygulanması gerekliliği doğmaktadır.
Enflasyon muhasebesinin amacı, paranın satın alma gücünün değiştiği gerçeğinden hareket edilerek,
homojenliğini yitiren mali tabloları aynı para birimiyle ifade etmek, gelir ve giderleri cari para
değerleriyle ifade ederek gerçek işletme sonucunu bulmak ve parasal değerleri elde bulundurmaktan
dolayı işletmenin uğradığı elde bulundurma kazancı ya da kaybını ortaya koymaktır.
Enflasyon Muhasebesi uluslararası literatüre 1989 yılında yayınlanan 29 no’lu Uluslararası
Muhasebe Standardı ‘Hiperenflasyonist Ekonomilerde Mali Raporlama’ (UMS 29) ile geçmiş
olmasına ve Türkiye 1970’lerin ortalarından itibaren süregelen bir enflasyon ortamında yaşıyor
olmasına rağmen, Türkiye’de ekonomi ve muhasebe dünyasında yaygınlaşması 1997 yılında 1
no’lu Uluslararası Muhasebe Standardı ‘Mali Tabloların Sunuluş Esasları’ nda yapılan değişiklikle
gerçekleşmiştir. Bu değişiklikle, mali tablolar hazırlanırken uyulması gereken Uluslararası
Muhasebe Standartlarından herhangi birisine uyulmaması durumunda, sözkonusu mali tabloların
Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla,
1 Temmuz 1998 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ilişkin olarak hazırlanan mali
tabloların Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun olabilmesi için enflasyon muhasebesinin
uygulanması zorunlu hale gelmiştir.
Benzer bir düzenleme SPK tarafından da 28 Kasım 2001 tarihinde yayınlanan XI/20 numaralı
‘Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ’ in yürürlüğe girmesiyle gerçekleşmiştir. Ancak daha sonra tebliğin yürürlük tarihi 2003 yıl
sonu mali tabloları olarak değiştirilmiştir. 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle SPK mevzuatına tabi
şirketler ilan edecekleri mali tablolarını bu tebliğ hükümleri çerçevesine hazırlamak durumunda
olacaklar.
Diğer taraftan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan Muhasebe
Uygulama Yönetmeliği’ne ilişkin
14 sayılı tebliğ ‘Mali Tabloların Yüksek Enflasyon
Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardı’ banka ve konsolidasyon kapsamındaki
1

iştiraklerinin 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle mali tablolarını enflasyon etkilerinden arındırarak
hazırlamalarını öngörmektedir.
Aslında Türkiye’de enflasyon muhasebesi konusunda yapılan ilk düzenleme gerek SPK gerekse
BDDK düzenlemelerinden çok önce yayınlanmış olan 2 numaralı Türkiye Muhasebe Standardı
(TMS) – Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama ‘dır.
TMS 2, SPK XI/20 ve MUY 14 incelendiğinde küçük bazı farklar dışında temel olarak UMS 29 ile
benzer düzenlemeler getirdiği görülmektedir.
Ekte ISMMO Enflasyon Muhasebesi Tebliği Çalışma Grubu tarafından hazırlanmış bir çevirisi
sunulan UMS 29 aşağıdaki unsurları hiperenflasyonist bir ekonominin göstergesi olarak kabul etmiş
ve bu durumda enflasyon muhasebesinin uygulanmasını zorunlu kılmıştır:


nüfusun çoğunluğu servetini parasal olmayan varlıklar veya nispeten daha istikrarlı olan yabancı
bir parada tutuyorsa; yerel parasının satın-alma gücünü koruyabilmek için derhal yatırıma
yönlendiriyorsa;



nüfusun çoğunluğu parasal işlemleri yerel para biriminden ziyade, nispeten daha istikrarlı olan
yabancı bir para birimi ile ifade ediyorsa, dolayısıyla fiyatlar bu para birimine endeksleniyorsa,



vadeli satış ve alışlarda, vade süresi kısa bile olsa, fiyatlar vade süresindeki satın alma
gücündeki beklenen kaybı telafi edecek şekilde belirleniyorsa,



faiz oranları, ücretler ve fiyatlar, bir fiyat endeksine bağlanmışsa,



üç yıllık kümülatif enflasyon oranı % 100' e yaklaşıyor ya da geçiyorsa.

SPK’nın XI/20 no’lu tebliği, yukarıdaki şartlara ilaveten, ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat
endeksi rakamının, hesap döneminin başına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde,
içinde bulunulan yıllık hesap döneminden itibaren yüksek enflasyon döneminin başladığını
belirtmektedir.
ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMALARI
Enflasyon muhasebesi uygulamasında ilk adım, hesapların bilanço tarihi itibariyle TL’nin satın
alma gücüyle yansıtılıp yansıtılmadığı göz önünde bulundurularak gruplandırılması olacaktır.
Enflasyon muhasebesi ile birlikte aktif-pasif gibi kavramlarının yanısıra parasal ve parasal olmayan
kavramları muhasebe diline girmekte ve bu bağlamda sınıflandırmalar yapılmaktadır.
Parasal kalemler, elde bulundurulan nakit ve nakit para şeklinde elde edilecek ya da ödenecek
kalemlerdir. Parasal kalemler zaten bilanço tarihinde cari olan para birimiyle yansıtıldıklarından
yeniden ifade edilmezler.
Bunların dışındaki aktif ve pasifler, parasal olmayan kalemlerdir ve bilanço tarihindeki para
birimiyle yeniden ifade edilmeleri gerekir. Ancak parasal olmayan kalemlerin bazıları net
gerçekleşebilir değer gibi bilanço tarihindeki cari değerleri üzerinden taşındıklarından dolayı
yeniden ifade edilmezler.
Kısaca özetlersek, parasal kalemler (kasa ve bankadaki para, ticari alacaklar ve borçlar, banka
kredileri vb.) zaten paranın bilanço tarihinde satın alma gücü ile ifade edilmiş olduklarından
enflasyon muhasebesi kapsamında herhangi bir işleme tabi tutulmazlar. Ancak parasal olmayan
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kalemlerin (eldeki stoklar, mali duran varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, gelecek
döneme ait gelir ve giderler, sermaye, geçmiş yıl kar/zararı, dönem kar-zarar hesapları vb.) paranın
bilanço tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilebilmeleri için tashihe tabi tutulmaları
gerekmektedir.
UMS 29, enflasyon etkilerinin ülke genelinde fiyat değişikliklerini yansıtan endekslerin
kullanılmasıyla düzeltilmesi gerektiğini ifade etmektedir. SPK ise sadece Türkiye’ye has bir
düzenleme olduğu için kullanılacak endeksleri de 1994 yılı baz alınarak Devlet İstatistik Enstitüsü
(DIE) tarafından hazırlanmış olan toptan eşya fiyat endeksleri olarak belirlemiştir.
Açıklanan bu endekslerin enflasyon muhasebesinde nasıl kullanıldığına gelince, enflasyon düzeltme
katsayısı adı altında yeni bir kavram ile karşılaşılmaktadır. Bazen SPK tebliğinde de olduğu gibi
sadece düzeltme katsayısı olarak da ifade edilir. Enflasyon düzeltme katsayıları geçmişteki TL bir
değerin cari satın alma gücüyle ifade edilmesi için yapılan hesaplamada çarpan olarak kullanılır. Bir
örnek ile ifade etmek gerekirse:
Haziran 2000’de bir aracın 20 milyar TL’na alındığını kabul edelim. 2002 yıl sonu bilançosunu
hazırlarken bu aracın değerini TL’nın Aralık 2002 tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilebilmesi
için enflasyon etkisinin düzeltilmesi gerekecektir.
Haziran 2000 toptan eşya fiyat endeksi
Aralık 2002 toptan eşya fiyat endeksi
Haziran 2000 – Aralık 2002 arasındaki kümüle enflasyon
Haziran 2000 değerini Aralık 2002 cari satın
alma gücüyle ifade etmek için kullanılacak katsayı
(6,478.8 / 2,346.4)
Aracın Aralık 2002 cari satın alma gücüyle karşılığı
(20 x 2.761)

2,346.400
6,478.800
%176

2.761

55 milyar TL

STOKLAR
Hammadde ve ticari mallar, bilanço tarihi itibariyle tarihsel değerleriyle gösterilmiş olduklarından
parasal olmayan kalem olarak sınıflandırılmıştır ve dolayısıyla bilanço tarihi itibariyle TL’nin cari
satın alma gücüyle ifade edilmek üzere belli tashihlere ihtiyaç duyulmaktadır. Temel olarak 2 farklı
yol izlenebilir. Öncelikle bilanço tarihi itibariyle elde bulunan stokların hangi dönem alımlarından
geldiğinin tespit edilmesi gerekir. Bunun için birinci yol stokların dönüşüm hızını hesaplanmasıdır.
Diğer bir yöntem ise, stokların ilk giren ilk çıkar sistemine göre yaşlandırılması suretiyle hangi
aylardan geldiğinin tespit edilmesidir. İkinci aşamada ise, tarihsel stok tutarlarının, yukarıdaki
yöntemlerden birisinin kullanılması suretiyle tespit edilen satın alma ayına ilişkin enflasyon
düzeltme katsayısı ile çarpılması sonucu stoklar, TL’nin bilanço tarihindeki cari satın alma gücüyle
ifade edilmiş olurlar.
Yarı mamul ve mamullerin hangi ay üretiminden geldiğini bulmak için yukarıda hammadde ve
ticari mallar için anlatılan metotların her ikisi de kullanılabilir. Ancak hangi aylardan geldiğinin
bulunması yeterli olmayacak ve mamulleri ve yarı mamullerin üretim maliyetleri (ilk madde
malzeme gideri, işçilik gideri, genel üretim gideri, amortisman) bazında detaylandırılması
gerekecektir. İşçilik ve genel üretim giderlerinin üretimin yapıldığı aylarda oluştuğu kolaylıkla
söylenebilir. Ancak ilk madde malzeme gideri stokların dönüşüm hızına bağlı olarak daha önceki
dönemlerden gelebilir. Aynı şekilde amortisman hesabı yapılan makine 3 yıl önce alınmış olabilir.
Dolayısıyla direk işçilik ve amortisman dışındaki genel üretim giderleri, üretimin yapıldığı aylarda
oluştuğu düşüncesiyle ilgili ayların enflasyon düzeltme katsayıları ile düzeltilirken, ilk madde ve
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malzeme ve amortisman giderleri için bu maliyetlerin aktife ilk giriş tarihleri esas alınarak
enflasyon düzeltmesinin yapılması gerekir.
FİNANSAL DURAN VARLIKLAR
Finansal duran varlıkların enflasyon düzeltmesi çalışması kapsamında yapılması gereken, finansal
duran varlıkların hangi tarihlerde alındığı / iştirak edildiği ve alım / iştirak tutarlarının tespit
edilerek ilgili dönemin enflasyon düzeltme katsayısı ile çarpılarak cari satın alma gücüyle ifade
edilmesidir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus bedelsiz olarak alınan hisse senetlerinin nasıl
düzeltileceğidir. Eğer elde edilen bedelsiz hisse senetleri, işletmenin yeniden değerleme değer artış
fonununu sermaye ilave etmesi suretiyle edinilmişse, söz konusu bedelsiz hisse senetleri enflasyon
düzeltmesinde dikkate alınmaz. Diğer taraftan bedelsiz hisse senedi, işletmenin geçmiş dönem
karının sermayeye ilave edilmesi suretiyle oluşan sermaye artışından kaynaklanıyorsa, söz konusu
bedelsiz hisse senetleri aslında nakit olarak alınmayan temettü gelirinin hisse senedi olarak
alınmasından ibarettir. Bu durumda sermaye artırım tarihinden itibaren ilgili enflasyon düzeltme
katsayısı ile enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.
MADDİ DURAN VARLIKLAR
Parasal olmayan kalemler altında sınıflandırılan maddi duran varlıklar prensip olarak maliyet
değerinin, satın alma tarihindeki satın alma gücünü bilanço tarihine getiren enflasyon düzeltme
katsayısı ile çarpılması suretiyle düzeltme işlemine tabi tutulurlar. Özünde çok basit olan bu işlem,
yeniden değerleme yapılmış, faiz ve kur farkı aktifleşmesi yapılmış ise biraz daha karmaşık bir hale
gelir. Enflasyon muhasebesi kapsamında düzeltme işlemi yapılırken yeniden değerleme artışlarının
dikkate alınmaması gerekmektedir. Aksi halde enflasyonun etkisi mali tablolara iki kez yansıtılmış
olur. SPK’nın ve UFRS’nın (UMS 23 – Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi) ilgili
muhasebe standartları çerçevesinde izin verilen ölçüde aktifleştirilen finansman giderlerinin ise
sadece reel kısmı enflasyon düzeltmesinde dikkate alınır.
Maddi duran varlık kalemleri için hesaplanan birikmiş amortisman ve amortisman giderinin de
enflasyona göre düzeltilmiş maddi duran varlık değerleri üzerinden yeniden hesaplanması
gerekmektedir
VERİLEN / ALINAN AVANSLAR
Verilen ve alınan avanslar hem parasal kalemler hem de parasal olmayan kalemler altında
sınıflandırılabilecek nadir hesaplardandır. Eğer verilen avans mal veya hizmetin satın alma fiyatını
sabitliyor ise, bu durumda parasal olmayan hesap kalemleri altında sınıflandırılır ve enflasyon
muhasebesi çerçevesinde düzeltme işlemine tabi tutulması gerekir. Ancak verilen avans alınacak
mal veya hizmetin fiyatını sabitlemiyor (teslimat tarihine kadar malın fiyatında meydana
gelebilecek değişiklikler fiyata aynen yansıtılacak ise), sadece anlaşmayı teyit etmek üzere
ödeniyor ise bu durumda da cari hesaptan bir farkı kalmayacak ve parasal hesap kalemleri altında
sınıflandırılacaktır. Verilen avanslar için geçerli olan bu sınıflandırma şartları alınan avanslar için
de aynı mantık çerçevesinde geçerlidir.
PEŞİN ÖDENMİŞ (GELECEK DÖNEME AİT) GİDERLER
Gelecek döneme ait giderler bilanço tarihi itibariyle ödenmiş ancak o döneme ait olmayan
giderlerden oluşmaktadır. İşletmeye nakit olarak geri dönüşümü olmayan bu hesapların da parasal
olmayan kalemler altında sınıflandırılmaları ve ödendikleri tarihten itibaren enflasyon düzeltmesine
tabi tutulmaları gerekmektedir.
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GELECEK DÖNEME AİT GELİRLER
Gelecek döneme ait gelirler, bilanço tarihi itibariyle tahsil edilmiş ancak henüz hak edilmemiş
gelirlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla enflasyon muhasebesi kapsamında gelecek döneme ait
giderlerden bir farkı olmayan bu hesap da parasal olmayan kalem olarak sınıflandırılmakta ve tahsil
edildiği aydan itibaren ilgili dönemin enflasyon düzeltme katsayısı ile düzeltme işlemine tabi
tutulmaktadır.
ÖZKAYNAKLAR
Özkaynak kalemlerinin tamamının parasal olmayan hesaplardan oluştuğu söylenebilir. Ancak
enflasyon düzeltmesinin ne şekilde yapılacağını tartışmak için her bir hesap kaleminin tek tek ele
alınmasında fayda bulunmaktadır.
Şirket kurulduğundan bilanço gününe kadar değişik tarihlerde gerçekleşmiş olan artırımlardan
kaynaklanan sermayenin, bilanço gününde cari satın alma gücüyle ifade edilebilmesi için artırım
tarihinden itibaren enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekir. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken hangi artırım unsurlarının dikkate alınıp, hangilerinin alınmayacağıdır. Nakit sermaye
artışları ödeme tarihleri veya tescil tarihleri dikkate alınarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.
Maddi duran varlık ve iştirakler yeniden değerleme artışları enflasyon düzeltmesinde hiç dikkate
alınmazken, artırımlar geçmiş yıl karlarından veya maliyet artış fonundan kaynaklanıyor ise
sermayeye transfer tarihleri dikkate alınarak enflasyon düzeltme işlemine tabi tutulurlar.
İşletmenin kuruluşundan itibaren değişik tarihlerde gerçekleşmiş olan geçmiş yıl karları, cari
dönem başındaki geçmiş yıl kar rakamının bir önceki hesap dönemi sonunda ortaya çıkan geçmiş
yıl karları ve cari dönem karlarının toplamı olduğu prensibinden yola çıkılarak hesaplanır.
Bilançodaki tüm hesaplar uygun yöntemler kullanılarak enflasyon muhasebesi çerçevesinde
düzeltilmiş ise, bilançonun denk olabilmesi için geçmiş yıl karının alabileceği tek bir değer vardır.
Bilançoyu eşitleyecek rakam olarak bulunan bu tutar bir sonraki dönemin açılış geçmiş yıl karları
değerini verecektir. Daha sonra yıl içindeki değişimler de bu tutara yansıtılarak bilanço tarihinde
mali tablolarda olması gereken geçmiş yıl karları değeri belirlenir. Yıl içindeki değişimler nakit
kar dağıtımı veya sermayeye transfer şeklinde gerçekleşmiş olabilir. Bu hareketler de kar dağıtım
veya sermayeye transfer tarihleri dikkate alınarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.
GELİR TABLOSU HESAPLARI
Genel olarak, gelir tablosu hesapları aylık olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. İşletme
faaliyetlerinin yıl içine eşit dağıldığı, sezonluk farklılıklar göstermediği durumlarda, aylık düzeltme
işlemi yerine yıllık ortalama enflasyon düzeltme katsayısı kullanılarak yapılan uygulamalara da
rastlanmaktadır. Ancak, bilançodaki parasal olmayan hesap kalemleri ile doğrudan bağlantısı olan
gelir-gider hesapları aylık ya da yıllık enflasyon düzeltme katsayıları ile düzeltilmez. Bilançoda
enflasyona göre düzeltilen değerler üzerinden yeniden hesaplanır. Bu hesaplar, satılan malın
maliyeti, amortisman gideri, mali ve maddi duran varlık satış karları olarak sayılabilir.
Yukarıda özet olarak anlatılan enflasyon düzeltme çalışmaları tamamlandıktan sonra hazırlanacak
mali tablolar, şirketin durumunu ve faaliyet sonuçlarını çok daha doğru bir şekilde sunacak ve
dolayısıyla yapılacak analizler de daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır.
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ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARDI 29
HİPERENFLASYONİST EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA 
1. Bu standart hiperenflasyonist bir ekonominin para birimi cinsinden hazırlanan bir işletmeye
ait, konsolide finansal tablolar da dahil olmak üzere temel finansal tablolarına
uygulanmalıdır.
2. Hiperenflasyonist bir ekonomide, yerel para ile ifade edilmiş faaliyet sonuçlarını ve mali
durumu, herhangi bir düzeltmeye gitmeden raporlamak faydalı değildir. Farklı zamanlarda
hatta aynı muhasebe döneminde paranın satın alma gücündeki düşüş, meydana gelen
işlemlerin tutarlarının karşılaştırılmasını yanıltıcı hale getirir.
3. Bu standart, hiperenflasyonun oluştuğu sayılan mutlak bir oranı saptamaz. Finansal
tabloların bu standarda göre düzeltilmesi gerektiğine karar verilmesi bir takdir meselesidir.
Aşağıdaki ekonomik özelliklerin, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bir ekonomide
bulunması halinde hiperenflasyonun varlığı kabul edilir.
(a) nüfusun çoğunluğu servetini parasal olmayan varlıklar veya nispeten daha istikrarlı olan
yabancı bir parada tutuyorsa; yerel parasının satınalma gücünü koruyabilmek için derhal
yatırıma yönlendiriyorsa;
(b) nüfusun çoğunluğu parasal işlemleri yerel para biriminden ziyade, nispeten daha
istikrarlı olan yabancı bir para birimi ile ifade ediyorsa, dolayısıyla fiyatlar bu para
birimine endeksleniyorsa,
(c) vadeli satış ve alışlarda, vade süresi kısa bile olsa, fiyatlar vade süresindeki satın alma
gücündeki beklenen kaybı telafi edecek şekilde belirleniyorsa,
(d) faiz oranları, ücretler ve fiyatlar, bir fiyat endeksine bağlanmışsa,
(e) üç yıllık kümülatif enflasyon oranı % 100' e yaklaşıyor ya da geçiyorsa.
4. Aynı hiperenflasyonist ekonominin para birimiyle rapor hazırlayan tüm işletmelerin, bu
standardı aynı tarihten itibaren uygulamaları daha uygun olur. Bununla birlikte, bu standart,
bir işletmenin raporlarını hazırladığı para biriminin bulunduğu ülkede hiperenflasyonun
oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren uygulanır.
1. Finansal Tabloların Düzeltilmesi
5. Fiyatlar, özel veya genel, politik, ekonomik ve sosyal nedenlerle zaman içinde değişir. Arz,
talep ve teknolojideki değişimler gibi özel nedenler,nispi fiyatların birbirinden bağımsız
olarak önemli ölçüde artmasına veya azalmasına neden olurlar. Ayrıca genel nedenler,
fiyatlar genel seviyesinde ve dolayısıyla paranın satın alma gücünde değişikliklere sebep
olabilir.
6. Birçok ülkede, temel finansal tablolar, yeniden değerlenen maddi duran varlıklar ve
finansal duran varlıklar dışında, genel fiyat seviyelerine veya varlıkların özel fiyat artışlarına
bakılmaksızın, tarihi maliyet esas alınarak hazırlanır. Ancak, bazı işletmeler, temel finansal
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tablolarını, sözkonusu varlıkların fiyatlarındaki değişiklikleri yansıtan cari maliyet esasına
göre sunarlar.
7. Hiperenflasyonist bir ekonomide, finansal tablolar, ister tarihi maliyet ister cari maliyet
esasına göre hazırlanmış olsun, sadece bilanço tarihindeki cari ölçü birimi ile ifade edilirse
faydalı olur. Sonuç olarak bu standart, bir işletmenin hiperenflasyonist bir ekonominin para
birimiyle hazırlanmış temel finansal tablolarına uygulanır. Bu Standardın öngördüğü
bilgiler, düzeltilmemiş finansal tablolara ek olarak sunulamaz. Buna ilaveten, düzeltme
yapılmadan önce finansal tabloların ayrı olarak sunulması da uygun değildir.
8. Hiperenflasyonist bir ekonominin para birimi ile raporlama yapan bir işletme, ister tarihi
maliyet, ister cari maliyet esasına göre hazırlanmış olsun, finansal tablolarını bilanço
gününde geçerli para birimi ile ifade etmek zorundadır. Finansal Tabloların Sunulması ile
ilgili 1No.lu Uluslararası Muhasebe Standardı‘nda istenen önceki döneme ait rakamların,
finansal tabloların ve geçmiş dönemle ilgili diğer bilgilerin de bilanço tarihindeki cari ölçü
birimi cinsinden ifade edilmesi gerekir.
9. Net parasal pozisyonda oluşan kazanç veya kayıplar net kar içinde yer almalı ve ayrı olarak
açıklanmalıdır.
10. Bu standarda göre finansal tabloların yeniden düzenlenmesi için yargılar kadar belirli
yöntemlerin de uygulanması gerekir. Bu yöntemlerin ve yargıların dönemden döneme tutarlı
olarak uygulanması, yeniden düzenlenmiş finansal tablolardaki sonuçların tam
doğruluğundan daha önemlidir.
Tarihi Maliyet Esasına Göre Düzenlenmiş Finansal Tablolar
Bilanço
11. Bilanço tarihinde cari ölçü birimi ile ifade edilmemiş bilanço kalemleri genel fiyat endeksi
uygulanarak düzeltilirler.
12. Parasal kalemler, bilanço tarihindeki cari para birimi ile esasen ifade edildiklerinden ayrıca
düzeltilmezler. Parasal kalemler, elde tutulan para ile nakit olarak ödenecek alacak ve
borçlardır.
13. Endekse bağlı tahviller ve borçlar gibi sözleşme ile fiyat değişmelerine bağlanmış varlık ve
borçlar, sözleşme şartlarına bağlı olarak bilanço gününde düzeltilirler. Bunlar düzeltilmiş
bilançolarda bu yeni değerleriyle gösterilirler.
14. Diğer tüm varlıklar ve borçlar parasal olmayan kalemlerdir. Bazı parasal olmayan kalemler
bilanço tarihinde net gerçekleşebilir değeri veya piyasa değeri ile gösterilmişlerse, tekrar
düzeltilmezler. Bunların dışındaki diğer parasal olmayan bütün varlıklar ve borçlar
düzeltilirler.
15. Parasal olmayan kalemlerin büyük çoğunluğu maliyet veya maliyet eksi amortisman
değeriyle bilançolarda iktisap edildikleri tarihteki değerleriyle gösterilirler. Her kalemin
düzeltilmiş maliyeti veya düzeltilmiş maliyet eksi birikmiş amortisman değeri; alım
gününden bilanço gününe kadar oluşan fiyatlar genel endeksindeki değişim uygulanarak
belirlenir. Bu nedenle maddi duran varlıklar, finansal duran varlıklar, hammadde ve ticari
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mal stokları, şerefiye, patent, ticari markalar ve benzeri varlıklar alım tarihinden itibaren
düzeltilir. Yarı mamul ve mamul stokları alım ve üretim tarihlerine göre düzeltilir.
16. Maddi duran varlıkların elde ediliş tarihleri hakkında ayrıntılı kayıtlar bulunmayabilir ya da
tahmin edilemeyebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bu standardın ilk uygulandığı dönemde,
düzeltmeye esas teşkil edecek değerlerin bulunabilmesi için bağımsız bir uzman tarafından
değer tespiti yapılmasına ihtiyaç duyulabilir.
17. Bu standart tarafından düzeltilmesi istenen maddi duran varlıkların alındığı döneme ait
genel fiyat endeksi bulunmayabilir. Böyle istisnai durumlarda, raporlanan para birimi ile
nispeten istikrarlı yabancı bir para birimi arasındaki döviz kurundaki değişme , tahmini bir
düzeltme ölçüsü olarak kullanılır.
18. Bazı parasal olmayan değerler, elde edilme değerinden veya bilanço günlerindeki
değerlerinden başka bir değerle bilançoda gösterilmiş olabilir. Örneğin maddi duran
varlıklar daha önceki bir tarihte (yeniden) değerlenmiş olabilir. Bu hallerde bilançoda
gösterilen değerler, (yeniden) değerleme tarihinden itibaren düzeltilirler.
19. Parasal olmayan bir varlığın düzeltilmiş değeri onun gelecekteki kullanım değerini (satış ya
da başka şekilde elden çıkarma dahil) aştığı takdirde, düzeltilmiş değeri bu konuları
düzenleyen Uluslararası Muhasebe Standardına göre azaltılır. Böyle durumlarda, maddi
duran varlıklar, şerefiye, patent ve ticari markaların düzeltilmiş değerleri geri kazanılabilir
değerlerine, stokların düzeltilmiş değeri net satış değerine, hisse senedi yatırımlarının değeri
de onların piyasa değerine indirilir.
20. Öz kaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen bir iştirak, hiperenflasyonist bir ekonominin para
birimi ile rapor düzenliyor olabilir. Bu iştirakin bilanço ve gelir tablosu, bu standarda uygun
olarak düzeltilir ve iştirak edenin net varlıklar ve faaliyet sonuçları üzerindeki payı
düzeltilmiş tablolardan hesaplanır. Eğer iştirak edilen şirketin düzeltilmiş finansal tabloları
yabancı bir para cinsinden ifade edilmişse, bu finansal tablolar kapanış kurundan çevrilir.
21. Enflasyonun etkisi genellikle borçlanma maliyetlerine yansıtılır. Borçlanma yoluyla finanse
edilen yatırım harcamalarını hem enflasyona göre düzeltmek hem de aynı dönem içinde
enflasyonu da içine alan borçlanma maliyetlerini aktifleştirmek uygun değildir. Borçlanma
maliyetlerinin bu kısmı , maliyetlerin oluştuğu dönemde gider olarak gösterilir.
22. Bir işletme, açıkça bir faiz yüklenmeden ödemenin geç yapılmasına olanak veren bir
anlaşma ile varlık alabilir. Buradaki gizli faizi alış bedelinden elimine etmek pratik olarak
mümkün değilse, söz konusu varlık alış tarihindeki düzeltme katsayısı ile değil, ödemenin
yapıldığı tarihteki düzeltme katsayısı ile düzeltilir.
23. 21 No.lu Uluslararası Muhasebe Standardı – Döviz Kurlarındaki Değişmelerin Etkileri yakın geçmişte meydana gelen yüksek devalüasyon nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının
varlıkların maliyetine eklenmesine izin vermektedir. Böyle bir uygulama hiperenflasyonist
bir ülkenin para birimi ile raporlarını hazırlayan ve aktiflerini satın alma tarihinden itibaren
düzelten bir işletme için uygun değildir.
24. Bu standardın uygulandığı ilk dönemin başında özkaynak kalemleri, dağıtılmamış karlar ve
yeniden değerleme fonları hariç, bu kalemlerin ortaya çıktıkları tarihten itibaren fiyatlar
genel endeksine göre düzeltilir. Önceki dönemlerden gelen yeniden değerleme fonları
elimine edilir. Bilançodaki diğer kalemlerin düzeltilmesinden doğan tüm farklar, düzeltilmiş
bilançoda dağıtılmamış karları oluşturur.
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25. İlk dönemin sonunda ve onu izleyen dönemlerde özkaynakların bütün kalemleri o döneme
ait katsayı ile, eğer dönem içinde ortaya çıkmışsa, o tarihteki düzeltme katsayısı ile
düzeltilir. Özkaynakdaki değişiklikler, 1 no.lu Uluslararası Muhasebe Standardı’na Finansal Tabloların Sunulması - uygun olarak açıklanır.
Gelir Tablosu
26. Bu standart, gelir tablosundaki bütün kalemlerin bilanço tarihindeki cari ölçü birimiyle
düzeltilmesini gerekli görür. Bunun için, gelir ve gider tutarlarının ilk kaydedildikleri
tarihlerdeki genel fiyat endeksine göre düzeltilmesi gerekir.
Net Parasal Pozisyon Kazanç veya Kayıpları
27. Enflasyonist bir dönemde, parasal varlık ve parasal borçların endekse bağlanmadığı
hallerde, parasal borçlarından daha fazla parasal varlık tutan bir işletme, alım gücü
kaybeder; parasal varlıklarından daha fazla borcu olan bir işletme ise alım gücü kazanır.
Parasal varlık ve parasal borçların farkından doğan kazanç veya kayıp, parasal olmayan
varlıkların, özkaynak ve gelir tablosu kalemlerinin yeniden düzenlenmesi ile endekse bağlı
varlık ve borçların ayarlanması sonucu oluşan farktan hesaplanır. Kazanç veya kayıp,
parasal varlık ve parasal borçlar arasındaki farkın ağırlıklı ortalamasına fiyatlar genel
endeksindeki değişimin uygulanması ile tahmin edilebilir.
28. Net parasal pozisyon kazanç veya kaybı net gelir içinde gösterilir. Paragraf 13.te belirtilen
şekilde, anlaşmalar ile fiyat değişikliklerine endekslenmiş aktif ve yükümlülüklerde yapılan
düzeltme net parasal pozisyon kazanç veya kaybından mahsup edilir. Diğer gelir tablosu
kalemleri mesela faiz gelir ve gideri, tasarruf edilen veya borç alınan fonlara ilişkin döviz
kuru farkları da net parasal pozisyon ile ilişkilendirilir. Bu kalemler ayrıca açıklanmakla
birlikte, bunların gelir tablosunda net parasal pozisyon kazanç veya kaybı içinde
gösterilmesi yardımcı olabilir.
2. Cari Maliyet Esasına Göre Düzenlenmiş Finansal Tablolar
Bilanço
29. Cari maliyet ile ifade edilen kalemler, zaten bilanço tarihindeki ölçü birimi ile ifade
edildiklerinden bunların tekrar düzeltilmesine gerek yoktur. Bilançodaki diğer kalemler
paragraf 11-25 teki gibi düzeltilir.
3. Gelir Tablosu
30. Cari maliyet ile düzenlenmiş gelir tablosu, yeniden düzenlenmeden önce, genellikle işlemin
veya olayın oluştuğu zaman geçerli olan maliyeti gösterir. Satışların maliyeti ve
amortisman, tükendikleri zamandaki cari maliyetleri ile kaydedilirler; satışlar ve diğer
giderler ise meydana geldikleri zamandaki parasal tutarları ile kaydedilirler. Bu nedenle,
tüm tutarların fiyatlar genel endeksi uygulanarak bilanço günündeki geçerli ölçü birimine
göre düzeltilmesi gerekir.
4. Net Parasal Pozisyon Kazanç veya Kaybı
31. Parasal varlık ve parasal borçların farkından doğan kazanç veya kayıplar 27. ve 28.
paragraflara göre hesaplanır. Cari maliyet esasına göre hazırlanan gelir tablosu, 15 No.lu
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Uluslararası Muhasebe Standardı’nın – Değişen Fiyatların Etkilerini Yansıtan Bilgiler - 16.
paragrafına göre değişen fiyatların parasal kalemler üzerindeki etkilerini yansıtan
ayarlamalar içerebilir. Bu şekilde bir ayarlama parasal varlık ve parasal borçların farkından
doğan kazanç veya kaybın bir parçasıdır.
5. Vergiler
32. Bu standarda göre finansal tabloların düzeltilmesi, vergilendirilecek kar ile muhasebe
karının arasındaki farkın artmasına neden olabilir. Bu farklar 12 No.lu Uluslararası
Muhasebe Standardı – Gelir Vergileri – .kapsamında dikkate alınır.
6. Nakit Akım Tablosu
33. Bu standarda göre, nakit akım tablosunda yer alan bütün kalemler bilanço tarihindeki cari
ölçü birimiyle ifade edilir.
7. Önceki Dönem Rakamları
34. Önceki döneme ait rakamlar, gerek tarihi maliyet , gerekse cari maliyete göre hazırlanmış
olsun , finansal tabloların karşılaştırılabilmesi için, genel fiyat endeksi uygulanarak bilanço
tarihindeki cari ölçü birimine getirilir. Daha önceki dönemlere ait bilgiler de rapor
tarihindeki cari ölçü birimine göre düzeltilir.
Konsolide Finansal Tablolar
35. Hiperenflasyonist bir ekonomide finansal tablo düzenleyen ana şirket, yine hiperenflasyonist
bir ekonominin para birimi ile finansal tablo düzenleyen bağlı ortaklığa sahip olabilir. Bağlı
ortaklıkların finansal tablolarının, ana şirket tarafından düzenlenen konsolide finansal
tablolara dahil edilmeden önce, bağlı ortaklığın rapor düzenlediği ülkedeki fiyatlar genel
endeksi uygulanarak düzeltilmesi gerekir. Bağlı ortaklık yabancı bir şirket ise, finansal
tablolar bilanço tarihindeki kura göre çevrilir. Hiperenflasyonist olmayan bir ülkenin para
birimi ile finansal tablo hazırlayan bir bağlı ortaklığın finansal tabloları ise, 21 No.lu
Uluslararası Muhasebe Standardı’na - Döviz Kurlarındaki Değişmelerin Etkileri - göre
işleme tabi tutulur.
36. Eğer değişik tarihli finansal tablolar konsolide edilmişlerse, parasal olsun ya da olmasın
bütün kalemlerin konsolide finansal tablonun hazırlandığı tarihteki cari para birimi ile tekrar
düzeltilmeleri gerekir.
8. Genel Fiyat Endeksinin Seçimi ve Kullanımı
37. Bu standarda göre finansal tabloların düzeltilmesi için satın alma gücündeki değişmeleri
yansıtan genel fiyat endeksinin kullanılması gerekir. Aynı para birimi ile rapor hazırlayan
bütün işletmeler, aynı ekonomide aynı endeksi kullanmayı tercih etmelidir.
9. Hiperenflasyonun Sona Ermesi
38. Bir ekonomide hiperenflasyon sona erer ve dolayısıyla bir işletme, finansal tablolarını bu
standarda göre hazırlayıp, sunmaktan vazgeçerse, bir önceki dönem sonundaki cari ölçü
birimine göre düzeltilmiş değerler, daha sonraki dönemlerdeki finansal tablolara baz teşkil
eder.
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10. Açıklamalar
39. Aşağıdaki açıklamalar yapılmalıdır:
a- Finansal tabloların ve önceki döneme ait rakamların kullanılan para birimindeki
genel satın alma gücündeki değişime göre düzeltildiği ve bilanço günündeki geçerli
ölçü birimine göre ifade edildiği,
b- Finansal tabloların tarihi maliyet esasına göre mi yoksa cari maliyet esasına göre mi
düzenlendiği, ve
c- Seçilen fiyat endeksinin türü ve bilanço günündeki seviyesi ile endeksteki Cari ve
önceki dönemdeki değişmeler
40. Bu standarda göre yapılacak açıklamalar, enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkileri
ile ilgili konuları açıklığa kavuşturmak için gereklidir. Aynı zamanda, bu açıklamalar
konuyu ve sonuçları anlamak için gerekli diğer bilgileri de sağlar.
11. Yürürlük Tarihi
41. Bu Uluslararası Muhasebe Standardı 01 Ocak 1990 tarihinde veya daha sonra hazırlanan
finansal tablolar için geçerlidir.
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ALACAKLARDA AMORTİSMAN
Yunus DOĞRU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
GİRİŞ
Vergi hukukumuz; işletmenin aktifini oluşturan bazı varlıkların olumsuz iç ve dış etkenler
nedeniyle değerlerindeki azalışlarına karşı, işletme lehine bazı düzenlemeler getirmiştir.
Sözü edilen olumsuz iç etkenler olarak varlıkların aşınma yıpranma nedeniyle
değerlerindeki azalışlarını, dış etkenler olarak da yangın, deprem, su basması gibi afetler
yüzünden yada bozulma, çürüme, kırılma patlama, paslanma gibi iktisadi kıymetlerin
değerlerindeki azalışlarını ve alacakların tahsil edilememesi gibi müşteri kaynaklı
olumsuzlukları sayabiliriz.
İşletmenin bazı varlıklarına getirilen bu koruma önlemlerinden biri yukarıda bahsedildiği
üzere, amortisman konusudur. Amortisman genel anlamda bir kıymetin aşınma ve yıpranma
payıdır. Amortismana tabi kıymetlerden ilk akla gelen tesis makine cihaz, taşıtlar,
demirbaşlar gibi işletmenin maddi duran varlıklarını oluşturan kıymetlerdir. Vergi
hukukumuz maddi duran varlıkların yanında maddi olmayan ; haklar, şerefiyeler, araştırma
geliştirme giderleri, aktifleştirilen kuruluş ve örgütleme giderleri, özel maliyetler gibi duran
varlıklara da amortisman öngörmüştür.
Amortisman konusu 213 sayılı Vergi Usul Kanunun da üç bölümde düzenlenmiştir. Kanun
koyucu yıpranmaya ve aşınmaya matuf mevcutların, yıpranma ve aşınma paylarına karşılık
bir amortisman değeri öngördüğü gibi, alacaklara da bazı hallerde tahsil edilememe riskine
hatta tahsil edilememesine karşı mükellef lehine bir takım düzenlemeler getirmiştir.
Makalemizin konusunu alacaklarda amortisman oluşturmaktadır. Bu konu; işletme
varlıklarının bir unsuru olan alacakların olumsuz dış etkenlerden korunması açısından vergi
hukukumuzda yer almış önemli düzenlemelerden biridir. Konunun önemi açısından kısa bir
örnek vermek gerekirse ; yasal düzenlemelerdeki koşulları taşıyarak işletme daha önce gelir
yada hasılat yazması sonucu doğan alacağını daha sonra değersiz hale gelmesi durumunda
gider yazabilecektir. Şüpheli hale gelmiş bir alacağına ; karşılık ayırıp sonuç hesaplarına
aktarmak, ayrılan karşılık kadar vergi matrahında bir azalma meydana getirecektir. alacaklı
daha önce gelir veya hasılat yazdığı işlemi nedeniyle vergi ödemeyecektir. Söz konusu
alacağın daha sonraki dönemlerde tahsil edilmesi durumda alacaklı gelir yazacaktır. Ancak;
karşılık ayrılan dönem ile alacağın tahsil edildiği dönem arasında geçen süre alacaklıya
vergi ertelemesi avantajı sağlayacaktır..
Makalemizin konusu olan alacaklarda amortisman Vergi Usul Kanununda ; değersiz
alacaklar, şüpheli alacaklar
ve vazgeçilen alacaklar olmak üzere üç maddede
düzenlenmiştir. Bu maddeler sırasıyla alınamayan bir alacağın alınamama koşuluna göre,
alacaklı mükellef lehine bir takım düzenlemeler getirmiştir. Aşağıda bu düzenlemeleri
uygulamalarımızdaki amaca uygun özet bir şekilde işlemeye çalışacağız.
I- DEĞERSİZ ALACAKLAR
Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan
alacaklar değersiz alacaktır. Değersiz alacaklar bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf
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değerlerini kaybederler ve mukayyet (muhasebe) kıymetleriyle zarara geçirilerek yok
edilirler . İşletme hesabına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz
alacakları gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler. (VUK.Md.322)
Madde metninden de anlaşılacağı üzere alacağın tahsil edilememe durumunu
Yargı kararıyla yada inandırıcı bir belge ile ispat etmek gerekmektedir. Her iki durumun da
değerlendirilmesi son derece zordur. İspat külfeti mükellef (alacaklıya ) aittir.(VUK.Md.3)
Değersiz alacak kabul edilmenin unsurlarından birini taşıması halinde alacak, alacaklısı
açısından tasarruf değerini kaybetmiştir. Bu nedenle ilgili alacak mukayyet (muhasebe)
değeri ile bulunduğu alacak hesabının alacağı karşılığı ilgili gider hesabına borç yazılarak
sonuç hesaplarıyla ilişkisi sağlanmış olur.
Bir alacağın değersiz alacak olabilmesi için zorunlu iki koşulu aşağıda irdelemeye
çalışacağız.
a) Yargı kararına göre alacağın tahsil edilemez hale gelmesi : Madde hükmünde
ileri sürülen şartlardan birincisi alacağın yargı kararına göre tahsil edilemez hale
geldiğinin kanıtlanması gerekir. Öncelikle tahsili için yasal yollara başvurulması
gerekirse icra takibi yapılması fakat yapılan başvuru ve takipler sonucunda alacağın
ödenmeyeceği veya paranın talep edilmesinin olanaksız hale gelmiş olduğunun
mahkeme kararı ile tespit edilmiş olması gerekir.
b) Alacaktan vazgeçildiğini gösteren bir belgenin bulunması.: Madde hükmünde
ileri sürülen ikinci şart ise; alacaktan vazgeçildiği gösteren bir belgenin
bulunmasıdır.Bu belgeler ;





Konkordato sözleşmeleri
Alacak davasından vazgeçildiğini gösteren mahkeme kararı ve benzeri belgeler
Borçlunun gayubetini belgeleyen haber, mahkeme kararı ve benzeri belgeler.
Miras reddi kararları
türünden belgelerdir.

Değersiz Alacaklara İlişkin Önemli Hususlar


İcra iflas yasasının 143 madde gereği verilen ‘’aciz vesikası’’ na dayanarak alacak
değersiz alacak yazılmaz. Aciz vesikası bir mahkeme kararı olmadığından, alacağın
değersiz sayılabilmesi için yeterli belge değildir . Çünkü aciz vesikası bir mahkeme
kararı değildir. Diğer şartların varlığı halinde aciz vesikasına dayanarak ancak şüpheli
alacak karşılığı ayırmak suretiyle zarar yazılabilir.
İİK.143 maddesi hükmü gereği verilen aciz vesikası zaman aşımı süresinin borçlu lehine
işlemesini durdurur.



Bir alacağın değersiz hale gelip gider yazılabilmesi için
gerekir.



İşletme hesabı esasına göre defter tutan yükümlüler değersiz hale gelen alacaklarını
gider olarak yazmak suretiyle dönem kazancından indirebilirler. Ancak, işletme hesabı
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önceden gelir yazılmış olması

esasına göre defter tutanların kayıtları üzerinden borç ve alacak ilişkilerini belirleme
olanağı mevcut değildir. Bu nedenle bu esasa göre defter tutanların değersiz hale gelen
alacaklarının mevcut ticari faaliyetlerinden doğduğunu kanıtlaması gerekir.


Değersiz alacaklar değersiz hale geldikleri yılın hesaplarına zarar olarak aktarılabilirler.
İlgili olduğu dönemde zarar yazılmayan değersiz alacaklar takip eden yıllarda zarar
yazılamazlar.



Zarar yazılan değersiz alacakların daha sonra tahsil edilmeleri halinde, zarar yazılan
tutar kar hesaplarına aktarılır.

Yargı kararları


Bir alacağın ancak tahsil olanağının kalmadığının kesinleştiği tarihte değersiz alacak
olarak zarara kaydedilebileceği. (Danıştay 4.Daire Esas No: 1989/1829, Karar No:
1991/3078)

II- ŞÜPHELİ ALACAKLAR
Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla ;
1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar
2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenmesine rağmen borçlu
tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük
alacaklar şüpheli alacak sayılır.
Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte
karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir.
Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.
Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar zarar
hesabına intikal ettirilir. (VUK Md. 323)
Madde hükmünden hareketle şüpheli alacak karşılığı ayıracak mükelleflerin ;
a) Ticari ve/veya zirai faaliyetlerle uğraşmaları,
b) Bilanço esasında defter tutmaları gerekmektedir.
Buna göre işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile kazancı ticari ve zirai
kazanç dışındaki kazançlardan oluşan mükellefler, şüpheli alacak karşılığı ayıramazlar.
Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırabilmenin Koşulları
a- Alacağın ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili
olmalıdır.
Şüpheli alacağa konu alacağın ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi
ile ilgili olması gerekir. Dolaysıyla bir alacak ticari veya zirai kazancın dışındaki diğer gelir
gruplarından elde edilmiş ise, karşılık ayrılmaz. Şüpheli hale gelmiş alacağa karşılık
ayırabilmek için ayrıca alacağın daha önce hasılat hesaplarına intikal etmiş olması gerekir.
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Yani alacağın tahakkuk etmiş olması ve vergiyi doğuran olayın meydana gelmiş olması
gerekir. VUK.Md.19)
b- Alacağın dava veya icra safhasında bulunması
Dava icra dairelerine sadece şeklen başvurmak alacağın şüpheli hale geldiğini ifade etmez.
Başvurunun gerçek bir şekilde yapılması ve sonuçlanana kadar ciddi bir şekilde takip
edilmesi gerekir. Bu konu suiistimale açık bir konu olması nedeniyle madde hükmünü
zorlayan uygulamalar yaşanmaktadır.
Yılın son gününde icraya başvurarak şüpheli alacak karşılığı ayırmak, daha sonraki yılda
ise; ciddi bir takip ve izleme yapmamak, hesap döneminin son günü olan değerleme
gününde önce alacaklı ve borçlu anlaşarak taksit yapmak, vade uzatmak gibi alacağa ilişkin
ödeme şeklini yeniden belirlemelerine rağmen, şeklen hesap döneminin son günlerinde
alacaklarını hukuki takibata geçerek şüpheli alacak karşılığı ayırdığı, ancak izleyen
dönemde takipten vazgeçtiği durumlar; alacaklının iyi niyetli olunmadığını, vergiden
kaçınmak istendiğini, sonuç olarak alacağın şüpheli hale gelmediğini gösterir.
c- Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu
tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük
alacaklar.
Yapılan protestoya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen ödenmemiş alacak için
şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir. Bu durum daha çok kalabalık müşteri kitlesine sahip olan
perakende satış yapan büyük şirketlerde söz konusu olabilir.
Dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar için yapılan düzenlemenin
uygulama alanı oldukça dardır ve hukuki sistemin mantığına aykırıdır.
Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmaya İlişkin Önemli Hususlar








Alacağın vadesi gelmemişse diğer şartlar oluşsa bile şüpheli
Alacak karşılığı ayrılmaz.
Teminata bağlanan alacaklar için veya alacağın teminata bağlanan kısmı için şüpheli
alacak karşılığı ayrılmaz. Alacağın şüpheli olup olmadığı değerleme günü itibariyle
belirlenir. (VUK.Md.323) Haciz suretiyle teminata bağlanan alacaklarda değerleme
günü itibariyle teminat tutarı belirlenir. Teminatın karşılayamadığı kısım olursa bu
kısım için karşılık ayrılır.
Şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için borçlunun yanında kefil içinde takibat
yapılması ve her iki takibatında sonuçsuz kalması gerekir.
Kollektif şirketlerde şirketle birlikte ortaklar hakkında takibat yapılması ve sonuçsuz
kalması gerekir.
Adi ortaklıkta ortaklıkla birlikte ortaklara da ayrı, ayrı takibat yapılması ve takibatın
sonuçsuz kalması gerekir.
Şüpheli alacaklar değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılarak
zarar kaydedilir. Şüpheli alacak tahsil edildiği dönemde kara geçirilerek karşılık
kapatılır. Şüpheli alacağın kısmen tahsili durumunda tahsil edilen miktar kadar
‘’Şüpheli Alacaklar Hesabı ’’ alacaklandırılır ‘’ Şüpheli Alacak Karşılığı’’ hesabı
borçladırılır. Sonuç olarak tahsil edilen miktar kadar şüpheli alacaklar azalmış olur.
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Gelir ve giderlerin sonuç hesaplarıyla ilişkilendirilmesinde dönemsellik ilkesi göz
önünde bulundurulur. (VUK.Md.283,287) Dolaysıyla Şüpheli alacak karşılığı alacağın
şüpheli hale geldiği dönemde ayrılarak gider yazılabilir.
Müşteriden alacağın fatura bedeline dahil katma değer vergisini de kapsaması halinde,
borcun tamamı üzerinden karşılık ayrılır (bu konuda farklı yaklaşımlar bulunmakla
birlikte genel eğilim bu yöndedir).
Şüpheli alacak karşılığı ayırmak ihtiyaridir.
Mal alımları için verilen avanslardan doğan alacaklara karşılık ayrılmaz..
Başka bir şahsın borcuna kefil olma ve hatır senetleri nedeniyle oluşan alacaklar şahsi
alacak olup, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili
olmadığından şüpheli alacak karşılığı ayrılmaz.
Konkordato anlaşmaları alacaklarla ilişkilendirilmez. Konkordato anlaşmaları
alacaklıların alacaklarının belli bir yüzdesinden vazgeçmesi şeklindedir. Dolaysıyla
konkordato anlaşması sonucu vazgeçilen kısım alacaklı için değersiz alacak, borçlu için
ise vazgeçilen alacak hükmündedir.
Holding ve bağlı kuruluşlar arasında ticari işlemlerden kaynaklanmayan alacaklar için
şüpheli alacak karşılığı ayrılmaz.
Hatır senedinden kaynaklanana alacaklar için karşılık ayrılmaz.

Yurt dışı alacaklarda karşılık ayırma: Kanun (VUK.Md.323) bir alacağın şüpheli hale
gelmesi için taşıması gereken koşulları belirlerken, yurt dışı veya yurt içi alacakları diye bir
ayrım yapmamıştır. Bu nedenle VUK’nun 323. madde koşullarını taşıması halinde, yurt dışı
alacaklar için de şüpheli alacak karşılığı ayırmada bir sakınca yoktur. Ancak Yabancı para
ile olan bir alacağa karşılık ayırmak için VUK 323.madde koşulları yanında 32 sayılı Türk
Parasının Kıymetimi Koruma Hakkında karara ilişkin 91-32/5 sayılı tebliğinde aranılan
şartların da bulunması gerekir. Söz konusu tebliğin 22
maddesinin V-i bendine göre, döviz cinsinden alacakların şüpheli alacak sayılması ; ihtilaf
nedeniyle dava açılması mücbir sebep kabul edilmiş, bu durumun ispatı için ;



Yurtdışından sağlanacak belgelerin dış temsilciliğimize onaylatılması veya
Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansın çerçevesinde hazırlanan

‘’Yabancı Resmi Belgelerin
olması gerekir .

Kaldırılması Sözleşmesi’’ hükümlerine göre onaylanmış

Yabancı para cinsinden olan ve şüpheli duruma düşen alacaklar için karşılık ayrılması
durumunda bu alacaklar nedeniyle değerleme gününde hesaplanan kur farkları için de
karşılık ayrılabilecektir. Değerleme gününde yabancı para üzerinden olan alacaklar için kur
farkı geliri hesaplanacak , ancak aynı tutarda karşılık ayrılmak suretiyle bu tutar zarara
yansıtılacaktır.
Yargı Kararları



İcra takibinin ciddi olarak takip edilmemesi nedeniyle, dosyası takipten düşen alacak,
şüpheli alacak kabul edilmez. (Danıştay 3. Daire 10.06.1987 Esas No: 1986/2768, Karar
No: 1987/1552
Şahsi kefalet nedeniyle alacaklısına ödenen ve asıl borçludan tahsil edilemeyen
alacağın, ticari işletme için şüpheli alacak olarak kabul edilmeyeceği.( Danıştay 3.Daire
Esas No: 1991/762, Karar No: 1991/2744)
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İcra yoluyla takip edilen alacaklar için şüpheli alacak olarak pasifte karşılık
ayrılabileceği. (Danıştay 4.Daire Esas No: 1991/1528, Karar No: 1991/4320)
Şüpheli alacaklarda karşılık ayırmak yerine doğrudan kar zarar hesabına kayıt
yapılmasında aykırılık bulunmadığına. (Danıştay 4.Daire Esas No: 1991/2342, Karar
No: 1992/4472)
Şüpheli hale geldiği yılda karşılık ayrılmayan alacak için müteakip yıllarda karşılık
ayrılabileceği. (Danıştay 4.Daire Esas No: 1992/719, Karar No: 1992/4809
Holding şirketlerin iştirakleri ile olan ilişkileri ticari nitelikte olduğundan,
iştiraklerinden olan şüpheli alacakları için pasifte karşılık ayırabilecekleri. (Danıştay
4.Daire Esas No: 1992/839, Karar No: 1992/5015)
Teminat mektubu ve senet protesto giderleri ile kredi faizlerinin malın maliyeti ile
doğrudan ilgisinin bulunmadığı, icra takibine başvurulan alacaklar için şüpheli alacak
karşılığı ayrılabileceği. (Danıştay 4.Daire Esas No: 1992/1511, Karar No: 1994/818)
Bir alacağın şüpheli sayılabilmesi için bu alacağa ait senedin ilk cirantası hakkında icra
takibinde bulunulmasının yeterli olduğu ayrıca asıl borçlu hakkında icra takibi
yapılmasının da gerekli olmadığı. (Danıştay 3.Daire Esas No: 1989/4216, Karar No:
1989/2768)
Borçlunun mallarına ihtiyatı veya normal haciz konulması alacağı teminatlı
kılmayacağından, dava veya icra safhasında bulunan bu alacağın şüpheli sayılmasını
engellemeyeceği. (Danıştay 4.Daire Esas No: 1989/4580, Karar No: 1990/1491)

III- VAZGEÇİLEN ALACAKLAR
Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar borçlunun defterlerinde
özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği yılın
sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına naklolunur.
(VUK.Md.288)
Sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar kavramı uygulamada tereddütlere neden
olmaktadır. Konuyla ilgili 169 yayın sıra nolu Hesap Uzmanları Kurulu Danışma
Komisyonu kararı ;
‘’ Sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen bir alacağın değersiz alacak olarak zarar
yazılabilmesi için diğer bütün vesikalarda olduğu gibi olayın incelenmesi yapılmalı ve
inceleme elamanı kanaat verdiği takdirde kabul edilmelidir. Yani bir olayı tesvik eden her
belge gibi alacaktan vazgeçildiğini gösteren ve bunu ispatlama maksadıyla ibraz olunan
belgelerde soyut olarak yeterli bulunmazlar belgeler ilişkin bulundukları olaylarla birlikte
ve olayın mahiyet ve özü incelenerek değerlendirilirler . Bu itibarla alacaktan vazgeçmeyi
peşin ve şekli bir belgeye bağlamak mümkün değildir. ‘’
şeklindedir.
Hesap uzmanları kurulu danışma komisyonu alacaktan vazgeçilmesine dair özel bir belge
düzeni olmayacağını ancak olayın gerçeği yansıtması gerektiği
yönünde karar almıştır.
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Vazgeçilen Alacaklara İlişkin Önemli Hususlar





Konkordato ve sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar alacaklısı için değersiz
alacak, borçlusu için ise kar hükmündedir.
Vazgeçilen alacaklar borçlunun defterinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu tutar üç
yıl süreyle zararla giderilmediği takdirde takip edilen yıl kara aktarılır.
Vazgeçilen alacaklar borçlu tarafından kara alınması bakımından bekleme süresi üç yıl
olmakla beraber bu süreden önce işin terki ölüm ve kurumlarda devir hallerinde kara
geçirilir.
Geçmiş yıl zararları ile mükellefin diğer gelir kaynaklarından doğan zararlar, bu karşılık
hesabından mahsup edilmez.
Alacağın vazgeçildiği işletme bünyesinde bekleme süresi içinde doğan zarar;
öncelikle vazgeçilen alacaklar için ayrılmış bu karşılık hesabından mahsup
edilmelidir.

IV: SONUÇ
Vergi hukukumuz işletmenin aktifini oluşturan bazı varlıkların olumsuz koşullar nedeniyle
kıymetlerinde meydana gelen azalışlarını, işletme lehine önlemek açısından bazı
düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemelerin bir tanesi de alacaklarda amortismandır. Bu
düzenleme Vergi Usul Kanununda ; değersiz alacaklar, şüpheli alacaklar ve vazgeçilen
alacaklar olmak üzere üç maddede düzenlenmiştir. Bu maddeler sırasıyla alınamayan bir
alacağın alınamama koşuluna göre, alacaklı mükellef lehine bir takım düzenlemeler
getirmiştir
KAYNAKLAR
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TRANSİT TİCARET VE UGULAMASI
Transit Ticaret, Türkiye’ye net döviz girişi sağlanması şartıyla; kendi kaynaklarımızdan döviz tahsisi
yapılarak veya döviz tahsisi yapılmaksızın satın alınan yabancı menşeli malların transit olarak doğrudan
doğruya bir başka ülkeye satılmasıdır.
Transit Ticaret işlemlerinin;
- Önceden Döviz Tahsisi,
- Mahsup,
- Net döviz girdisinin beyanı,
Yoluyla olmak üzere üç şekilde yapılmasına olanak tanımaktadır.
Transit Ticaret işlemleri uluslararası Bankacılık ve Ticari teamüllerde yapılacak işleri 6 Ocak l996 tarih ve
22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 96/8 Sayılı İhracat Tebliği esaslarına dayalı olarak aşağıda
sunmaya çalıştım.
1- TARİFLER:
a) Transit Ticaret
Alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere gerçek veya tüzel kişi Transit Tacirince satın
alınan, yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurt dışına satılmış (serbest bölgelere yapılan satışlar
dahil) malların Transit olarak veya doğrudan doğruya, başka bir ülkeye (serbest bölgeler dahil) satılmasını
ifade eder.
Transit Ticarete konu olan malların satın alınması ithalat, satılması da ihracat sayılmadığından,
- malın satın alınmasına ilişkin işlemler, İthalat Rejim Kararı ve Yönetmeliği hükümlerine,
- malın satılmasına ilişkin işlemler, İhracat Rejimi Kararı ve İhracat Yönetmeliği hükümlerine tabi tutulmaz.
Gümrük idarelerince verilebilecek izne istinaden malların Türk gümrük hattını aşarak işçilik görmek üzere
fiktif depo veya antrepolara alınması "fiili ithal" hükmünde değildir.
b) Transit Taciri
Transit Ticaret faaliyetinde bulunan, vergi mükellefi Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişi Tacirler,
Ticaret ve Sanayi odaları ile esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı olanlarla ve sanatkarlar ve joint-venture ile
konsorsiyumlardır.
c) Transit Ticaret Formu (TTF)
Transit Ticaret yapabilmek için, Transit Taciri tarafından düzenlenip aracı bankaya onaylattırılan EK:1’de
yer alan belgedir.
d) Transit Ticarete Konu Olan Malın Satın Alındığının Tevsiki
Bu mallarla ilgili ticari (ve varsa mali) belgelerin Transit Tacirinin adına aracı bankaya gelmesidir.
e ) Transit Ticarete Konu Olan Malın Satıldığının Tevsiki
Bu mallara ilişkin ticari (ve varsa mali) belgelerin, aracı banka tarafından alıcıya veya alıcının yetkili
kılacağı yurt dışındaki bankaya Transit Taciri adına gönderilmesidir.
f) Banka
Transit Ticarete aracılık eden banka veya özel finans kurumlarıdır.
g) Serbest Kullanıma Bırakılan Dövizler
- ihracat bedellerinin fiili ihraçtan tarihinden itibaren 90 gün içinde tahsil edilmesi halinde serbest
kullanıma bırakılan en fazla % 30'u tutarındaki dövizleri,
- fatura ve/veya istihkak raporları ile belgelendirilmek kaydıyla Türkiye'de yerleşik, gerçek ve tüzel kişilere
yurt içinde veya dışında yaptıkları hizmet -müteahhitlik hizmetleri dahil- karşılığı dövizleri veya dışarıda
yerleşik, gerçek ve tüzel kişiler nam ve hesabına yapılan Türk lirası (TRL) gider karşılığı dövizleri,
- bu çerçevede yapılacak Transit Ticaret faaliyetlerinden elde edilip Transit Tacirinin serbest kullanımına
bırakılan dövizleri ifade eder.
2- TTF’NİN BANKALARCA ONAYLANMASI:
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Transit Ticaret talepleri, Transit Ticarete Türkiye
dışındaki bir bankanın aracılık ettiği işlemler de dahil
olmak üzere, Türkiye'deki bir bankanın şubesine yapılan
başvurularda,

Bankaları, TTF (Transit Ticaret Formu) nun
düzenlediği tarihten itibaren herhangi bir işlem
yapılmadan üzerinden 365 gün geçmesi halinde, TTF
(Transit Ticaret Formu)’nu iptal edebilirler.

a) Bir defaya mahsus olmak üzere,

3- ALIŞ BEDELLERİNİN TRANSFERİ İLE SATIŞ
BEDELLERİNİN
TAHSİLİNDE
UYULACAK
KURALLAR

aa) Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı fotokopisi ile
firmanın vergi numarasını gösterir Vergi Dairesinden
alınan vergi mükellefiyetini gösterir belge veya onaylı
kopyası,
ab) Esnaf ve sanatkarlarda üretim faaliyetinde
bulunduklarını,Türkiye
Esnaf
ve
Sanatkarlar
Konfederasyonundan alacakları belge ile, Vergi
Dairesinden vergi mükellefiyetini gösterir belge veya
onaylı kopyası,
ac) Joint-venture ve konsorsiyumlarca durumlarını
belirtir ortaklık sözleşmesi ve vergi mükellefini gösteren
Vergi Dairesinden alınan belge veya onaylı kopyası,
b) Her bir talep için EK:1'deki forma uygun TTF(Transit
Ticaret Formu), alım ve satım sözleşmelerinin bir suretini
aracı bankaya verilmesi suretiyle yapılır.
Transit Ticaret konusu malın satılacağı ülke veya
ülkelerin, malın miktar ve satış bedelinin TTF'nin
düzenlenme aşamasında belirlenmemiş olması TTF'nin
düzenlenmesine engel teşkil etmemektedir. Bu unsurlar
Transit Ticaretin gerçekleştirilmesinden sonra ibraz
edilerek, satış sözleşmesine göre TTF'ye kaydedilmesi
mümkündür.
Sonradan
ibraz
edilecek
satış
sözleşmesinde yer alan satış tutarı, alış sözleşmesinde
kayıtlı tutarın altında olamaz.
Bazı malların Transit Ticaretine ilişkin taleplerde, bu
belgelere ilave olarak İstanbul Maden ve Metaller
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince satışın kayda
alındığına dair notunun bulunduğu belgeyi de ibraz
etmek gerekir.
Banka, yapılan başvuruların Transit Ticaret hükümlerine
uygun olup,olmadığının ve ibraz edilen belgelerle TTF’de
kayıtlı bilgilerin birbirleriyle uyumlu olduğunun tespit
ederek, TTF'yi onaylayıp aslını Transit Tacirine vererek
bir nüshasını kendinde alıkoyarlar.

a) Alış bedellerinin ödenmesi ve satış bedellerinin
tahsili, uluslararası bankacılık teamüllerine göre her
türlü ödeme şekliyle yapılabilir.
Ancak satış bedellerinin kabul kredili ödeme şekline
göre, tahsil edildiği işlemlerde düzenlenen poliçelerin,
yurt dışındaki bankalara iskonto ettirilmesi halinde,
tahsil edilen iskontolu satış bedeli alış bedelinden az
olamaz, başka bir ifadeyle iskonto tutarı, satış ve alış
bedelleri farkından çok olamaz.
b) Transit Ticarette satış bedellerinin konvertibl bir
döviz cinsinden tahsili zorunludur. Satış bedelinin
TRL’yle tahsil edilmesi, alış bedelinin de TRL veya
serbest kullanıma bırakılan dövizlerle açılan DTH
(Döviz Tevdiyat Hesabı)’lerden ödenmesi halinde
mümkündür.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik Transit
Ticarette alış bedeli dövizle ödenen malın satış bedeli
TRL'yle tahsil edilebilir. Alış bedelleri her durumda
TRL'yle ödenebilir.
c) Transit Ticarette satış bedellerinin Transit Ticaret
bedeli olarak alışının yapılabilmesi için yurt dışından
geldiğinin tespiti şarttır.
Her bir Transit Ticaret işlemi, satış bedellerinin USD
50.000 veya eşitine kadar seyhat çeki ve kredi kartıyla
ödenmesi mümkündür.
d) Satış bedeli tahsil edilmeden önce alış bedelinin
banka kaynaklarından (döviz kredileri dahil) veya yurt
içinden temin edilen dövizlerle açılan DTH'den
ödenmesi halinde, en az transfer edilen döviz tutarı
kadar satış bedelinin transfer tarihinden itibaren 180
gün, içinde tahsil edilmesi zorunludur.

Bankalar, TTF’de değişiklik yapılmasına ilişkin firma
taleplerini, değişikliğe ilişkin belgelerin ibrazı ve Transit
Ticaret hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yerine
getirmeye yetkilidir.

e) Alış bedelinin transfer, satış bedelinin tahsil
edilebilmesi için mutlaka TTF’nin düzenlenmiş olması
gerekmektedir.

Alış bedelinin transferinden sonra bankalar, TTF’nin
birden fazla TTF’ye bölünmesine ilişkin gelen talepleri,
yeni satım sözleşmelerinin ibraz etmek koşuluyla yerine
getirler.

ea) Malın alış bedeli döviz olarak banka kaynağından
ödeniyor ise, döviz satım belgesi (DSB), malın satış
bedelinin tahsilinde ise döviz alım belgesi (DAB)
düzenlenir.

Transit Ticaret “İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış
ülkelerden yapılamaz.”

eb) Alış bedelleri Transit Tacirinin DTH'lerinden veya
yurt dışındaki hesaplarından ödenmiş ise, DSB
düzenlenmez.
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ec) Alış ve satış bedellerinin TRL'yle ödenmesi ve tahsili
halinde Türk Parası Transfer Belgesi (TPTB) ve TRL
üzerinden DAB düzenlenir.
DAB ve DSB veya TPTB(Türk parası Transfer Belgesi)
düzenlendiği hallerde bu belgelere Transit Ticaret
nedeniyle, düzenlendiğine dair not konulacaktır. TTF'ye
de DAB ve/veya DSB (veya TPTB) düzenlenmiş ise,
bunların tarih ve sayısı ile tutarları belirtilecektir.
ed) Transit Ticarete ilişkin döviz transferi veya alış işlemi
TTF’yi düzenleyen banka dışındaki bankalar tarafından
yapılabilir. Döviz transferi veya döviz alış işlemini yapan
banka TTF’ye yaptığı işleme ilişkin gerekli notu
koyduktan sonra Transit Ticaret hesabının kapatılmasını
izlemekle yükümlü TTF’yi düzenleyen bankaya en geç 5
iş günü içinde bilgi verir.
ef) Satış bedellerinin kredi kartıyla tahsil edilmesi
halinde, bedel alışının kredi kartına istinaden yapıldığı
DAB üzerine mutlaka kaydedilmelidir. Transit Ticaret
hesabını kapatacak banka, bu şekilde not bulunan
DAB’larda kayıtlı toplam döviz tutarının her bir Transit
Ticaret işlemi itibariyle en çok USD 50.000’lik kısmını
taahhüde sayar.
eg) Bankaların birbirlerine, Vergi Dairelerine, kambiyo
müdürlüklerine
yapacakları
bildirimler,
“taahhütlü
mektupla” bildirim yapıldığının teyidini sağlayacak diğer
şekillerde yapılacaktır.
4- TRANSİT TİCARETTE ALIŞ BEDELLERİNİN
TRANSFERİ, SATIŞ BEDELLERİNİN TAHSİLİ İLE
SERBEST KULLANIMA BIRAKILAN TUTARLAR
a) SATIŞ BEDELİ TAHSİL EDİLMEDEN ÖNCE ALIŞ
BEDELİNİN TRANSFERİ:
aa) Transferin Banka Kaynaklarından Yapılması:
Transit Tacirince, dövizlerin TRL ödenmek suretiyle
bankalardan satın alındığı bu işlemlerde, transfer
sırasında bankalarca DSB düzenlenir.
En az transfer edilen alış bedeli kadar döviz tutarının
transfer tarihinden itibaren 180 gün veya ülkelere göre
farklı süreler içinde yurt dışından getirilerek bir bankaya
satılması zorunludur.
Satış bedeli olarak bankalara satılan döviz cinsinin alış
bedelinden farklı olması halinde, asgari döviz tutarının
tespiti, satış bedeli dövizlerin bankaya satıldığı tarihteki
(DAB'nin düzenlendiği tarihteki) Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) çapraz kurları esas alınarak
yapılır.
Bankalar, tahsil süresi dışında yapılacak döviz alış
işlemi, serbest kur üzerinden yapılarak, süre sonu ile
döviz alışının yapıldığı (DAB'nin düzenlendiği) tarihteki

TCMB alış kurlarına göre oluşan lehte fark Transit
Tacirine ödenmeksizin Destekleme ve Fiyat İstikrar
Fonu'na (DFİF) devredilmek üzere l0 iş günü içinde
TCMB şubelerine yatırılır. Bu durumda DAB üzerinde
Transit Tacirine ödenen ve DFİF'e aktarılacak tutarlar
ayrı ayrı belirtilir.
Süresi dışında gelen satış bedelinin bankaların terkin
edebileceği kısmının da alışının yapılmış olması
kaydıyla bu kısma isabet eden dövizler için kur farkı
tahsil edilmez.
Satış bedellerinin süresi dışında, parça parça gelmesi
halinde Transit Ticaret hesabının kapatılmasına
yetecek tutarın alışı tamamlanıncaya kadar banka
tarafından kur farkı tahsil edilir. Aşan kısımların alışı
serbest kurdan yapılır.
Satış bedelinin TRL'yle tahsili halinde her hangi bir kur
farkı söz konusu değildir.
Satış ve alış bedelleri arasındaki lehteki fark, Transit
Tacirinin serbest kullanımına bırakılır.
Transit Ticaret işleminin gerçekleşme tarihi satış
bedelinin tahsil edildiği (DAB’nin düzenlendiği)
tarihtir.
ab) Alış Bedellerinin Transit Tacirinin Yurt İçinden
Temin Edilen Dövizlerle Açtırdığı DTH’lerden
Ödenmesi:
Transfer, Transit Tacirinin DTH’sinden yapıldığı zaman
bankalarca DSB düzenlenmez, TTF’ye buna ilişkin not
konulur.
Transfer edilen alış bedeli kadar dövizin, aynı Transit
Ticaret faaliyetinden elde edilerek, transfer tarihinden
itibaren tahsil süresi içinde yurt dışından getirildiğinin
tevsiki gerekmektedir. Bu dövizlerin bankalara
satılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Satış bedelleri
Transit Tacirinin talebine göre DTH’ye iade edilebilir.
TTF konusu alış tutarının farklı tarihlerde parça,parça
transfer edilmesi halinde, satış bedellerinin tahsil
edilmesi gereken sürede, her bir transfer tutarı için ayrı
ayrı hesaplanır. Transit Ticaret hesabına açık kalan
kısmı için kambiyo müdürlülüğüne ayrı ayrı ihbar
yapılır. Farklı tarihlerde transfer edilen alış bedelleri bir
bütün kabul edilerek terkin edilebilecek tutar USD
50.000,- veya eşiti dövizi geçemez.
Satışın farklı bir döviz cinsiyle yapılması halinde tevsiki
gerekli asgari döviz tutarının tespiti, gerçekleşme
tarihindeki TCMB çapraz kurları esas alınarak yapılır.
Satış bedellerinin transfer tarihinden itibaren tahsil
süresi içinde yurda getirilerek bankalara satılması
halinde, bu dövizlerin alışı bankalarca herhangi bir
kur farkı tahsil edilmeksizin yapılır.
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Satış ve alış bedelleri arasındaki lehe fark Transit
Tacirinin serbest kullanımındadır.

Bu durumda en az alış bedeli kadar efektifin transfer
sırasında bankaya iade edilmesi veya transferin
Transit Tacirinin döviz kaynağından yapılması
gerekmektedir.

Transit Ticaret, satış bedelinin Transit Taciri adına
banka hesaplarına girdiği (dövizler bankaya satılmış
ise DAB düzenlendiği) tarihte gerçekleşmiş sayılır.

TRL yatırılarak döviz satışı yapılmak suretiyle transfer
yapılması mümkün bulunmamaktadır.

ac)- Transferin Transit Tacirinin Serbest Kullanımına
Bırakılan Dövizlerle Açılan DTH’lerden Yapılması:

Transit Ticaretin gerçekleşme tarihi alış bedelinin
transfer edildiği tarihtir.

Söz konusu hesaplardan yapılan transferlerle ilgili olarak
bankalarca DSB düzenlenmez, TTF’ye gerekli not
konulur.

Alış bedellerinin transferi, Transit Taciri ile malların
satın alındığı firma arasındaki sözleşme hükümlerine
göre yapılır. Satış bedellerinin tahsil edildiği tarihten
itibaren en geç 180 gün veya sözleşmede belirtilen
vadede alış bedellerinin transferi gerçekleştirilmez ise
TTF iptal edilerek bu işlemle ilgili bir istisna
uygulanmış ise tahsili için gereği yapılır.

Satış bedelinin
kullanımındadır.

tamamı

Transit

Tacirinin

serbest

Transit Ticaret işleminin gerçekleşme tarihi Transit
Ticarete konu malın satıldığının TTF’yi düzenleyen
bankaya tevsik edildiği tarihtir.
Transit Tacirince, Transit Ticarete konu malın satıldığının
transfer tarihinden itibaren 180 gün içinde TTF’yi
düzenleyen bankaya tevsik edilmemesi halinde bu
işlemle ilgili olarak her hangi bir istisna uygulanmış ise,
tahsili için gereği yapılır.
b)
SATIŞ
BEDELİNİN
ALIŞ
ÖDENMESİNDEN ÖNCE TAHSİLİ

BEDELİNİN

Satış bedeli, alış bedelinin transferine kadar Transit
Tacirince serbestçe kullanılabilir.
Transit Tacirince,
ba) Satış bedelleri bankalara satılabilir.
Döviz alışı yapan bankaca Transit Taciri adına Transit
Ticarete ilişkin DAB düzenlenir.
Transit Ticaret, alış bedelleri banka kaynağından transfer
edilmiş ise DSB’nin düzenlendiği, Transit Tacirinin döviz
kaynağından transfer edilmiş ise alış bedellerinin
transfer edildiği tarihte gerçekleşmiş sayılır.
bb) Satış bedelleri Transit Tacirinin talebi üzerine kendi
adına açılan DTH’ye alınabilir.

Alış bedeli olarak transfer edilecek döviz cinsinin satış
bedelinden farklı olması halinde Transit Ticaret
kapsamında transfer edilebilecek azami döviz tutarının
tespitinde transfer tarihindeki TCMB çapraz kurları
esas alınır.
bd) Satış bedelinin alış bedelinin ödenmesinden önce
tahsil edildiği Transit Ticarette satış ve alış bedelleri
arasındaki
fark
Transit
Tacirinin
serbest
kullanımındadır.
c) TRANSİT TİCARETİN YURT DIŞINDAKİ
BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILMASI
Transit Ticaretin satış ve alış bedelleri arasındaki
farkın yurt dışından getirildiği durumda Transit Ticaret
işlemlerinde, bedeller arasındaki fark Transit Tacirinin
serbest kullanımına bırakılmalıdır.
Transit Ticaret, satış ve alış bedelleri arasındaki farkın
Transit Taciri adına banka hesaplarına girdiği, bankaya
satılması ve DAB’nin düzenlendiği tarihte gerçekleşmiş
sayılır.
5- FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA TRANSİT
TİCARET
Finansal kiralama yoluyla Transit Ticaret yapılabilmesi
için;

Alış bedelleri bu hesaptan transfer edilir.
Bu durumda bankalarca bu işlemle ilgili olarak DAB ve
DSB düzenlenmez.
Transit Ticaret, alış bedelinin söz konusu DTH’den
transfer edildiği tarihte gerçekleşmiş sayılır.
bc) Transit Tacirince yurda getirilen satış bedellerinin
efektif olarak kendisine ödenmesi talep edilebilir.

- Transit Tacirince, finansal kiralama sözleşmesi ile kira
ödeme tarihlerini ve kira bedellerini gösterir ödeme
planının bir örneğinin aracı bankaya ibraz etmesi
gerekir.
- TTF üzerine “finansal kiralama yoluyla Transit
Ticaret”
şerhi
Bnularak
finansal
kiralama
sözleşmesinin tarih ve sayısının kaydedilmesi gerekir.
- Finansal Kiralamanın ödeme planında yer alan, her
bir kira bedelinin, kira ödeme tarihinden itibaren 30
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gün içinde yurda getirilerek alışının yapılması ve bu
suretle Transit Ticaret hesaplarının kapatılması,

Transit Ticaret hesapları bankalarca terkin edilmek
suretiyle kapatılır.

- 30 günü aşan bir sürede yurda getirilen her bir kira
bedeli için, genel esaslara göre işlem yapılır.

Tutarı USD 50.000’den fazla olan Transit Ticaret
işleminde kredi kartına istinaden USD 50.000’lık döviz
alışı yapılması halinde bankaların bu işlemle ilgili
olarak terkin etme yetkisi bulunmamaktadır.

- USD 50.000.- lik terkin tutarının hesaplanmasında kira
bedellerinin tamamının dikkate alınır.
6) TRANSİT TİCARETİN FİNANSMANI AMACIYLA
KULLANDIRILACAK KREDİLER
a) Banklar tarafından Satış bedeli henüz tahsil
edilmeden alış bedelinin transferinde kullanılmak üzere,
TTF'de beyan edilen alış tutarı kadar döviz kredisi
kullandırılabilir.
Transit Taciri bankalar aracılığıyla kullanılması kaydıyla
yurt dışından döviz kredisi kullanabilir.
Kredi karşılığı ilgililere efektif veya çek olarak verilmez.
Söz konusu döviz kredisi TRL olarak kullandırılamaz.
Transit Taciri tarafından satış bedeli tahsil edilmiş ise,
finansman ihtiyacı kalmayacağından bankalarca kredi
kullandırılamaz.
b) Transit Ticarete ilgili kredilerin vadesi en fazla Transit
Ticaret hesabının kapatılması için belirlenen (180 gün)
süreler kadar olabilir. Kullanılan kredinin faiz ve
masraflarıyla birlikte toplamından az olmamak kaydıyla,
aynı Transit Ticaret faaliyetinden elde edilen döviz tutarı
yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur.
c) Kredi taahhüt hesabının kapatılması sırasında
bankalarca DAB'nin firma ve banka nüshası ile alış ve
satış faturası üzerine gerekli notlar konularak birbirleriyle
irtibatlandırılır.
Kredinin verilmesi sırasında, kredinin döviz olarak
kullandırılması
sebebiyle
bir
döviz
satışı
olmayacağından DSB düzenlenmez.
Kredi, Transit Ticaretten elde edilen satış bedeliyle
ödeniyor ise döviz alışının yapıldığı (DAB’nin
düzenlendiği) tarihte DSB de düzenlenir.
Kredi, TRL ile geri ödeniyor ise, geri ödeme tarihinde
döviz satışı yapılarak DSB düzenlenir.
Kredi, Transit Tacirinin DTH’sinden ödeniyor ise DSB
düzenlenmez.
7- TERKİN
Alış bedellerinin satış bedellerinin tahsilinden önce
banka kaynaklarından veya Transit Tacirinin yurt içinden
temin ettiği dövizlerle açtırdığı DTH’lerden transfer
edildiği Transit Ticaret işlemlerinde her bir TTF itibariyle
USD 50.000 veya eşitine kadar (TRL dahil) açık bulunan

Terkin edilebilecek tutarın hesaplanmasında, satış
bedelinin USD’den başka bir döviz cinsi üzerinden
tahsil edilmesi halinde, USD 50.000,-in satış bedeli
döviz cinsinden karşılığı, bu dövizlerin bankaya
satıldığı (DAB’nin düzenlendiği) tarihteki TCMB kur
veya çapraz kurları esas alınarak alış yapılan döviz
cinsine çevrilir.
8- TRANSİT TİCARETTE HESAP KAPATMA
a) Transit Ticaret Hesabının Kapatılmasında
Sorumluluk
Transit Ticarette kambiyo taahhüdünün doğduğu, satış
bedellerinin tahsil edilmeden önce, alış bedellerinin
transfer edildiği işlemlerde, satış bedellerinin süresi
içinde tahsilinden ve Transit Ticaret hesabının
kapatılmasından Transit Taciri sorumludur.
Transit Ticarete aracılık eden (TTF’yi düzenleyen)
bankalar satış bedelinin tahsilini izlemekle yükümlüdür.
Bu konuda da gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
Transit Ticaret hesabı, alış bedelinin transferi ile satış
bedelinin tahsili farklı bankalarda yapılmış olsa dahi
TTF’yi düzenleyen bankada kapatılır.
TTF’yi düzenleyen banka, hesap kapatma sırasında
alış ve satış bedelleri arasında lehe bir farkın oluşup
oluşmadığını kontrol etmekten sorumludur.

b) Gerçekleşen Transit Ticarete İlişkin Bilgilerin
Gönderilmesi
Bankalar, aracılık ettikleri Transit Ticaret işlemleri ile
ilgili bilgileri TCMB İdare Merkezi Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü Dış Ticaret Müdürlüğüne Transit Ticaretin
gerçekleştiği ayı takip eden ayın 15’ine kadar
gönderirler.
Transit Ticaretin, USD’den başka bir döviz cinsi
üzerinden gerçekleştirilmesi halinde, malın alış ve
satış bedelleri Transit Ticaretin gerçekleştiği tarihteki
TCMB kur veya çapraz kurlarından USD’ye çevrilir.
9) KAMBİYO MÜDÜRLÜĞÜNE İHBAR
Satış bedeli tahsil edilmeden önce alış bedelinin banka
kaynaklarından (döviz kredileri dahil) veya yurt içinden
temin edilen dövizlerle açılan DTH’lerden ödenmesi
halinde, en az transfer edilen tutar kadar dövizin
transfer tarihinden itibaren süresi içinde tahsil
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edilmemesi halinde USD.50.000.-lık terkin tutarı
düşülmeksizin, tahsil edilemeyen tutarın tamamı
üzerinden hesaplanan açık hesaplar süre bitimini takip
eden 10 iş günü içinde ihbar mektubu kambiyo
müdürlüğüne ihbar ederler.
10- TRANSİT TİCARET İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞME
TARİHLERİ
a) SATIŞ BEDELİ TAHSİL EDİLMEDEN ÖNCE ALIŞ
BEDELİNİN TRANSFERİ
aa) Transferin Banka Kaynaklarından Yapılması
Satış bedelinin tahsil edildiği (DAB’nin düzenlendiği)
tarihtir.
ab) Alış Bedellerinin Transit Tacirinin Yurt İçinden
Temin Edilen Dövizlerle Açtırdığı DTH’lerden
Ödenmesi: Satış bedelinin Transit Taciri adına banka
hesaplarına girdiği (dövizler bankaya satılmış ise DAB
düzenlendiği), efektif getirilmesi halinde, bankaya tevdi
edildiği tarihtir.
ac) Transferin Transit Tacirinin Serbest Kullanımına
Bırakılan Dövizlerle Açılan DTH’lerden Yapılması:
Transit Ticarete konu malın satıldığının TTF’yi
düzenleyen bankaya tevsik edildiği tarihtir.

bb) Satış Bedellerini Transit Taciri Adına Açılan
DTH’ye Alınması Halinde: Alış bedelinin bu hesaptan
transfer edildiği tarihtir.
bc) Satış Bedellerinin Bankadan Transit Tacirince
Efektif Olarak Alınması Halinde: Alış bedelinin
transfer edildiği tarihtir.
c) TRANSİT TİCARETİN YURT DIŞINDAKİ
BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILMASI:
Satış ve alış bedelleri arasındaki farkın Transit taciri
adına banka hesaplarına girdiği, bankaya satılması
halinde DAB’nin düzenlendiği tarihtir.
11- TRANSİT TİCARET FORMUNUN KAYBOLMASI
HALİNDE YAPILACAK İŞLEM
Banka tarafından onaylanarak Transit tacirine verilen
TTF’nin kaybolması veya zayi halinde, üzerine “Aslı
kaybolduğundan/zayiden düzenlenmiştir” şeklinde not
konularak suret düzenlenir ve işlemler bu suret
üzerinden yapılır.
Kaybolan TTF aslının, suretinin düzenlenmesinden
sonra bulunması halinde belge aslı iptal edilmek üzere
onaylayan bankaya iade edilir. işlemler suret üzerinden
yapılır.
12- KISALTMALAR

b)
SATIŞ
BEDELİNİN
ALIŞ
ÖDENMESİNDEN ÖNCE TAHSİLİ

BEDELİNİN

ba) Satış Bedellerinin Bankalara Satılması Halinde :
Alış bedelleri banka kaynağından transfer edilmiş ise,
DSB’nin
düzenlendiği,
Transit
tacirinin
döviz
kaynağından transfer edilmiş ise, alış bedellerinin
transfer edildiği tarihtir.

BSMV
DAB
DBT
DFIF
DİİB
DSB
DTH
KKDF
TCMB
TPTB
TRL
TTF

:Banka Sigorta Muamele Vergisi
:Döviz Alım Belgesi
:Döviz Beyan Tutanağı
:Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
:Dahilde İşleme İzin Belgesi
:Döviz Satım Belgesi
:Döviz Tevdiat Hesabı
:Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
:Türk Parası Transfer Belgesi
:Türk lirası
:Transit Ticaret Formu

6

EK:1

TRANSİT TİCARET FORMU
1- Talep Sahibi Firmanın,
a) Unvanı
b) Adresi
c) Vergi Nu

:
:
:

2- Transit Ticarete Konu Malın,
a) Cinsi
:
b) G.T.İ.P.
:
c)Değeri(CIF,CFR,FOB,vb.)
:
- Alış bedeli
:
- Satış bedeli
:
- Transit Ticarete yurt dışındaki bir bankaca aracılık edildiği durumlarda
beyan edilen kar:
d) Miktarı(Adet, kg,ton,vb.)
:
e) Satın alındığı ülke
:
f) Satıldığı ülke
:
3- Transit Ticaret konusu malların gümrük sundurma ve antrepolarında ambalajlanması veya işleme tabi
tutulması halinde kullanılacak olan malzemenin;

Adı
TOPLAM:

GTİP

Miktarı
(Adet,Kg,vb.)
....................

Birim Değeri

Toplam Değeri
.......................
Tarih
Talep Sahibi Firma
(Kaşe ve İmza)

Yukarıda detayları belirtilen ve işlemleri Bankamızca yürütülecek olan Transit Ticaret talebi İhracat
Yönetmeliği ve Transit Ticarete İlişkin 96/8 Sayılı Tebliğ uyarınca uygun görülmüştür.

....................
....................

Tarih
Bankası
Şubesi
(Kaşe ve Yetkili İmzalar)

ÖRNEK
:1
Transfer Edilen Alış Bedeli
Süresi İçinde Tahsil Edilen Satış Bedeli
Açık Transit Ticaret Hesap Tutarı
Süresi Dışında Yurda Getirilen Satış Bedeli
Süre Sonu TCMB Döviz Alış Kuru (USD)

:USD 500.000,:
:USD 500.000,:USD 450.000,:TRL 1.550.000,-

Bedel Geldiği Tarihteki TCMB Döviz Alış Kuru (USD)
:TRL 1.600.000,Bedel Geldiği Tarihteki Aracı Banka Döviz Alış Kuru (USD):TRL 1.650.000,:TRL 742.500.000.000,- üzerinden düzenlenir.
:USD.50.000.-

DAB, TRL 1.650.000 X USD 450.000
Terkin Edilebilecek Tutar
Transfer Tutarının Tahsili Zorunlu Kısmı

: USD.450.000.(USD.500.000-USD.50.000)

Kur Farkı : USD 450.000 X TRL 50.000 (TRL 1.600.000-TRL 1.550.000)= TRL 22.500.000.000,-DFİF’e
aktarılır.
TRL 742.500.000.000 - 22.500.000.000 : TRL 720.000.000.000,- transit tacirine ödenir.
ÖRNEK
:2
Transfer Edilen Alış Bedeli
Süresi İçinde Tahsil Edilen Satış Bedeli
Açık Transit Ticaret Hesap Tutarı
Süresi Dışında Yurda Getirilen Satış Bedeli
Transfer Tutarının EUR Karşılığı
(USD.500.000 / 1.17647 )
Terkin Edilebilecek Tutar
Terkin Tutarının EUR karşılığı (USD 50.000,- /1.17647)

: USD
:
: USD
: EUR

500.000,500.000,250.000,-

: EUR.425.000.-

: USD.50.000.: EUR. 42.500,-

Transfer Tutarının Tahsili Zorunlu Kısmının EUR Karşılığı : EUR. 382.500,(EUR. 425.000,- - EUR.42.500,-)
Süre Sonu TCMB Döviz Alış Kuru (EUR)
Bedel Geldiği Tarihteki TCMB Döviz Alış Kuru (EUR)

: TRL.1.250.000.: TRL.1.350.000.-

Bedel Geldiği Tarihteki Aracı Banka Döviz Alış Kuru (EUR) : TRL.1.400.000.DAB, TRL 1.400.000XEUR.250.000: TRL.350.000.000.000.- üzerinden düzenlenir
Kur Farkı EUR 382.500 X TRL 100.000(TRL 1.350.000-TRL 1.250.000)= TRL 38.250.000.000.- DFİF’e
aktarılır
TRL 350.000.000.000.- TRL 38.250.000.000: TRL 311.750.000.000.-

ÖRNEK

transit tacirine ödenir

:3

8

Transfer Edilen Alış Bedeli

: USD

500.000,-

Süresi İçinde Tahsil Edilen Satış Bedeli

: EUR

300.000,-

Satış Bedelinin Tahsil Tarihindeki
EUR/USD Paritesi

: 1.17647

Transfer Edilen Alış Bedelinin EURO Karşılığı
Açık Transit Ticaret Hesap Tutarı

: EUR 425.000,(USD.500.000 / 1.17647)
: EUR 125.000,( EUR 425.000,- -EUR 300.000,-)

Süresi Dışında Yurda Getirilen Tutar

: EUR 100.000,-

Süre Sonu TCMB Döviz Alış Kuru (EURO)

: TRL 1.698.000,-

Bedel Geldiği Tarihteki TCMB Döviz Alış Kuru (EURO )

: TRL 1.730.000,-

Bedel Geldiği Tarihteki Aracı Banka Döviz Alış Kuru (EUR ) : TRL 1.750.000,DAB 1.750.000,-TRL/CK X 100.000,- = 175.000.000.000,-TRL üzerinden düzenlenir.
Terkin Edilebilecek Tutar

: USD.50.000.-

Satış Bedelinin Tahsil tarihindeki EUR/USD. Paritesi

: 1.17647

Terkin Tutarının Karşılığı

: EUR 42.500,(50.000.,$ / 1.7647)

Transfer Tutarının Tahsili Zorunlu
Kısmının Karşılığı
Kur Farkı
aktarılır.

: EUR 82.500,(EUR 125.000.- - ERU 82.500,-)
: EUR 82.500,- X 52.000,-TRL (1.750.000,-TRL – 1.698.000,-TRL) = 4.290.000.000,- DFİF

175.000.000.000,-TRL -4.290.000.000,-TRL = 170.710.000.000,-TRL transit tacirine ödenir.
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VAKIF VE YABANCI DİNİ MÜESSESELERİN STOPAJ YÜKÜMLÜLÜĞÜ AÇISINDAN
İRDELENMESİ
Ceyhun KOYUNCU
Avukat

A-GİRİŞ
Türkiye’de dernek ve vakıflar ve beraberinde yabancı dini müesseseler önemli bir yer tutmakta; diğer idari
düzenlemeler yanında vergisel yükümlülükler açısından da sık sık inceleme konusu yapılmaktadır.
Yazımızda vakıf ve yabancı dini müesseselerin tüm vergisel yükümlülükleri değil, sadece vakıf ve yabancı
dini müesseselerin elde ettikleri menkul sermaye iratları ve sahip olunan gayrimenkullerin kiraya verilmesi
sebebiyle ortaya çıkan stopaj mükellefiyeti ele alınacaktır.
Bilindiği üzere 3239 sayılı Kanundan bu yana dernek ve vakıfların elde ettikleri gayrimenkul sermaye
iratlarından vergi kesintisi yapılmaktadır. Ancak 4369 sayılı kanunla yapılan değişikliğe kadar menkul
sermaye iratları stopaja tabi tutulmamakta iken menkul sermaye iratlarında stopaj mükellefiyeti de bahis
konusu değişiklik ile getirilmiştir. Dernek ve vakıflara ilişkin mükellefiyet tesisi niteliğinde olan hükümler,
belli anlaşmazlıklar yaratmaya müsaittir.1 Özellikle kurumlar vergisi mükellefi olmayan dernek ve vakıfların
stopaja tabi tutulmaları hususu bizce tartışmalıdır.
Yazımız boyuncu özellikle mükellefiyet statüsünde bulunmayan dernek ve vakıfların stopaj müessesesi
karşısındaki durumu etraflıca tartışılmaya çalışılacaktır. Kurumlar Vergisi Kanununun birinci maddesinin 2
no.lu bendine göre cemaatler vakıf statüsünde addedildiğinden incelememizde vakıflar için belirtilen
ayrıntılar aynı zamanda cemaatlere bağlı dini müesseseler açısından da geçerli olacaktır.
B-VAKIFLARDA STOPAJ MÜKELLEFİYETİ
ba-4369 Sayılı Kanun Öncesi Vakıflarda Stopaj Müessesesi
Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 3946 sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki 19 numaralı
bendi, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların eğitim, sağlık, kültür ve bilimsel araştırma
geliştirme amacıyla kurdukları iktisadi işletmelerden sağladıkları kazançlar kurumlar vergisinden müstesna
tutmakta iken söz konusu hüküm 1.1.1994 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış, Bakanlar Kurulunca
vergi muafiyeti tanınan vakıfların sözü edilen iktisadi işletmelerinin kazançları kurumlar vergisine tabi
tutulacağı belirtilmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişik 94 üncü maddesinin 5/b
bendinde vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği, tevkifat oranının 95/6429 sayılı Kararnamenin eki
Karar ile % 20 olarak tespit edildiği belirtilmiştir.
Ancak yine de 4369 sayılı kanun öncesinde vakıflar, dernekler ile birlikte Kurumlar Vergisi açısından tüzel
kişilikleri itibariyle Kurumlar Vergisi mükellefi sayılmama durumunu korumuşlar; sadece söz konusu dernek
ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, kazançları üzerinden Kurumlar Vergisi mükellefi olarak tespit
edilmişlerdir. 4369 sayılı kanuna değin uygulama da vakıf ve derneklerin ancak iktisadi kazanç elde etmeleri
durumunda vergiye tabi olacakları doğrultusunda olmuştur. İktisadi kazancın söz konusu olabilmesi için ise
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4.maddesinde;





İktisadi işletmenin vakfa ait veya tabi olması,
İktisadi işletmenin faaliyetinin devamlı olması,
İktisadi işletmenin sermaye şirketi yada kooperatif şeklinde kurulmamış olması
İktisadi işletmenin ticari, sınai veya zirai nitelikte olması
şart kılınmıştır.

1

ÖZBALCI Yılmaz, Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara 2002, s.76

Dernek ve vakıfların iktisadi işletme kurmuş sayılmaları, dolayısıyla defter tutma, Kurumlar Vergisi ve KDV
beyannamesi verme ve sair vergisel ödevleri yerine getirme külfetine katlanmaları için, aktif tarzda ve
sürekli olarak bedel mukabilinde mal ve hizmet teslimlerinde bulunmaları gerekir.2
İktisadi faaliyet sürdürülürken kazanç gayesi güdülmemesi, faaliyetin kanunla verilmiş olması, tüzel
kişiliklerin olmaması, bağımsız muhasebelerinin olmaması, sermaye tahsis edilmemiş olması, ayrı bir
işyerinin bulunmaması vergilendirilmeye engel durumlar olarak kabul edilmemişlerdir.
bb-4369 Sayılı Kanunun Stopaj Konusundaki Getirdikleri
Tüzel kişilikleri itibariyle Kurumlar Vergisi dışında kalan dernek ve vakıflara 4369 sayılı kanunla yeni
yükümlülükler getirilmiş ve Kurumlar Vergisi Kanununun 7/7 maddesi hükmü ile tanınan vergi muafiyeti
kaldırılmıştır. Gayrimenkul sermaye iratlarının 3239 sayılı kanundan bu yana vergi kesintisine tabi olduğu
yukarıda belirtilmişti, diğer taraftan Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi ve 89. maddesinin çeşitli fıkraları
değiştirilmek suretiyle vakıf gelirleri vergi kapsamına alınmıştır.3
Daha önce de belirtildiği gibi mükellefiyet tesisi niteliğinde olan bu hükümler, belli anlaşmazlıklar
yaratmaya müsaittir. Özellikle kurumlar vergisi mükellefi olmayan dernek ve vakıfların stopaja tabi
tutulmaları hususu bizce tartışmalıdır. Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesiyle düzenlenmiş olan stopaj,
vergisel anlamda peşin tahsilat yöntemini ifade eder ve ancak istisnai durumlarda bir vergileme rejimi olma
durumuna girer. Ancak, vergi kesintisi yapılabilmesi her hal ve takdirde istihkak sahibinin gelir veya
kurumlar vergisi mükellefiyetine alınmış olmasını gerektirir.4 Vakıf ve dernekler ise Kurumlar Vergisi
Kanununun birinci maddesine göre vergi mükellefi değillerdir.
Ayrıca, stopaj için, vakıf ve derneklerin mükellefiyet kapsamına alınmasının yanında vergilemenin gelirin
safi tutarı üzerinden yapılması gerekmektedir. Bunun için de vergileme yıllık beyan esasında muhtelif gelir
kaynaklarından doğan olumlu ve olumsuz gelir unsurlarının muhassalası üzerinden yapılır.5 Dolayısıyla
dernek ve vakıfların stopaja tabi olmaları için hem mükellefiyet altına alınmış olması hem de yıllık beyan
esasında vergileme rejimine tabi tutulmaları gerekmektedir.
C-YABANCI DİNİ MÜESSELERİN STOPAJ MUESSESESI KARSISINDAKI DURUMLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye’de tarihsel kökleri ve bağlı oldukları mevcut dini cemaatler de dikkate alındığında önemli bir yere
sahip olan dini müesseseler ve bu müesseselere bağlı olarak çalışan kilise, havra ve sinagogların bir kısmının
ibadethanelerine bağlı gayrimenkulleri bulunmaktadır. Bu gayrimenkullerin bir bölümü ibadethane
personelinin barınma ihtiyacı için kullanılmakta, bir bölümü ise kiraya verilmektedir.
Türkiye’de meskun yabancı dini müesseselerin kuruluşu Cumhuriyet öncesi çeşitli ferman ve iradelere
dayanmakta olup, yabancı kökenli bilim, hayır, din ve sağlık kurumlarının varlıkları aynı zamanda Lozan
Anlaşmasıyla aynı gün imzalanan “İkamet Sözleşmesi”ne ek mektuplarla tanınmış ve sözleşmenin yedi yıllık
geçerlilik sözleşmesi içinde yasal durumlarının düzenlenmesi taahhüdünde bulunulmuş ancak söz konusu
kurumlara yasal statü kazandırılamamıştır. Öte yandan “İkamet Sözleşmesi”ne bağlı olarak yürürlükten
kalkmış bulunan söz konusu mektuplar yasal bir düzenlemenin yapılamaması nedeniyle geçerliliklerini
korumuşlardır. Söz konusu mektuplarla tanınan muafiyete ilişkin olarak süreç içinde idareye yapılan
başvurularla bahis konusu muafiyetlerin teyidi yoluna gidildiği de olmuştur.
Ancak vakıflar için stopaj muafiyeti uygulamasının kaldırılmasına ilişkin açıklamalara yer verilen 57 no.lu
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, “özel kanunlarında gelir veya kurumlar vergisine ilişkin istisna ve muafiyet
hükümleri bulunan dernek ve vakıflara yapılan ödemelerden tevkifat yapılmayacağı açıktır.” demek suretiyle
ayrıksı bir duruma daha yer vermektedir. Her ne kadar kanunda dernek ve vakıflardan bahsedilmekte ise de
cemaatler Kurumlar Vergisi Kanunun gereğince vakıf hükmünde olduğundan ilgili muafiyetin söz konusu
MAÇ Mehmet, Kurumlar Vergisi, Denet Yayıncılık, 1999, s.25
KIZILOT Şükrü, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2000, s.245
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dini müesseseler açısından da geçerli olduğu kabul edilmelidir. Türkiye’de mevcut bir çok kilise ve
eklentilerinin vergi muafiyeti Lozan Anlaşmasının tamamlayıcı parçaları olan ve taraflar arasında teati edilen
mektuplara dayanmaktadır. Söz konusu mektuplar Lozan Anlaşmasının ayrılmaz parçaları olması sebebiyle
Uluslararası Anlaşma hükmünde olup, Uluslararası Anlaşmaların Ulusal Kanunlara üstünlüğü ilkesi
gereğince ulusal platformda yapılan kanuni düzenlemelerin söz konusu muafiyet uygulamasını
kaldırabilmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyiz..
Ayrıca, 03.02.1999 tarih ve 60 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde “Tevkifata Tabi Olan ve
Olmayan Gelirler” açıklanırken;


Dernek ve vakıfların iktisadi işletmelerinin gelirleri kurumlar vergisine tabi olduğundan, tevkifata tabi
olmadığı,



Dernek ve vakıfların kendilerine ödeme yapıldığı sırada tevkifata tabi tutulmuş gelirlerinin (faiz ve repo
gelirleri gibi), ayrıca kendilerince tevkifata tabi tutulmayacağı, kendilerine yapılan ödeme sırasında sıfır
oranda tevkifata tabi tutulmuş (Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizi gibi gelirlerden ise dernek ve
vakıflar bünyesinde tevkifat yapılacağı,



Derneklere kuruluşları sırasında kurucular tarafından ödenen aidatlar ile vakıflara kuruluşları sırasında
amaçları için tahsis edilen mal ve hakların tevkifata tabi olmadığı,



Üyelerine emekli aylık ve ikramiyesi vermek üzere kurulan vakıfların üyelerinden aldıkları aidatın
tevkifata tabi olmadığı,

açıklanmıştır. Yine aynı tebliğde dernek ve vakıflarca yapılacak tevkifat oranının Bakanlar Kurulu
tarafından saptanacağı belirtildikten sonra, söz konusu oranın Bakanlar Kurulunca %0 olarak tespit
edildiğine değinilmiştir.
Dolayısıyla Türkiye’de mevcut dini müesseselere bağlı gayrimenkullerin ilgili müessesenin amaçları için
tahsis edilmiş bir gayrimenkul olması ve bakım, onarım giderleri için kullanılıp herhangi bir ticari amaç
taşımaması durumunda tevkifat oranının %0 dışında daha yüksek tespiti halinde dahi tevkifat uygulamasına
tabi olmaması gerektiği kanaatini taşıyoruz.
Nitekim İstanbul Defterdarlığı, 20.12.1995 tarih ve 12791 sayılı muktezasında bir cemaate ait 57 parça
gayrimenkulden kira geliri elde edilmesinin iktisadi işletme sayılmayacağı yolunda, geniş açıklamalı bir
mukteza vererek doğru ve olumlu bir yaklaşım göstermiştir.6
D-DURUMA İLİŞKİN ÖRNEK YARGI KARARLARI
İncelememizin bu bölümünde inceleme konumuzu kapsayan ve iki ayrı görüşü ortaya koyan yargı
kararlarına değinilecektir. İstanbul’da kurulu ve uzun süredir faaliyet gösteren bir kiliseye bağlı işhanının
kiracıları aleyhine tarh edilen stopaj ve ferilerinin terkini talebiyle açılan ve kiracılar lehine karar verilen
davalar mevcuttur. Bu kararlardan 1996 yılına ait olan davanın karar metninde Lozan Anlaşmasının ilgili
kiliseye bağlı gayrimenkul için muafiyet sağladığı konusu teyid edilmiş ve karar kiracı lehine verilmiştir. 7
Bir diğer kararda da yine yukarıda bahsi geçen karara atıf yapılmak suretiyle kiracı lehine karar verilmiştir.8
İstanbul 1 No.lu Vergi Mahkemesinde yine aynı konu dava konusu yapılmış, mükellef lehine karar veren
mahkemenin kararı Danıştay 4.Dairesince bozulmuştur. Bozma gerekçesinde ilgili gayrimenkulün bağlı
bulunduğu kilisenin Bakanlar Kurulunca tanınmış bir muafiyeti olmadığı, 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununda da bu durum haricinde bir muafiyete yerilmediğinden bahisle uyuşmazlık konusu gayrimenkul
için ödenen kiralardan 94.madde hükümlerine göre tevkifat yapılmasının zorunlu olduğu açıklanmıştır.
Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, Bakanlar Kurulunca tanınan bir muafiyet olmamasına karşın
Türkiye’de mevcut dini kurumların statüsü Lozan Anlaşması ile teati edilen mektuplar vasıtasıyla
düzenlenmiş ve belli muafiyetler bu doğrultuda sağlanmıştır. Bu nedenle Yüksek Mahkemenin kararına
katılamıyoruz.
MAÇ Mehmet, a.g.e., s.26
İstanbul 6.Vergi Mahkemesi, 1995/1176 E. 1996/127 K
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E-SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Yukarıda da ayrıntılarıyla açıklanmaya çalışıldığı gibi, vakıfların ve cemaatlere bağlı olan yabancı dini
müesseselerin vergilendirilmesi uzun bir süreç geçirmiş, ve bu süreç boyunca vergi gelirlerinin artırılması
gayesiyle söz konusu kurumların vergilendirilmesi yolunda sürekli ilerleyen bir düzenlemeler silsilesi söz
konusu olmuştur. Ancak özellikle menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratlarında stopaja ilişkin
düzenlemeler daha önce de belirtildiği gibi belli anlaşmazlıklar yaratmaya müsait görünmektedir.
Sonuç olarak vakıf ve cemaatlere bağlı dini müesseselerinin Kurumlar Vergisi Kanunun 4.maddesinde
iktisadi işletmeler için belirtilen şartları taşımaları halinde Kurumlar Vergisi’ne tabi olmaları doğaldır. Ancak
belirtilen kurum ya da müesseslerin iktisadi işletme haricinde tüzel kişi olarak vergi mükellefi addedilmeleri
vakıf ve Kurumlar Vergisi’nin birinci maddesi mucibince vakıf hükmünde kabul edilen cemaatlere bağlı
yabancı dini müesseselerin kuruluş amaçlarını zorlar nitelikte olduğu kanaatini taşımaktayız. Zaten özellikle
Lozan Anlaşması ile varlıkları tanınan ve mektup teatileri yoluyla vergi muafiyeti tanınan dini müesseselerin
gerek iktisadi işletmeleri açısından gerek bünyeleri açısından vergi mükellefi kabul edilmelerinin uluslararası
anlaşmaların ulusal kanunlara üstünlüğü ilkesini zedeler nitelikte olduğu aşikardır.

TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ TÜRKİYE’YE YÖNELİK MODEL
ÖNERİSİ
Ali ÖZDEMİR
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
A- ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİĞİN ÖZELLEŞTİRMEDEKİ ÖNEMİ
VE ETKİNLİĞİ ARTTIRICI ÖNLEMLER
Özelleştirme yönteminde kademeli geçişin tercih edilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bunun nedenlerine bakıldığında emeklilik sisteminin hemen özelleştirilmesi durumunda öncelikle teknik
sorunlarla karşılaşılacaktır. Özelleştirme değerinin tespit edilmesine yönelik hesaplamaların sosyal güvenlik
sisteminde teknolojik altyapı yetersizlikleri nedeniyle anlamsızlaştığı görülmektedir. Diğer taraftan ise
özelleştirme değerinin tespitinde sistemin piyasa mekanizmasına bırakılmasında da alıcı sorunuyla
karşılaşılacaktır. Zira yıllardan bu yana kötü portföy yönetimiyle işletilmeye çalışılan ve 5 milyon emekli
maaş alanın bulunduğu sistem içerisinde yanlış yaş haddi uygulamaları nedeniyle oluşan ağır yükümlülükler
diğer taraftan da hem sistemin hem de özel emeklilik kuruluşlarının aktif yetersizlikleri nedeniyle yatırımgetiri analizi istenen seviyeye gelemeyecektir. Ayrıca sistemin tamamen ve hemen özelleştirilmesi
durumunda ise firma veya konsorsiyum tarafından satın alınma zorunluluğu yatırımcı bulma olanağını
sınırlayacaktır. Bunun en çarpıcı örneği Türk Telekom’un özelleştirilmesinde yaşanmıştır.
Alıcı yetersizliği durumunda ise aktif yeterliliği olmayan şirketler tarafından kuruluşların satın
alınması,sosyal güvenlik açmazının genişleyerek büyümesine neden olacaktır.
Sosyal güvenlik sisteminin rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar kapsamında tamamlayıcı Emeklilik sistemi
olarak bireysel emeklilik sisteminin getirilmesi önemli bir gelişmedir.
Bireysel emekliliğin yaygınlaşmasıyla birlikte PAYG(Sistemin finansmanını çalışan kesim sağlamaktadır)
yöntemiyle yapılan sosyal güvenlik uygulamalarının yol açtığı yük kademeli azalacaktır. Ancak zorunluluk
esasının bulunmaması bireysel emeklilik sisteminin yaygınlaşması
önündeki
en büyük engeli
oluşturmaktadır. Sistemin tespitinde ikinci önemli sorun ise öz sermaye yetersizliğidir. Asgari 100.000
kişiye sunulacak hizmet 20 Trilyonluk sermaye alt limiti yetersizdir. Piyasanın kendine özgü yapısından
dolayı oligopolist bir yapı oluşacağı ihtimali göz önüne alındığında bu konuda duygusal davranılmaması
olumlu olacaktır.
B- ÖZELLEŞTİRMEYE GEÇİŞ ÖNCESİ ALINACAK TEDBİRLER
Sağlıklı bir özelleştirmeye gidilebilmesi için sosyal güvenlik kuruluşlarının iki önemli
ihtiyaçları vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

reforma daha

Öncelikle her üç sosyal güvenlik kuruluşunun tek bir çatı altında birleştirilmeleri gerekmektedir .Silahlı
Kuvvetler ve Emniyet mensuplarının yaptıkları işin yapısından dolayı rantabıl işletilecek bir fon içerisinde
olmaları dünya genelindeki uygulamalarda da görüleceği gibi doğru olmayacaktır. Böyle bir durumda sadece
sivil kökenli emekli sandığına bağlı sigortalılar emekli sandığından çıkarılarak tek çatı altında oluşturulacak
yeni sosyal güvenlik kurumuna kaydırılmasıyla yetinilebilir. Ancak genel çapta bir bütünleşme hareketi
zorunludur. Çünkü her üç sosyal güvenlik uygulamasında da emeklilik koşulları,emeklilik aylıkları,prim
tutarları ve diğer sosyal güvenlik hizmetleri standartlarında çok ciddi uyum sorunları mevcuttur. Kademeli
de olsa emeklilik sisteminin özelleştirilmesinden önce bu birleştirme şartı sistemin uyum ve ortak
politikalarının uygulanması için vazgeçilmez konumdadır.
İkinci olarak Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminin en büyük açmazlarından birini
Oluşturan teknolojik altyapı yetersizliği sorununun aşılması mecburi gözükmektedir. Otomasyona geçiş
konusunda bazı girişimler olsa da bu yetersiz gözükmektedir. Bütünüyle otomasyona geçiş sonrasında sosyal
güvenlik yükümlülüklerinin ve gelir olanaklarının gerek durum tespiti yapılabilecek gerekse de geleceğe
yönelik sağlıklı planlamalara gidilebilinecektir.

C- ÖZELLEŞTİRME SONRASI ÇIKMASI OLASI SORUNLAR VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE
YÖNELİK ÖNERİLER
Türkiye’de hayat sigortacılığı son derece sığ bir yapıya sahip olmasına karşılık çok sayıda şirketin bu alanda
faaliyet göstermesi dikkat çekicidir. Yapılacak özelleştirme sonrasında aktif büyüklüğünde yetersiz ancak
sayıca çok emeklilik kuruluşunun olacağını beklemek gerekmektedir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanununda belirlenen asgari sermaye seviyesinin azlığı da bunu teyit etmektedir. Böyle bir
durumda çok daha geniş çaplı ikinci banka krizinin, üstelik telafi edilemeyecek boyutta zarar vermesiyle
meydana gelmesi hiçte uzak gözükmemektedir.
Bir diğer sorun portföy yönetiminde oluşabilir. PAYG yönteminin aksine Fonlama yönteminde bireylerin
emeklilik öncesi ödeyecekleri primlerin rantabl işletilmesine bağlı bir emeklilik imkanının bulunması
sebebiyle portföy yönetiminin karlılık ilkesinden sapmaması çok daha önemli konumdadır. Bu noktada
şirketlere asgari reel getiri taahhütünde bulunma zorunluluğunun getirilmesi, portföy yönetiminin karlılık
ilkesinden sapmasına engel olabilir. Böyle bir durumda kurulacak özel emeklilik kuruluşlarının çekinceleri
oluşacaktır. Bu yüzden asgari %1-2’lik bir reel getiri şartının koyulması hem özel emeklilik kuruluşları
açısından hem de sigortalıların fonlarının reel olarak erimemesini sağlaması açısından bir ara yol konumunda
görülebilir.
Özelleştirme sonrası emeklilik sisteminde oluşması muhtemel sorunlar karşısında bankacılık sistemindeki
sigorta mevduat fonunun benzeri bir üst reasürans kuruluşunun oluşturularak etkin hale getirilmesi önem
taşımaktadır. Hayat sigortacılığı mantığıyla sigortanın sigortalanması uygulamalarının yapılması durumunda
sistem çökecektir. Bu yüzden sigortanın sigortalanması yerine emeklilik kuruluşunun bütününün
sigortalanması çok daha olumlu olacaktır. İlk bakışta aynı gözükmesine karşılık iki uygulama arasında en
önemli fark, birincisinde özel emeklilik kuruluşunun isteği doğrultusunda sigortalıların bir kısmının veya
tamamının sistem içerisindeki herhangi bir özel emeklilik kuruluşuna, sistem dışında da her türlü sigorta ve
reasürans şirketine sigortalı portföyünün devredilmesi olanağı bulunduğundan sistemin kontrolü son derece
güçleşecektir. Unutulmamalıdır ki dünyadaki sıcak sermaye hareketi 2 Trilyon Dolar’a ulaşmaktadır ve
Asya’ da 1998’ de yaşanan kriz sonrasında pek çok ülkenin sisteminin iflas etme noktasına gelmesine yol
açmıştır.
Sistem içerisinde pek çok kağıt üzerinde şirketlerin kurulması mümkün olmaktadır. Milyarlarca dolar tek
tuşla el değiştirebilmektedir. Cayman adalarında posta kutusu şeklinde yalnızca adres için bölmelerin
bulunduğu gökdelenler mevcuttur ve bu ofissiz binalarda onbinlerce şirket faaliyet gösteriyor
gözükmektedir. Dolayısıyla sistemin kontrolü son derece önemlidir. Türkiye’de zorunlu deprem sigortasının
sigortalandığı kuruluş konumunda olan Milli Reasürans T.A.Ş böyle bir sistem sigortası konumuna
getirilebilir ya da yeni baştan böyle bir kuruluşun oluşturulma yolu takip edilebilir. Sonuçta sistemin direkt
devlet güvencesinden çıkartılmasında her türlü aksaklık ihtimaline karşılık ödün verilmemesi de ilke olarak
benimsenmek zorundadır. Aksi taktirde özelleştirmenin bir anlamı olmayacaktır.

VERGİ BARIŞI KANUNU KAPSAMINDA ASGARİ TUTAR ÜZERİNDEN ÖDENEN KDV’NİN
İNDİRİLMESİ GEREKİR
Reşat EBİRİ
Müfettiş
Eski Vergi Denetmeni
Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı vergi ödeme kolaylığını sağlayan 4811 Sayılı Vergi Barışı Yasası(1)
için beklenenin çok üzerinde başvuru gerçekleşti. Yasa uygulaması ile sadece IMF'nin 750 trilyon liralık
gelir tahmini değil, Maliye'nin 3.6 katrilyon liralık gelir hedefi de aşılmış oldu.
Son bilgilere göre, vergi barışından yararlanmak için başvuran mükellef sayısı 3 milyon 400 bini, tahakkuk
eden gelir 7,9 katrilyonu aştı. Beklenmedik başarıdan dolayı hem Maliye idaresi moral buldu, hem de
vatandaş kendisine sağlanan ödeme kolaylığı sonucu yasal yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle
maddi ve manevi olarak rahatlamış oldu.
Bu arada, 4849 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 7 nci maddesine
eklenen (14) numaralı bentle asgari matrah artırımı tutarları, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için belli
koşullar dahilinde % 50 ile % 25 gibi değişen oranlarda indirilmek suretiyle uygulandı.
Mezkur Yasanın KDV Artırımına ilişkin 8 inci maddesinde ise; belirtilen koşullarda asgari KDV
artırımında bulunmak isteyen mükelleflerin, yasanın 7 inci maddesi ile belirlenen asgari matrahları esas
alacakları hüküm altına alınmıştır.
Buradan hareketle, ilgili dönemde belirtilen kapsamda Hesaplanan Katma Değer Vergisi bulunmayan,
ancak yasa hükmü gereği Asgari Matrah üzerinden beyanda bulunan binlerce mükellef adına tahakkuk eden
vergilerin yeniden belirlenen asgari matrahlara göre düzeltilmesi gerektiği hususu bu yazımızın konusunu
teşkil etmektedir.
1. Gelir ve Kurumlar Vergisi İçin Belirlenen Asgari Matrahın Düşürülmesi:
Vergi Barışı Kanunu aynı zamanda üzerinde en çok tartışılan ve çok sayıda değişiklik yapılan kanunlardan
biri oldu. Nitekim; bundan dolayı Maliye İdaresi, anılan Yasanın yürürlüğe girmesinden bu güne kadar
geçen yaklaşık 3 aylık sürede, 5 adet İç Genelge, 4 adet Tebliğ ve 2 Genel Yazı ile uygulamaya yön
vermeye çalıştı.
Ayrıca, 17.04.2003 tarih ve 4849 Sayılı Kanun(2) ile, Vergi Barışı Kanununun 7 nci maddesine eklenen
(14) numaralı bentle bu maddede değişiklik yapılarak daha önce Gelir ve Kurumlar Vergisi için belirlenen
asgarî matrah artırımı tutarları 27.2.2003 tarihinden itibaren uygulanmak üzere düşürüldü.
Yasa hükmüne göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin artırmak zorunda oldukları asgari matrah
tutarları adi ortaklıkların gerçek kişi ortakları ile kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyette bulunan
mükellefler için % 50, diğer yörelerde ise; % 25 indirimli olarak uygulandı.
2. Gelir ve Kurumlar Vergisi İçin Düşürülen Asgari Matrahın KDV Yönündende Uygulanması
Gerektiği:
Maliye İdaresi tarafından yayımlanan, 3 Seri Numaralı Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği( 3) çerçevesinde,
4849 Sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce uygulanan asgari matrah artırımı tutarları üzerinden, 4811
sayılı Kanuna göre matrah artırımında bulunmuş ve vergileri tarh ve tahakkuk ettirilmiş olan mükelleflerin,

- 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu 27,02,2003 tarih ve 25033 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
- 4849 Sayılı Vergi Barışı Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 24,04,2003 tarih ve 25088 Sayılı Resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
3 - 3 Seri Numaralı Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği 24,04,2003 tarih ve 25088 Sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır.
1
2

söz konusu vergi tahakkukları indirimli asgari matrah tutarlarına göre düzeltildi. Fazla ödenen taksit
tutarları ise; mükelleflerin ödenmesi gereken sonraki dönem taksitlerine mahsup edildi.
Bu arada, Kurumlar Vergisinde olduğu gibi, bazı mükellefler Kanunun vergi artırımı ile ilgili 8 inci
maddesi hükmü uyarınca Katma Değer Vergisi için asgari tutar üzerinden vergi artırımında bulundu.
Buna göre; 4811 Sayılı Yasanın 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca; Asgari Gelir ve Kurumlar Vergisi
üzerinden Vergi artırımında bulunan KDV mükelleflerinin, tahakkuk eden vergilerinin de yeniden
belirlenen asgari matrahlara göre düzeltilmesi ve fazladan ödenen taksit tutarlarının sonraki dönem
taksitlerine mahsup edilmesi gerekir.
Zira; anılan Kanunun Katma Değer Vergi artırımı başlığını taşıyan 8/2-b maddesinde; yıl içinde, hiç
beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde, ilgili yıl için
gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden
% 15 oranında hesaplanacak katma değer vergisini ödemek suretiyle bu maddeden yararlanılacağı
hüküm altına alınmıştır.
Yine Asgari KDV artırımı ile ilgili olarak, anılan maddenin “c” bendinde ise; ilgili takvim yılı içindeki
işlemlerin tamamının, Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde sayılmayan istisnalar
kapsamındaki teslim ve hizmetlerden ya da tecil – terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması
nedeniyle hesaplanan vergi bulunmaması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah
artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden % 15 oranında katma değer vergisi
ödenmek suretiyle bu maddeden yararlanacağı hüküm altına alınmıştır.
Görüldüğü üzere; yasanın KDV artırımına ilişkin hükümleri, Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahını
belirleyen 7 nci madde ile doğrudan ilişkilendirilmiştir. Diğer bir ifade ile, belirtilen koşullarda KDV
artırımında bulunmak isteyen mükelleflerin, yasanın Asgari Kurumlar Vergisi ile ilgili 7 inci maddesindeki
tutarları esas alacakları hüküm altına alınmıştır.
Bu nedenle; Gelir ve Kurumlar Vergisinde olduğu gibi Vergi artırımında bulunan KDV mükelleflerinin,
tahakkuk eden vergilerinin de yeniden belirlenen asgari matrahlara göre Mali İdare tarafından re’sen
düzeltilmesi gerekir.
a) Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı:
Kanunun asgari matrah artırımı ile ilgili düzenlemeleri bütün Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri için
geçerli olduğu halde, konunun dağılmaması bakımından burada sadece Kalkınmada Öncelikli Yörelerde
mükellefiyet kaydı bulunan Kurumlar Vergisi mükellefleri için uygulanacak asgari matrah artırımı tutarları
üzerinde durularak karşılaştırma yapılacaktır.
Buna göre; Kalkınmada Öncelikli yörelerde mükellefiyet kaydı bulunan Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin
Uygulanacak Asgari Matrah Artırım tutarları aşağıda 1 Numaralı tabloya alınmıştır.
Tabloda, bu mükelleflerin, vergi artırımında bulundukları yıla ilişkin olarak daha önce vermiş oldukları
beyannamelerinde zarar beyan etmiş olmaları veya beyanname vermemiş olmaları halinde, vergilendirmeye
esas alınacak matrahlar belirtilmektedir.
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde mükellefiyet kaydı bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için
4811 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan asgari matrah artırımı tutarları % 50 oranında indirilerek
uygulanmıştır.
Tablo: 1) Kalkınmada Öncelikli Yöreler İçin Asgari Kurumlar Vergisi Matrahları
Yıllar
4811 Sayılı Kanuna Göre
4849 Sayılı Kanuna Göre
Değişmeden Önceki Asgari Tutar (TL)
% 25 İndirilen Asgari Tutar (TL)
7.500.000.000
3.750.000.000
1998

9.000.000.000
11.250.000.000
15.000.000.000
42.750.000.000

1999
2000
2001
Toplam

4.500.000.000
5.625.000.000
7.500.000.000
21.375.000.000

b) Katma Değer Vergisinde Artırım:
4811 Sayılı Kanunun 8/1 inci maddesinde Katma değer vergisi mükelleflerinin; her bir vergilendirme
dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı
üzerinden 1998 yılı için % 3, 1999 yılı için % 2.5, 2000 yılı için % 2 ve 2001 yılı için % 1.5 oranında
hesaplanacak katma değer vergisini, Şubat 2003 ayı sonuna kadar artırımda bulunmayı kabul etmeleri
halinde, bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme
dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.
Mezkur maddenin 2 nci fıkrasının “b” bendinde; “Vergilendirme dönemi aylık olan katma değer vergisi
mükelleflerince, artırımda bulunulmak istenilen yıl içinde; hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki
döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah
artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden % 15 oranında hesaplanacak
katma değer vergisini ödemek suretiyle bu maddeden yararlanılır.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı konuyla ilgili olarak anılan maddenin “c” bendinde ise; “ilgili takvim yılı içindeki işlemlerin
tamamının, Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde sayılmayan istisnalar kapsamındaki teslim
ve hizmetlerden ya da tecil – terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması nedeniyle hesaplanan
vergi bulunmaması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş
olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %15 oranında katma değer vergisi ödenmek suretiyle bu
maddeden yararlanılır.” Hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre; yasanın KDV artırımına ilişkin hükümleri, Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahını belirleyen 7 nci
madde ile doğrudan ilişkilendirilmiştir. Diğer bir ifade ile, belirtilen koşullarda KDV artırımında bulunmak
isteyen mükelleflerin, yasanın Asgari Kurumlar Vergisi ile ilgili 7 inci maddesindeki tutarları esas
alacakları belirtilmiştir. Buna göre ödenecek Vergi Tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.
Konuya İlişkin Örnek:
Van İlin’de faaliyette bulunan Kurumlar Vergisi mükellefi (A) Anonim Şirketi, 4811 sayılı Kanunun 8 inci
maddesi hükmüne göre; 27 Mart 2003 tarihinde 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılları için asgari tutarlar
üzerinden Vergi artırımında bulunarak hesaplanan verginin ilk 2 taksidini ödeme süresi içinde ödemiştir.
Tablo: 2) Önceki Uygulama - 4811 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek KDV Tablosu
Yıllar
Toplam Vergi (TL)
Vergi Oranı %
Hesaplanan K.D.V.
Taksit Tutarı (1/9) TL

1998

1999

2000

2001

Toplam

7.500.000.000 9.000.000.000 11.250.000.000 15.000.000.000 42.750.000.000
15.%

15.%

1.125.000.000 1.350.000.000
125.000.000

150.000.000

15.%

15.%

15.%

1.687.500.000

2.250.000.000

6.412.500.000

187.500.000

250.000.000

712.500.000

4849 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 4811 sayılı Kanunun 7 nci maddesine eklenen (14) numaralı fıkra
hükmü 27/2/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olduğundan ve adı geçen mükellef
hakkında yukarıda (2 Numaralı Tabloda) belirtilen asgari Vergi artırımı tutarları % 50 indirimli olarak
uygulanacağından ödeyeceği KDV ile taksit tutarlarının aşağıdaki gibi olması gerekecektir. (3 Numaralı
Tablo)
Tablo: 3) Değişiklik Sonrası Olması Gereken Uygulama
4849 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek KDV Tablosu

Yıllar

1998

Toplam Vergi (TL) 3.750.000.000
Vergi Oranı %

15.%

Hesaplanan K.D.V. 562.500.000
Taksit Tutarı (1/9)
TL
62.500.000

1999
4.500.000.000
15.%

2000
5.625.000.000
15.%

2001
7.500.000.000
15.%

Toplam
21.375.000.000
15.%

675.000.000

843.750.000

1.125.000.000

3.206.250.000

75.000.000

93.750.000

125.000.000

356.250.000

Bu durumda, yeniden belirlenen asgari matrah artırımı tutarlarına göre bu mükellefin birinci ve ikinci taksit
olarak süresinde ödediği verginin, fazla ödenmiş olan (712.500.000 - 356.250.000 = 356.250.000 * 2)
712.500.000 lirasının mükellefin diğer taksit tutarlarına mahsup edilmesi gerekir.
3. Re’sen Düzeltme Yetkisi:
Bu nedenle, ilgili dönemde belirtilen kapsamda Hesaplanan Katma Değer Vergisi bulunmayan, ancak yasa
hükmü gereği Asgari Matrah üzerinden beyanda bulunan mükellefler adına fazla ve yersiz hesaplanan
vergilerin Maliye İdaresi tarafından 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 121 inci maddesi uyarınca re’sen
düzeltilmesi gerekir.
Konuya ilişkin olarak, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun re’sen düzeltme başlığını taşıyan 121 inci
maddesinde; “İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re’sen düzeltilir.” hükmüne yer
verilmiştir.
Bu hüküm çerçevesinde, yasanın lafzına ve ruhuna aykırılığı açıkça anlaşılan uygulamanın İdare tarafından
re’sen düzeltilmesi gerekmektedir.
4. Sonuç:
Yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda; Asgari Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahı üzerinden
Vergi artırımında bulunan KDV mükelleflerinin, tahakkuk eden vergilerinin de indirilen asgari matrahlara
göre düzeltilmesi gerekir.
Özellikle; Mal ve Hizmet ihracatçısı durumunda olup Katma Değer Vergisi istisnasından yararlanan
mükkellefler başta olmak üzere, beyanname vermeyen veya beyanname verdiği halde Hesapalanan Katma
Değer Vergisi çıkmayan binlerce mükellefin ödeyeceği vergilerin indirilmesini sağlayacak bu sorunun 3
Seri Numaralı Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği gibi bir tebliğ düzenlemesiyle çözümlenmesi
sağlanmalıdır.
Umarız ki; Vergi Barışı uygulaması sonucunda mükellefle el sıkışan ve IMF’ye rağmen daha önce 3,6
katrilyon olarak belirlenen gelir hedefini ziyadesiyle aşarak moral bulan Maliye İdaresi, yasaya aykırılığı
tereddütsüz ve son derece açık olarak görülen bu sorunu zamanında gidererek yeni mağduriyetlere ve
dolayısıyla yeni ihtilaflara yol açmaz.

