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SUNUŞ

Değerli Üyemiz;
2003 yılının sonlarına geldiğimiz bu günlerde Ülke gündemimizde yine vergi yasalarındaki
değişiklikler yer almaktadır.
Kamuoyunda enflasyon muhasebesi olarak adlandırılan finansal tabloların düzeltilmesi ile
ilgili yasa da bu değişikliklerin kapsamındadır.
Bugün ülkemizde enflasyon muhasebesi uygulaması çok ciddi bir ihtiyaç olduğu
görülmektedir.
Yüksek enflasyon ortamlarında tarihi maliyetlere göre hazırlanan mali tablolar gerçek durumu
yansıtmaktan uzaklaşmaktadır.
Biz enflasyon muhasebesi (finansal tabloların düzeltilmesi) ile ilgili yasanın bir an önce
çıkarılmasını istiyor, uygulamanın da meslek mensuplarının eğitilmesi ve mali idarenin de alt
yapısının hazırlanması için uygulamanın 31.12.2004 tarihinden itibaren başlatılmasını
diliyoruz.
Önümüzdeki günlerde, enflasyon muhasebesini de kapsayan eğitim seminerlerimiz daha önce
olduğu gibi yoğun bir biçimde sürdürülecektir.
Değerli Üyelerimiz mesleki açıdan çok yoğunluğu yaşadığımız bu günlerde yararlı olacağını
umduğumuz 64. sayımızı ulaştırmaktan dolayı mutluyuz.
Hızla tamamlanmakta olan İSMMMO Hizmet ve Kültür Binamızda daha çağdaş ve yararlı
çalışmalarda bulunmak dileğiyle 65. sayıda buluşmak üzere, mesleki çalışmalarınızda
başarılar dileriz.
Saygılarımızla.

YÖNETİM KURULU

BİZLER MESLEĞİNİ BAĞIMSIZ,TARAFSIZ VE OBJEKTİF OLARAK SÜRDÜREN SOSYAL
SORUMLULUK SAHİBİ MESLEK GURUBUYUZ.
Yahya ARIKAN
İSMMO Başkanı
EKONOMİMİZİN GENEL GÖRÜNÜMÜ
Üretim Ve Milli Gelir





Ülkemiz, dünya rekabet gücü sıralamasında 1994 yılında 47 ülke içinde 31. sıra iken 2002 yılında
46. sıraya düşmüştür.
İlk 6 aylık verilere göre 2003 yılı GSMH’nın 213 milyar USD olması beklenmektedir.
Kişi başına gelir 3.009 $ seviyesinde olacaktır,
GSMH’nın büyüme oranı 2002 yılında %8,3 iken, 2003 yılında %5’e gerilemesi beklenmektedir.

İstihdam








Son 6 yılda nüfusumuz 8 milyon artarken istihdam 6 yıl önceki 20 milyon kişi düzeyinde
kalmıştır
2002 yılında tarım dışı iş gücüne 900 bin kişi, işsizlere de yarım milyon kişi eklenmiştir.
Son verilere göre ülkemizde açık işsizler 2,4 milyon kişidir,
Düzenli ve yeterli işi olmayanların sayısı 3 milyondur,
Kayıt dışı çalışan işçilerin sayısı ise 4 milyon kişidir. Dış ticaret- ödemeler dengesi
2003 yılı sonunda dış borcun 138,5 milyar $ ile GSMH’nın %65’ine ulaşması beklenmektedir.
İhracat hacminin artmasına rağmen,2002 yılının ilk 5 ayında 1,5 milyar $ olan cari işlemler açığı
2003 yılının aynı döneminde 3,5 milyar $’a ulaşmıştır.

Kamu Maliyesi





İlk 6 aylık verilere göre vergi gelirlerinin , yıl sonu hedefinin ancak %43’ünün tutturulacağı
görülmektedir,
Toplam vergi gelirleri’nin %70’i dolaylı vergilerden oluşmaktadır.
Toplam vergi gelirlerinin %94’ü faiz ödemelerine gitmektedir.
2002 yılında gsmh’nın %55’i olan iç borç rakamı 2003 yılında %58’e ulaşması beklenmektedir.

BORÇLANARAK KALKINMA ÇÖZÜM DEĞİLDİR
Ülkemizde 1980’li Yıllardan Sonra Kalkınmak İçin Yanlış Bir Yol İzlenmiştir.
Hepinizin bildiği gibi bu yol borçlanarak kalkınmadır.
Bu gün ülkemizde ekonomideki istikrar ; IMF ile özdeş bir konuma gelmiştir.
Döviz düştüğü zaman , borsa endeksi yükseldiği zaman, IMF iyi not verdiği zaman ekonomi iyi olarak
algılanmaktadır.
Peki sizlere soruyorum ;
Yatırımlar arttı mı ?
İhracat arttı mı ?
Turizm gelirleri arttı mı ?
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Satın alma gücümüz arttı mı ?
Müşteri sayımız arttı mı ?
Gerçekten enflasyon azaldı mı ?
GERÇEKTEN ENFLASYON DÜŞMEKTEMİDİR ?
İTO ‘nun açıkladığı bazı kalemlerdeki fiyat artışları aşağıda görülmektedir.

Et
Domates
Patates
Ekmek
Çay
Zeytinyağı
Peynir
Oturma Odası
Çocuk Ayakkabısı
Okul Çantası
Sigara

2002 Eylül
8.268.232.469.685.368.140.812.500.4.450.000.2.150.000.12.570.000.1.867.000.000.39.426.923.29.470.833.725.000.-

2003 Eylül
12.146.433.751.096.544.450.1.125.000.6.100.000.5.520,860.21.500.000.2.802.000.000.59.550.000.40.470.833.1.150.000.-

%
46,9
59,9
47,9
38,5
37,1
157,0
71,0
50,1
51,0
37,3
58,6

Ancak görüldüğü gibi gerçek enflasyon ortalama en az % 37 dir.
GELİŞMİŞ ÜLKELER DÜZEYİNE ÇIKMAK ZORUNDAYIZ.
Bunun İçin ;






İstihdama
İhracata
Turizme
Enflasyonun düşmesine
Kayıt dışı ekonominin önlenmesine

Öncelik vermeliyiz.
KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE KESİNTİSİZ MÜCADELE EDİLMELİDİR.
Sorunların çözümünün başında kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek gelmektedir.
KAYIT DIŞI EKONOMİNİN NEDENLERİ










Uzun yıllardır kronik enflasyon yaşanmaktadır,
Ödemeler banka ve finans kurumları sisteminden geçmemektedir,
İşsizlik ve kayıt dışı istihdam yüksek boyutlardadır,
Gelir dağılımı adaletsizdir,
Vatandaşların vergi sistemine olan inançları zayıftır,
Devlet kurumları arasında koordinasyon yoktur,
Vergi tahsilatlarının önemli bir bölümü beyan esasına göre değil,dolaylı vergilere dayanmaktadır,
Vergi oranları yüksektir,
Vergi teşvik sistemi tutarlı ve seçici değildir,
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Enflasyondan kaynaklanan fiktif gelirler vergilendirilmektedir,
Vergi aflarının sıklığı vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilmesini engellemektedir.
Vergi yargısı etkin çalışmamaktadır,
İç göç kayıtlı çalışanla haksız rekabet yaratmaktadır.
Fason üretim giderek yaygınlaşmaktadır.
SSK prim oranları yüksektir,

Kayıt dışı ekonominin engellenmesi vergi sistemimizin de anayasasının oluşturulmasına bağlıdır.
KAYIT DIŞI EKONOMİ NASIL ENGELLENİR ?




















Tutarlı bir siyasi irade sağlanmalıdır
Toplumun inanacağı ve destekleyeceği sürekli bir eylem planı hazırlanmalıdır
Fatura kullanmak cazip hale getirilmelidir. Tüm harcamalar vergi matrahının hesabında gider
olarak kabul edilmelidir.
Ücretlilere ve emeklilere özel gider indirimi müessesesi belge almayı özendirecek biçimde
oluşturulmalıdır
Vergi kimlik numarasının vatandaşlık numarasına dönüştürülmesi sağlanmalıdır
Reşit olan herkes yıllık beyanname vermelidir
Enflasyon muhasebesi uygulamalarına geçilmelidir
Vergi oranları ve SSK primleri düşürülmelidir
Basit usul uygulaması kaldırılmalı,bütün mükellefler bilanço esasına göre defter tutmalıdır
Nakit harcamalara getirilen sınır olumlu bir gelişmedir. Ancak, bu sınır aşama aşama daha
aşağılara çekilmelidir.
Ekonomi hamiline yazılı olmaktan çıkartılıp nama yazılı hale getirilmelidir
Gelirin tanımı tüm gelir unsurlarını içine alacak biçimde yeniden düzenlenmelidir
Dolaylı vergilerin yarattığı adaletsizlik önlenmelidir
Vergi yargısı ve vergi idaresi etkin çalışmalıdır
Vatandaşın vergi sistemine güveni sağlanmalıdır.
Eğitim sistemimize vergi bilinci ders olarak konulmalıdır.
“Nereden buldun” sisteminden asla vazgeçilmemelidir.
Devlet muhasebe sisteminde;ödeme sisteminden,tahakkuk sistemine geçilmelidir.
Denetimler yeni memur alınarak değil,3568 sayılı yasayla unvan almış meslek mensuplarımızca
yapılmalıdır.

MESLEĞİMİZİN EN TEMEL SORUNU HAKSIZ REKABETTİR…
Mesleki örgütlülüğümüzün 13.yılını geride bıraktık. Geldiğimiz konumu son derece önemsiyoruz.
yapılanları hiçbir zaman yeterli bulmuyoruz. Çıtayı daha da yükseltmemiz gerekmektedir.
Bunun için bulunduğumuz konumu, yaptığımız işi gözden geçirmemiz gerekiyor.
Yolsuzlukların, şeffaflığın tartışıldığı günümüzde kendi kapımızın önünü; deyim yerinde ise hiç
çekinmeden, başkalarının düzelmesini beklemeden temizlemek zorundayız.
Bürolarımızı çağın koşullarına uygun teknoloji ile bütünleştirmemiz gerekiyor.
Mevcut müşterilerimizi korumak veya yeni müşteri edinebilmemiz için ;





Müşterilerimize fayda ve değer yaratmalıyız.
Güçlerimizi birleştirerek, şirketleşmeliyiz.
Yabancı dil öğrenmeliyiz.
Finansal,yönetsel, vergisel gibi konularda uzmanlaşmalıyız.
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İnsan kaynaklarını yeni bir iş alanı olarak görmeliyiz.
İnternet gibi teknolojik gelişmelere uyum sağlamalıyız.
Eğitim çalışmalarına devam etmeliyiz.

Mesleki yaşantımızın en temel sorunu haksız rekabettir.
Haksız rekabetin temelinde neler yatmaktadır bunun detaylarına inmeyeceğim. Ancak bu sorun bitinceye
kadar mücadeleye devam edilmelidir.
Haksız rekabetin çözümüne katkı sunacağına inandığımız meslek kararlarına iptal davası açmak yerine
tüm odalarımızın sahip çıkmasını diliyoruz.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan olumsuzluklardan sonra meslek mensuplarının yapabileceği iş
sayısının sınırlandırılmasının zamanı gelmiştir.
Sayın Maliye Bakanı İstanbul’daki Kayıt Dışı Ekonomi Paneli ile TÜRMOB 14.Olağan Genel Kurulda
bizleri kendi elemanları olarak gördüklerini dile getirmişlerdir..
Bizler mesleğini bağımsız,tarafsız ve objektif olarak sürdüren meslek gurubuyuz.
ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMALARI
Uzunca bir süredir, enflasyon muhasebesinin ( finansal tabloların düzeltilmesi ) uygulanmasını talep ettik.
Bildiğiniz gibi bu konudaki tasarı meclistedir.
Meclisteki tasarının bir an evvel yasallaşması gerekmektedir.
Ancak yıl sonunun yaklaşması , programların hazır olmaması ve eğitim süresinin yetersizliği nedeniyle
enflasyon muhasebesi uygulamasının 31.12.2004 tarihinden itibaren başlamasında büyük yarar vardır.
SONUÇ
Ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir. Bu nedenle her gelişmekte olan ülkede olduğu gibi ülkemizde bir
çok sorununu temelde köklü olarak çözememiştir.
Bugün ülkemiz işsizlik, enflasyon, yüksek borç gibi ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıyadır. Bu
sorunların varlığı ulusal bağımsızlığımızı tehdit etmektedir. Bütün bunların özünde kamu borçlarının
yüksek olması kamu gelirlerinin kamu giderlerini karşılayamamasından kaynaklanmaktadır. Sağlıklı bir
kamu maliye yapısı oluşturulması ancak, kayıt dışılığın önlenmesi, verginin geniş tabana yayılması ile
mümkün olacaktır.
Bu konuda biz sosyal sorumluluk sahibi meslek mensuplarına da önemli görevler düşmektedir.
Kayıt dışı ekonominin önlendiği, haksız rekabetin yok olduğu barış dolu günlerin ülkemizin olması
dileğiyle.
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SON DÜZENLEMELERE GÖRE FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Prof. Dr. Nuran Cömert DOYRANGÖL
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

I.

GİRİŞ

Bilindiği üzere Ülkemizde finansal kiralama işlemleri 10.06.1985 tarihli ve 3226 Sayılı Finansal Kiralama
Kanununa göre yürütülmekte olup sözleşmeye istinaden yapılan finansal kiralama ödemeleri bugüne kadar ki
uygulamada kiralayan ve kiracılarca ödeme esasına göre gelir/ gider kaydedilmekte idi. Adı geçen yasa
kapsamında ülkemizde yapıla gelen kiralama işlemlerinin, özü itibariyle finansal kiralama olmasına rağmen
faaliyet kiralaması gibi dikkate alınıp muhasebeleştirilmesi ve değerlemeye tabi tutulması hep eleştirilen bir
konu olmuştur. Nihayet 4842 Sayılı Kanunla, Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 290.madde ile
finansal kiralama işlemlerinde değerleme esasları ve gelir- gider kaydı ile ilgili hususlar yeniden
düzenlenmiş bu düzenlemelerle finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde bir ölçüde de olsa
uluslar arası standartlara uyum sağlanılmıştır.
Mali idare VUK daki değişikliği takiben 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren yapılacak finansal kiralama
işlemlerine ilişkin usul ve esasları açıklayan 319 sayılı tebliği 1.07.2003 Tarihli Resmi Gazetede ve bunu
takiben de 1 Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan Tekdüzen Hesap planına bazı
ilaveler yapan 11 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğini 31 Temmuz 2003 tarihli Resmi
Gazetede yayımlamış bulunmaktadır.
Esasen Özel bir finansal kiralama yasası varken Mali İdarenin bunu yok sayarak Türkiye’de finansal
kiralama uygulamasına yeni bir yön vermeye çalışması ve muhasebe standartlarıyla ilgili bir çok alanda
yaptığı gibi bu alanda da bir ikilem yaratması konunun bir başka boyutunu oluşturmaktadır1
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yeni açılan hesaplar muhasebe işlemlerinin nasıl yapılması
gerektiği sonucunu da ortaya çıkarmış olup aşağıda açıklanan VUK Mükerre 290 . maddede yer alan bazı
yanlış ibarelerin de etkisiyle bazı makale ve sirkülerlerde yer alan ve bize göre Tekdüzen Hesap Planına ve
genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine aykırı olan yanlış muhasebeleştirme örneklerinin önüne geçilmesini
sağlamıştır. Esasen böyle kayıt yöntemleri önermeden önce literatürde neler yazılmış onlara bakmak ve
varsa konusunda otorite olmuş kişilerin bu konularda ki çalışmalarına referans vererek görüş ileri sürmek
uygun olur. Nitekim Ortada hiçbir yasal düzenleme yok iken MÖDAV’ın Nisan 1999 da yayımlanan
sayısında yer alan bir makale Türkiye’deki Finansal Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesini tüm
yönleriyle irdelemiş ve Türkiye için IAS 17 ye uygun bir kayıt modeli ortaya koymuştur. 2 Esasen çoğu yazar
aynı konuda daha önce yazılmış yazıları gözden geçirmeyi, onlara dipnot vermeyi ihmal etmekte bir çoğu da
bunu bir eksiklik gibi görmektedir. Hakemli dergilerde bile bu anlayışın kabul görmesi ise hayret verici bir
durumdur.
Yeni düzenlemeler ışığında finansal kiralama işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği konusu bir
kez de tarafımızdan irdelenmiş olup konu aşağıda verilen başlıklar halinde ele alınmıştır. Yasal
düzenlemeler muhasebenin sınırlarını oluşturduğundan öncelikle bu düzenlemeler özlü olarak açıklanmış
daha sonra somut bir örnek üzerinde muhasebe işlemleri gösterilmiştir.
II-

VUK’NA GÖRE FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME

Yukarıda belirttiğimiz üzere Maliye Bakanlığı Kanunla kendisine tanınan yetkiye istinaden 01 Temmuz 2003
tarihinden itibaren yapılacak finansal kiralama işlemlerine ilişkin usul ve esasları 01 Temmuz 2003 tarihli
Resmi Gazete’de yayımladığı 319 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklamış bulunmaktadır.
Bu konuda ilgi çekici bir değerlendirme için bakınız: Selahattin TUNCER, Finansal Kiralama(Leasing) da Yasal
Düzenleme İkilemi
2
Nalan AKDOĞAN,Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde IAS 17 Nolu Standart Hükümleri İle
Türkiye Uygulamasının Karşılaştırılması, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi(Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve
Dayanışma Vakfı MÖDAV, Yayını), Cilt 1, Sayı 1, Nisan 1999 ,ss.13-42.
1

1

Tebliğde finansal kiralamaya ilişkin tanımlar değerleme ve amortisman uygulaması, katma değer vergisi ve
teşviklerden yararlanma esasları ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olup meslek mensuplarının kolayca erişebileceği
bu ayrıntılara burada yer verilmemiştir. Ancak, konumuzun temel çerçevesini oluşturmada önemli olması
sebebiyle bahse konu tebliğde açıklanan usul ve esasların bazıları özet olarak aşağıda verilmiştir.
1- Finansal Kiralamanın Tanımı3
VUK’nun Mükerrer 290 ıncı maddesine göre Finansal Kiralama; kira süresi sonunda mülkiyet hakkının
kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan
kaynaklanan riskler ile yararların tamamının veya tamamına yakınının belli bir dönemde bedel karşılığı
kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır. Aynı iktisadi kıymete ilişkin birden fazla sözleşme,
ilave, tadil ve diğer sözleşmelerin yapılması halinde tüm anlaşmalar bir arada değerlendirilmelidir.
Aşağıda belirtilen kriterlerden birini veya daha fazlasını karşılayan kiralamalar finansal kiralama olarak
kabul edilecektir.
i-

İktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi: Sözleşmede iktisadi
kıymetin kiracıya devrine ilişkin hüküm olması veya satım opsiyonu olması ve kiracının yüksek bir
olasılıkla bu opsiyonu kullanacak olması halidir.

ii-

Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı
tanınması

iii-

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

iv-

Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadi kıymetin
rayiç bedelinin %90'ından daha büyük bir değeri oluşturması.

2- VUK daki düzenlemelerin 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu Karşısındaki Durumu
4842 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda yapılan düzenlemede 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa
bir atıfta bulunulmamıştır. Dolayısıyla, Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yapılan bir kiralama
işlemi, yapılacak inceleme sonucunda kiralama işleminin bu madde hükümleri gereğince finansal
kiralama olarak kabul edilmemesini gerektirmesi halinde vergi uygulamaları açısından finansal
kiralama olarak kabul edilmeyecek veya tam tersi durumda Finansal Kiralama Kanunu kapsamında
yapılmayan bir kiralama işleminin yapılacak inceleme sonucunda bu madde hükümleri gereğince
finansal kiralama şartlarını sağladığının anlaşılması halinde vergi uygulamaları açısından finansal
kiralama olarak kabul edilecektir.
3- Kira Ödemeleri
Sözleşmeye göre, kiralama süresi boyunca yapılması gereken kira ödemeleri olup sözleşme hükümlerine
göre kiracının kiralama süresi başlangıcında kiralayana ödediği ve kendisine geri dönüşü olmayacak
depozito veya peşin ödenmiş kira bedelleri de kira ödemeleri içinde sayılacak ayrıca kira süresi sonunda
kiralama konusu iktisadi kıymetin kalan değerine ilişkin bir taahhüt olması halinde bu değer ile kira süresi
sonunda kiracıya düşük bir bedelle iktisadi kıymeti satın alma hakkı tanındığı ve sözleşme başlangıç
tarihinde bu hakkın kullanılma olasılığının yüksek olduğu durumda bu satın alma hakkının kullanılması
durumunda ödenmesi gereken bedel de kira ödemeleri kapsamında değerlendirilecektir.
4- Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri

Finansal Kiralamaya ilişkin tanımlar için bakınız: Barış SİPAHİ-Volkan DEMİR, “4842 Sayılı Kanun İle Değişen
Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiracı Açısından Muhasebeleştirilmesi”,Mali Çözüm, Yıl 13, Sayı 63, Nisan-MayısHaziran 2003, ss.85-94.
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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 kullanılacaktır.
5- Kiralamada Kullanılan Faiz Oranı
Kira ödemeleri ile garanti edilmemiş kalan değer toplamının bugünkü değerini, kiralamaya konu iktisadi
kıymetin rayiç bedeline eşitleyen iskonto oranıdır.
6- İktisadi Kıymetin Rayiç Bedeli
Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir. Diğer bir ifadeyle, fiyatlar
konusunda bilgili, birbirinden bağımsız, gerçek alıcı ve satıcının karşılıklı pazarlık ortamında oluşturdukları
bedeldir. Rayiç bedel sözleşmenin başlangıcında tespit edilmelidir. İktisadi kıymetin maliyet bedeli ile
sözleşme başlangıcındaki rayiç bedeli arasında bir fark bulunmamalıdır.
7- Kalan Değer
Kiralanan iktisadi kıymetin kiralama süresi sonunda sahip olacağı tahmin edilen rayiç bedelidir. Kalan değer,
iktisadi kıymetin maliyet bedeli ile kira süresi sonunda alabileceği rayiç değeri arasında bağlantı kurularak
tahmin edilir. Kalan değerin tahmininde benzer mala ilişkin tecrübeler veya aynı nitelikteki kullanılmış
kıymetlerin fiyatları da kullanılabilir.
8- Kiralama Süresi
Kiracının iktisadi kıymeti kiraladığı sözleşmede belirtilen iptal edilemez süredir. Ancak, kiralamanın
başlangıcında kiracıya sözleşme süresi bitiminde kira süresini uzatma hakkı tanınmış ve bu hakkı
kullanacağının kesin veya kesine yakın olduğu durumda bu ilave süre de kira süresi içinde kabul edilir.
9- Kiralamanın Başlangıcı
Sözleşmenin yapıldığı tarih veya taraflardan birinin sözleşmenin ana maddelerinden birine ilişkin önemli
yükümlülük ve taahhütlere girdiği tarihlerden erken olanıdır.
10- Kiralayana İlişkin Değerleme ve Amortisman Esasları
Kiralama süresi boyunca kiracı tarafından yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı, anapara artı faiz,
alacak olarak aktife alınacaktır. Diğer yandan, aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü
değeri arasındaki fark ise gelecek dönemlere ait faiz geliri* olarak pasifleştirilmek suretiyle değerlenerek
kayıtlara intikal ettirilecektir.
Kiralama konusu iktisadi kıymet ise, bu iktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin
bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutar ile değerlenecektir. İktisadi kıymetin net bilanço aktif
değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif
olması halinde, iktisadi kıymet iz bedeliyle değerlenip aradaki fark iktisadi kıymetin elden çıkarılmasından
elde edilen kazançlar gibi işleme tabi tutulacak olup gelir kaydedilmesi gerekmektedir. Finansal kiralama
konusu iktisadi kıymetin net bilanço aktif değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değeri çoğu zaman birbirine
eşit olacağından finansal kiralama şirketi veya kiralayan, iktisadi kıymeti genel olarak iz bedeliyle
kayıtlarında gösterecektir. İktisadi kıymetin net aktif bilanço değerinden, kira ödemelerinin bugünkü
değerinin düşülmesi sonucu oluşan tutarın pozitif olması durumunda, pozitif fark finansal kiralama şirketi
tarafından amortismana tabi tutulacaktır. Amortisman ayırma işlemi Vergi Usul Kanunu ve ilgili genel
tebliğlerde bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş sürelerde yapılacaktır. Farkın sıfır veya negatif olması
durumunda amortisman ayrılması mümkün değildir ve bu kiralama konusu iktisadi kıymetler için yeniden
değerleme yapılması söz konusu olmayacaktır.
Bu ibare ile MSUGT deki gelecek dönem gelir ve giderlerini anlamamak gerekir. 380 ve 480 ile 180-280 nolu
hesaplar nitelik itibariyle peşin tahsil edilmiş ya da ödenmiş gelir veya giderlerin izlendiği hesaplardır.
*
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Gelecek dönemlere ait faiz gelirleri, kiralanan iktisadi 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 ettirilecektir.
Tahakkuk tarihinden vadenin bitiminin anlaşılması gerekmektedir. Her bir dönem sonu ifadesinden kira
sözleşmesi ekindeki ödeme planındaki ödeme dönemlerinin anlaşılması gerekmektedir
Aktifleştirilen alacak tutarının reeskonta tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır.
Kiralayan şirketler tarafından iktisadi kıymetin satın alınmasında Türk Lirası veya döviz cinsinden kredi
kullanılmış ise ilk yıl için ödenen kur farkları ve faiz giderlerinin sözleşme yapılmasından önce
kıymetin maliyetine ilave edilebilecek olması halinde maliyete ilave edilecek, aksi halde ve diğer
yıllarda ise, gider kaydedilecektir.
Kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin üretimini veya alım satımını yapması halinde,
iktisadi kıymetin net bilanço aktif değeri olarak rayiç bedeli dikkate alınacaktır. Rayiç bedel ile maliyet
bedeli arasındaki farkın normal bir satış işleminden elde edilen kar veya zarar olarak işleme tabi tutulması
gerekmektedir.
11- Kiracıya İlişkin Değerleme ve Amortisman Esasları
Finansal kiralama işlemine konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı ve sözleşmeden doğan borç, kiralama
konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden
düşük olanı ile değerlenecektir. Finansal kiralama konusu iktisadi kıymet, kullanma hakkı olarak aktife
alınacak karşılığında ise kiralayana olan borç pasife kaydedilecektir.
Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı, Vergi Usul
Kanununun üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümü ve ilgili genel tebliğlerde kiralama konusu
iktisadi kıymet için belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde amortismana ve Kanunun Mükerrer 298 inci
maddesi uyarınca da yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır. Diğer bir ifadeyle, kullanım hakkı, Vergi Usul
Kanunu ve ilgili genel tebliğlerde bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş amortisman sürelerinde amorti
edilecektir. Sözleşmenin fesholması halinde kalan dönemler için iktisadi kıymetle ilgili olarak amortisman
ayrılma ve yeniden değerleme işlemleri yapılmayacaktır.
Finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak
ayrıştırılacak ve bu ayrıştırma işlemi her bir dönem sonunda kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz
oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılacaktır. Kiralayan açısından yorumu yapılan "her bir dönem
sonu" ifadesi, kiracı açısından sözleşmede belirtilen kira ödeme tarihidir.
Finansal kiralama borçlarının Vergi Usul Kanununun 285 inci maddesi kapsamında reeskonta tabi tutulması
mümkün bulunmamaktadır.
Finansal kiralama işlemi esas olarak bir kredi işleminden farklı değildir. Kiralayana ödenen finansal
kiralama bedellerinin faiz kısmı finansman gider kısıtlamasına tabidir.
12- Katma Değer Vergisi ve Teşviklerden Yararlanma
4842 sayılı Kanun ile finansal kiralama işlemlerinde katma değer vergisi uygulamasına ilişkin olarak
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu nedenle düzenleme öncesi uygulama, finansal kiralama şirketi
tarafından malın satın alınması, finansal kiralama faturaları ve sözleşme bitiminde malın kiracıya teslimine
ilişkin olarak sözkonusu düzenleme öncesindeki uygulama aynen sürdürülecektir.Öte yandan, finansal
kiralama şirketleri dışındaki şirketlerin yaptığı ve finansal kiralama sayılan işlemlerde 3226 sayılı Finansal
Kiralama Kanunu'na göre yapılan sözleşmeler için öngörülen indirimli KDV oranlarının uygulanması
mümkün değildir.
Finansal kiralama şirketleri eskiden olduğu gibi finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilen yatırımlarda
yatırım indirimi ve diğer teşvik unsurlarından yararlanmaya devam edecektir.
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III- MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Daha öncede belirttiğimiz üzere finansal kiralama işlemlerinde değerleme ve gelir-gider kayıtları hakkındaki
yeni düzenlemelere bağlı olarak Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanununun 175 ve Mükerrer 257 nci
maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkilere dayanarak 1 Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğin de de bazı düzenlemeler yaparak kayıt esaslarına açıklık getirmiştir.Bu amaçla 31 Temmuz 2003
tarihli Resmi Gazete’de yayımlamış olduğu 11 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile;
Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamalarında aşağıda belirtilen düzenlemeleri
yapmıştır.
1- "12-TİCARİ ALACAKLAR" hesap grubunda yer alan "120-ALICILAR" hesabının açıklamasına
"Finansal kiralamadan doğan senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir" ifadesi; "121-ALACAK
SENETLERİ" hesabının açıklamasına ise "Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli alacaklar da
bu hesapta izlenir" ifadesi eklenmiştir.
2- "12- TİCARİ ALACAKLAR" hesap grubunda "124- KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ
GELİRLERİ (-)" hesabı açılmıştır.
124- KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)
Bu hesap finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira
ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin
izlendiği hesaptır. Bu gelirlerin hesaplanmasına ilişkin bilgiler bilanço dipnotlarında yer alır.
İşleyişi:
Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki
fark "Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Her dönem sonunda
gerçekleşmiş olan faiz gelirleri tutarları bu hesaba borç "60- Brüt Satışlar" hesap grubunda ilgili satış geliri
hesabına alacak olarak kaydedilir. Ancak, esas faaliyet konusu finansal kiralama olamayan işletmelerce
yapılan finansal kiralama işlemiyle ilgili gerçekleşmiş faiz gelirleri, "64-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve
Karlar" hesap grubunda faiz geliri hesabına alacak olarak kaydedilir.
3- "22-TİCARİ ALACAKLAR" hesap grubunda yer alan "220-ALICILAR" hesabının açıklanmasına
"Finansal kiralamadan doğan senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir" ifadesi; "221- ALACAK
SENETLERİ" hesabının açıklamasına ise "Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli alacaklar da
bu hesapta izlenir" ifadesi eklenmiştir.
4- "22-TİCARİ ALACAKLAR" hesap grubunda "224-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ
GELİRLERİ (-)" hesabı açılmıştır.
224- KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)
Bu hesap finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin
bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği
hesaptır. Bu gelirlerin hesaplanmasına ilişkin bilgiler bilanço dipnotlarında yer alır.
İşleyişi : Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü değeri
arasındaki fark "Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" olarak bu hesaba alacak kaydedilir.
Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan ve her dönem sonunda hesaplanan izleyen döneme ait faiz
gelirleri tutarı bu hesaba borç "124- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" hesabına alacak olarak
kaydedilir.
5- "30- MALİ BORÇLAR" hesap grubunda "301-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN
BORÇLAR" ile "302- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ(-)"
hesapları açılmıştır.
301- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
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Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı geçmeyen borçlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi : Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık
hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da "302- Ertelenmiş
Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" hesabına borç kaydedilir.
302- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ(-)
Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira
ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma
maliyetlerinin izlendiği hesaptır.
İşleyişi: Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira ödemelerinin
bugünkü değeri arasındaki fark "Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" olarak bu hesaba borç
kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz
giderleri tutarları bu hesaba alacak "66- Borçlanma Maliyetleri" hesap grubunda ilgili borçlanma gideri
hesabına borç olarak kaydedilir.
6- "40- MALİ BORÇLAR" hesap grubunda "401- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN
BORÇLAR" ile "402- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ(-)"
hesapları açılmıştır.
401- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı aşan borçlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi : Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık
hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da "402- Ertelenmiş
Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" hesabına borç kaydedilir. Dönemsellik varsayımına uygun olarak
dönem sonlarında, izleyen dönemi ilgilendiren tutar, "301- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar" hesabına
alacak, bu hesaba borç kaydedilir.
402- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ(-)
Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan ve vadesi bir yılı aşan borçlar ile
kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş
finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır.
İşleyişi : Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira ödemelerinin
bugünkü değeri arasındaki fark "Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" olarak bu hesaba borç
kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan ve her dönem sonunda izleyen döneme ilişkin
tutar "302- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir.
7- Bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler aynı paralelde mali tablolara da yansıtılacaktır.
IV.

YAPILAN DÜZENLEMELERİN MUHASEBE SİSTEMİNE ETKİLERİ

Muhasebenin herkes tarafından bilinen temel fonksiyonu hem işletme içi ve işletme dışı kullanıcılara bilgi
sağlamak hem de suiistimallere karşı işletme varlığını korumaktır. Bu iki temel fonksiyon birlikte
değerlendirildiğinde muhasebenin çıktılarının- ki bu çıktılar genel amaçlı finansal tabloları da içerecek
şekilde muhasebe raporları olarak ifade edilir- en etkili kontrol araçları oldukları görülür.Muhasebe bilgileri
biçimsel kayıt ortamında oluşur ve bu bilgiler işletmenin tek ve en güvenilir bilgileridir. Böyle olması bir
gerekliliktir. Bu noktadan hareketle her nerede ve ne zaman bir muhasebe kayıt yöntemi veya hesap sistemi
öneriliyorsa orada sonuç çıkarmaktan öte her durum ve her zamanda geriye dönük muhasebe belgeleri ile
gerçekliği doğrulanabilir iç kontrole elverişli kayıt modellerinin ortaya konulması önemlidir. Her yasal
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düzenlemenin ardından o konuya ilişkin açıklamaların hemen altında önerilen muhasebe kayıtlarında bu
önemli noktanın daima göz ardı edildiğini görüyoruz.
Maliyenin MSUGT de değişiklik yapmadan önce finansal kiralamaya ilişkin önerilen bazı kayıt
modellerinde kiralayan açısından kazanılmamış gelir niteliğindeki faizin hemen gelecek dönem gelir/ gideri
olarak mütalaa edilmesi buna tipik bir örnektir.
Gerek VUK da yapılan değişikliğin gerek MSUGT de yapılan değişikliğin hem kiralayan işletmeler hem de
kiracı işletmelerin muhasebe sistemlerine etkilerini iç kontrol ilkelerini göz önünde bulundurarak iki başlıkta
ele alabiliriz.
1- Kayıtların dayanağını oluşturan belgeler
2- Kayıt Ortamı ve Envanter (defterler, hesap planı ve mali tablolarda sunum)
1. Belgeleme : Finansal kiralamaya konu işlemlerin muhasebe kayıtlarına aktarılmasında en önemli belge
kiralama sözleşmesi dir. 3226 sayılı Finansal Kiralama kapsamında yapılacak kiralamalarda sözleşmenin ne
şekilde akdedileceği gayet açık bir biçimde tanımlanmıştır. Muhasebe prosesinde (süreçleme ya da işleme
tabi tutma da) girdi olarak kullanılan bu belgelerin geri beslemede etkili bir kontrol aracı olarak da
kullanılabilmesi için finansal kiralama konusu iktisadi kıymetlerin VUK’nun öngördüğü değerleme
esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmasına imkan verecek asgari bilgileri de içerecek şekilde düzenlenmiş
olması önem arzetmektedir. Zira Kayıtlara yansıtılan hesaplamaların dayanağını sözleşmede yer alan
bilgiler, özellikle sözleşme ekinde verilen ödeme planları oluşturmaktadır. VUK’nun mükerrer 290.
Maddesinin 3 numaralı bendinde verilen tanımlarda sözleşme kavramı açıkça tanımlanmamış olup
ifadelerden işin doğasında biçimsel bir sözleşme olması gerektiği gibi bir anlam çıkmaktadır. Esasen 3226
sayılı Kanunu bir tarafa koyarak yeni bir düzenlemeye giden Maliyenin eli değmişken; “ şu şu asgari
bilgileri de içerek şekilde bir sözleşme akdedilmiş olması şartıyla ....” gibi bir ifadeyle bu faaliyette
bulunacak işletmelerde bir belge düzeni araması işletmeleri yönetenler açısından olmasa bile denetleyenler
açısından ne iyi olurdu diye düşünmeden edemiyoruz. Zira karışık bir muhasebe kontrolsüzlük demektir.
Eğer 2003 yılı 1 Temmuzundan sonra yapılacak sözleşmelere kiralamanın türünü açıklayan tanımlamaların
konulması, kira süresi sonunda hangi bedelle satın alınacağı iktisadi kıymetin ekonomik ömrü, sözleşme
tarihinde kiralamada kullanılan faiz oranı, rayiç bedeli ve ana para ve faiz ayırımını açıklayan diğer benzeri
bilgilere yer verilmesi veya ödeme planlarının anapara faiz ayrıştırmasına uygun düzenlenmesi v.b. zorunlu
şartlar olarak öngörülseydi iş büyük ölçüde kolaylaşmış olacaktı. Esasen bu noktadan sonra Finansal
Kiralama Kanununda da uluslar arası uygulamalar ve standartlara uygun değişikliklere gidilmesi ve yasaların
birbirine uyumlu hükümler taşıması çok yararlı olacaktır.
2. Kayıt Ortamı : Muhasebe sisteminin tasarımında kayıt ortamının sağlıklı bir envanter çıkarmaya elverişli
şekilde tesis edilmesi en önemli noktalardan bir tanesidir. Muhasebenin daha önce de sözünü ettiğimiz
işletme varlıklarını koruma fonksiyonunu etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için özellikle fiziki bir
mevcudiyeti olan işletme varlıklarının(örneğin para, değerli kağıtlar, stoklar ve sabit kıymetlerin) kayıtlarda
bulunduğu yer itibariyle izlenmesi şarttır.Hesap planları yapılırken bu hususa dikkat edilmelidir.
Kiralama konusu kıymetleri kiracı işletme aktifine alarak hem amortismana tabi tutacak hem de yeniden
değerlemeye tabi tutacak dolayısıyla bu kıymetleri demirbaş ve amortisman defterlerine kaydedecek,
bunların sayımı vb kontroller için envanter numarasıyla işletmesinde takibini yapacaktır. Kiralayan işletme
teşvik mevzuatı kapsamında teşviklerden yararlanacağı için bu kıymetleri iz bedeliyle ya da net bugünkü
değerle rayiç bedel arasında oluşan fark kadar bir değerle aktifine alacak hatta ikinci durum söz konusu ise
bunları amortismana tabi tutacağından amortisman defterinde de takip edecektir.
Finansal kiralama işlemleri mali tabloların analizini ve yorumlanmasını etkileyen işlemlerdir. Bugüne kadar
eski uygulamanın muhasebesini eleştirmenin temelinde yatan en büyük neden kiracı işletmelerin gerçek
üretim gücünün mali tablolara yansıtılmamış olmasıdır. Mali idarenin MSUGT de finansal kiralama
işlemlerine ilişkin yapmış olduğu değişiklikler standart mali tablo içeriklerinde bir değişiklik yaratmamıştır.
Örneğin kiracı işletmelerde pasifte yer alan kiralama borçları çoğu işletme tarafından diğer mali borçlarda
gösterilebilecektir. Aktifde hangi üretim araçlarının finansal kiralamayla edinildiği bilgisi de açıkça yer
almadığı gibi dip notlarda da bu konuda bilgiler yer almayacaktır. Bu durum tam açıklama kuralıyla

7

bağdaşmamaktadır. Esasen zaman zaman maliyenin dipnotları süs için istediği gibi bir duyguya katılmamak
da mümkün değil. Çünkü pek çok işletme bu dipnotların hazırlanmasında gerekli özeni göstermemektedir.
Diğer taraftan bilindiği üzere Finansal Kiralama şirketleri Temel Kavramlar, Muhasebe Politikalarının
Açıklanmasına İlişkin İlkeler ve Mali Tablolar ilkeleri dışında MSUGT nin diğer mecburiyetlerini yerine
getirmekle yükümlü değillerdir.* Dolayısıyla bu şirketler, kendilerine göre bir hesap planı yapmakta çoğu bu
planları Maliyenin tekdüzen hesap planından yararlanarak oluşturmuş bulunmaktadırlar. Örneğin FİDER
(Finansal Kiralama Şirketleri Derneğinden) edindiğimiz örnek hesap planında 120 Finansal Kiralamadan
Alacaklar Hesabı TL, 121 Finansal Kiralamadan Alacaklar Hesabı Yabancı Para 122 Kazanılmamış Finansal
Kiralama Gelirleri (-) Tl ve 123 Kazanılmamış Finansal Kiralama Gelirleri(-) YP gibi hesapların açılmış
olduğunu görüyoruz. Yani kısaca bu şirketler kendilerine uygun bir hesap planını kendileri yapmış
bulunmaktadırlar. Bu itibarla Maliyenin MSUGT’nin muhatabı kiracı işletmeler ile Finansal Kiralama
Şirketleri dışında finansal kiralama işlemleri yapan işletmelerdir. Bu işletmeler için finansal kiralamadan
alacakların bir yardımcı hesap olarak 120 ve 220 hesaplarda izlenmesinin öngörülmesi açıklık prensibi ile
bağdaşmamıştır.Her ne kadar aktifi düzenleyici hesap niteliğinde olan 124 ve 224 nolu kazanılmamış faiz
geliri hesaplarının 12 nolu hesap sınıfında eksi olarak yer alması bu eksikliği bir ölçüde gideriyorsa da
esasen hesap planında 123 nolu hesap grubunu bu amaçla kullanmak ve Standart Mali Tablo formlarında da
bunlara yer vermek daha uygun olurdu.
Ayrıca söz konusu hesapların açıklamalarında finansal kiralama faiz gelirlerinin gerçekleştikçe bu
hesaplardan yani kazanılmamış gelirlerden düşülüp dönemin gelirlerine alınmasında asıl faaliyet konusu
finansal kiralama olan şirketler için 60 nolu hesap sınıfının öngörülmesi diğer bir ilginç noktayı
oluşturmaktadır. Bize göre esas faaliyet konusu finansal kiralama olan işletmeler-- ki bunlar doğal olarak
finansal kiralama şirketleridir-- zaten temel kavramlar, muhasebe politikaları ve mali tablo ilkelerine uymak
kaydıyla 1 nolu MSUGT’nin kapsamı dışında tutulmuşlardır.Bunlar için buraya böyle bir açıklama
yazılmasına ne gerek vardı. Esas faaliyet konusu finansal kiralama olmayan işletmeler için 64 nolu hesap
sınıfında hesap no belirtilmeden faiz gelirleri hesabı adres gösterilmiştir. Faiz gelirleri hesabının kodu 642
dir. Ancak tebliğe ilave edilen açıklamalarda bu açıkça belirtilmemiştir. Oysa kontrol edilebilirlik açısından
finansal kiralama faiz gelirleri için ayrı bir defteri kebir hesabı açmak örneğin 648 gibi, daha uygun
olurdu.121 ve 221 nolu Alacak senetleri hesaplarının açıklamasına finansal kiralamadan doğan senetli
alacaklar da bu hesapta izlenir ifadesinin eklenmesi de bize göre gereksiz olmuştur. Kasa mevcudu, alınan
çek ve senetler gibi kıymet hesaplarının detaylandırılmasında işletmeye giren kıymetin kaynağından ziyade
bunların bulunduğu yer itibariyle izlenmesi önemlidir. Zira bu kıymetler genelde sürekli hareket halindedir.
Alacak senetlerinin finansal kiralamadan senetli alacaklar gibi detaylandırılmasına gerek yoktur. Finansal
kiralama alacakları karşılığında senet alınsa bile alacağın öncelikle 120-220 nolu hesaptan geçirilmesi
gerekir.
Bir başka önemli nokta da yapılan düzenlemelerde finansal kiralamada olan iktisadi kıymetlerin özellikle
kiracı açısından hangi hesapta izleneceğinin belirsiz olmasıdır. Tebliğde zaman zaman kullanım hakkı ifadesi
kullanılmış olmakla birlikte bu kıymetlerin amortisman ve yeniden değerleme rejimi bakımından 25
numaralı hesap grubundaki sabit kıymetlere benzediği açıkça vurgulanmıştır. Bu nedenle ve uluslararası
standartlara daha uygun olması bakımından kiracının finansal kiralamayla edindiği iktisadi kıymetleri 25
numaralı hesap sınıfında izlemek bize göre daha doğru olacaktır. Ancak genel yaklaşım tebliğ ve kanun
maddesinde geçen kullanım hakkı ibaresinden hareketle 260 veya 267 gibi hesapların kullanılması yönünde
kendini göstermektedir ki bu yaklaşım THP da yer alan 26 nolu hesap sınıfının açıklamasına ters
düşmektedir.Bu durumu kiralayan açısından ise üç tip işletme grubu için ayrı ayrı irdelemek gerekiyor.
1. grup finansal kiralama şirketleri; bu şirketlerin asıl faaliyet konusunu oluşturduğu sebeple finansal
kiralama konusu iktisadi kıymetlerin 25 nolu hesap sınıfında işletme kullanımındaki mallar ve finansal
kiralama konusu mallar şeklinde alt ayrıma tabi tutularak izlendiği ve tekdüzen hesap planındaki kodlama ve
isimlerin değiştirilerek kullanıldığı görülmektedir.

*

Faaliyet konusu diğer para ve sermaye piyasası şirketlerine pek benzemeyen bu şirketler neden kapsam dışı tutulmuş
pek anlamak mümkün değil. Bize göre bu tür şirketlerin tümünü Tekdüzen Hesap Planına değil ama Tekdüzen Hesap
Çerçevesine uymaya zorlamak daha uygun olurdu.
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2. grup işletmeler finansal kiralama şirketi dışında kiralama yapan işletmeler **: Bu tür işletmeler THP da yer
alan hesapları kullanmak zorundadırlar. Bu işletmeler edindikleri iktisadi kıymetleri 25 numaralı hesap
grubunda izlemeli ancak bunları finansal kiralamaya verdiklerinde iç kontrol açısından asıl faaliyetlerinde
kullandıkları sabit kıymetlerden ayrı bir alt hesapta izlemelidir. Zira ister iz bedeliyle ister net bugünkü değer
ile rayiç bedel arasındaki farktan oluşan değerle görünsün bu sabit kıymetlerin bulunduğu yer değişmiştir. Bu
nedenle aşağıda örnek olarak verdiğimiz hesap planında finansal kiralama konusu sabit kıymetler ile finansal
kiralamaya verilmiş kıymetler iki ayrı alt hesapta gösterilmiştir.
3. grup işletmeler üretimini yaptığı iktisadi kıymetleri finansal kiralamaya veren işletmelerdir. Bu tür
işletmeler söz konusu kıymetleri önce mamul stoklarına alacaklar, rayiç bedelle satış hesabını, maliyet
bedeli ile stok ve satılan malın maliyeti hesaplarını çalıştıracaklar ayrıca rayiç bedelle toplam kira
bedellerinin net bugünkü değerinin eşit olması halinde iz bedeliyle veya net bugünkü değerin küçük olması
durumunda ardaki farkı gösteren değer ile 25 nolu hesap grubunda finansal kiralama konusu iktisadi
kıymetleri takip edeceklerdir. Stok hesaplarının finansal kiralama konusu mallar şeklinde alt hesaplarının
açılması yararlı olacaktır.
V.

YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYITLARI

Finansal Kiralama işlemlerinin değerlemesine ve kaydedilmesine ilişkin esaslar konusu bazı eksik
düzenlemeler nedeniyle başka makale ve yazılarda da tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor. Örneğin ilk
anda dikkatimizi çeken, döviz cinsinden kira taksitlerinde değerleme esaslarının açık olmaması, amortisman
esaslarında uluslararası standartlara ters düşen esasların bulunması v.s.gibi. Bu nedenle buraya kadar verilen
bilgiler ışığında finansal kiralama işlemlerinin nasıl muhasebeleştirileceği aşağıda verdiğimiz özellikle basit
tutulan rakamsal bir örnek üzerinde kiralayan ve kiracı açısından karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.
Örneğimizde aşağıda önerdiğimiz hesap planı esas alınmıştır.4 Asıl konumuz VUK daki düzenlemeler
olduğundan örneğimizde finansal kiralama kanunu kapsamında faaliyette bulunan finansal kiralama
şirketleri dikkate alınmamıştır.
1. HESAP PLANININ BÖLÜMLEMESİ
KİRALAYAN İŞLETME(Y)
12 TİCARİ ALACAKLAR
120.ALICILAR
120.0 Mal ve Hizmet Alıcıları
120.1 Finansal Kiralama Alıcıları
120.100 X İşletmesi 001 nolu sözleşme
121 ALACAK SENETLERİ
121.0 Portföydeki
121.1 Tahsildeki
121.2 Teminattaki
124 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL
KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ(-)
124.0.00 X İşletmesi 001 sözleşmeden
22 (Uzun Vadeli)TİCARİ ALACAKLAR
220 ALICILAR
220.0 Mal ve Hizmet Alıcıları
220.1 Finansal Kiralama Alıcıları
220.100 X İşletmesi 001 nolu sözleşme

KİRACI İŞLETME(X)
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
253 MAKİNE TESİS VE CİHAZLAR
2530.Yatırım İndirimine Konu MTC
253.00 Satınalma şeklinde edinilen MTC
2531.Yatırım İndirimineKonu OlmayanMTC
25310.Satınalma şeklinde edinilen MTC
25311 Finansal Kiralamayla edinilen MTC
257 BİRİKMİŞ AMORT
257.3 Mak.Tes.Cih.Amort.
257.311. Fin.Kir.Edinilen MTC Amort.
30 MALİ BORÇLAR
301.FİNANSAL KİR.İŞLEMİNDEN
BORÇLAR
301.0.00 Y Finansal Kiralama Şti. 001 Sözleş
302.ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRAL.
BORÇLANMA MALİYETLERİ(-)
302.0.00 Sözleşeme 001 den
401.FİNANSAL KİR.İŞLEMİNDEN

**

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu 10. maddesi hükmüne göre Hazine Müsteşarlığının nın bağlı bulunduğu
bakanlığın izni olmadan kiralama faaliyetinde bulunmak cezai müeyyideleri gerektirmektedir.
4
Yatırım indirimi işlemlerinin takibine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz.Nuran Cömert DOYRANGÖL, “ Yatırım İndirimi
İstisnasında Yapılan Yeni Düzenlemelerin Tekdüzen Hesap Sistemine Uygun Kayıt Düzenine Etkileri Üzerine Görüş Ve
Önerilerimiz” Mükellefin Dergisi,Sayı 127,Ağustos 2003.
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224 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL
KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ(-)
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
253 TESİS MAKİNE CİHAZLAR
2530.Yatırım İndirimine Konu MTC
253.00 İşletme Kullanımındaki MTC
253.01 Finansal Kiralamaya Konu MTC
253.02. Finansal Kiralamaya Verilen MTC
253.02.001 X.AŞ. deki
2531.Yatırım İndirimineKonu OlmayanMTC
25310.İşletme Kullanımındaki MTC
25311 Finansal Kiralamaya konu MTC
253.12 Fin.Kir.Verilen MTC
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257.3 Mak.Tes.Cih.Amort.
257.302 Fin.Kir.Verilmiş MTC Amort.
64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN
GELİR VE KARLAR
648. FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ

BORÇLAR
401.0.00 Y Finansal Kiralama Şti. 001 Sözleş
402.ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRAL.
BORÇLANMA MALİYETLERİ(-)
402.0.00 Sözleşeme 001 den
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
780.0. Finansal Kiralama Faiz Gideri

2. UYGULAMA ÖRNEĞİ:
Kiralayana ilişkin Bilgiler:
A Üretim Makinesi
Alış Bedeli:102.000 Milyon TL, %1 KDV *
Rayiç Bedel(Kira Ödemelerinin Net Bugünkü değeri): 100.000 Milyon TL
Kira Süresi: 4 yıl
Yıllık Sabit Faiz Oranı %50
Ödeme Tablosu (MİLYON TL):
Kira Sözleşme Ana Para Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Toplam Kira Ödemeleri
Süresi
1. Yıl
25.000
(100.000x%50)50.000
75.000
2. Yıl
25.000
( 75.000x%50)37.500
62.500
3.Yıl
25.000
( 50.000x%50)25.000
50.000
4.Yıl
25.000
( 25.000x%50)12.500
37.500
Toplam
100.000
125.000
225.000
Kiracıya İlişkin Bilgiler:
Rayiç Bedel:100.000 TL KDV %1
Yukarıda verilen bilgiler ışığında yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıda gösterilmiştir. Bu kayıtlarda
okuyucunun dikkatini çekmek istediğimiz diğer bir noktada dönen varlık duran varlık/kısa vadeli kaynak
uzun vadeli kaynak hesapların çalıştırılma şeklidir. Bir iş olgusu çift yanlı işleme yöntemine göre hesaplara
kaydedilirken işlemin bütünlüğünü bozmadan tam açıklama ve belgelendirme ilkesine uygun olarak kayıt
yapmaya dikkat edilmelidir. Örneğin aşağıda kiralayan işletmenin kayıtlarına bakıldığında 2 ve 3 nolu
yevmiye maddesi tek madde halinde niye yapılmamış diye düşünülebilir.Yani 225 Milyar TL finansal
kiralama alacağının 75 Milyar TL si 120 hesaba kalan 150 Milyar TL si 220 hesaba da yazılabilirdi. Biz bu
parçalı kayıt yöntemini kontrol edilebilirlik açısından uygun bulmuyoruz. 5 Zira 120 hesaba bakan bir
*

İşlem kolaylığı olsun diye KDV finansal kiralama şirketlerinde olduğu gibi %1 alınmıştır. Esasen finansal kiralama
şirketleri dışındaki şirketler için bu oran%18 dir.
5
Bu noktada tekdüzen hesap planının sistematiği üzerine yapılan önemli bir eleştiriyi hatırlatmakta yarar var. “Dünyada
bilinen tekdüzen hesap planlarının hiç biri akışkanlık bilançosuna göre düzenlenmemiştir. Bunun tek örneği Türk
tekdüzen hesap planıdır”Bakınız:Mehmet YAZICI,Vergi Dünyası Haziran 1993, Sayı 142 s.12.
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inceleme elemanı işlemin tamamını görmek ve belgesiyle mutabakat yapmak istediğinde çok daha fazla
zaman ayırmak zorunda kalacaktır.
KİRALAYAN (Y A.Ş.)
1__________/_______________________
253 TESİS MAK.CİHAZ
102.000
253.01.Finansal Kiralama Kon. MTC
191.İND.KDV
1.020

KİRACI (X A.Ş.)
1________1.01.2004_______________
253 TESİS MAK. CİHAZLAR 100.000
25311 Finansal Kiralamayla
edinilenMTC
402 ERTELENMİŞ FİN.KİR.
320 SATICILAR
103.020
BORÇLANMA MALİYETL.125.000
...nolu ft ile 1 adet üretim makinesi
402.0.00 Sözleşme 001 den
2___________1.01.2004_________________
220 ALICILAR
225.000
401FİN.KİR.İŞLEMİNDEN
220.100 Xkiracı 001 sözleşme
BORÇLAR
225.000
253 TESİS MAK. CİHAZLAR
2.000
401.0.00 Y Fin.Kir. Şti.001 sözleş.
253.02 Finansal Kiralamaya verilenMTC
253.02.001 X Aş deki
2_________1.01.2004_________________
401FİN.KİR.İŞLEMİNDEN
224 KAZANILMAMIŞ FİN.
BORÇLAR
75.000
KİRALAMA GEL.
125.000 401.0.00 Y Fin.Kir. Şti.001 sözleş.
224.0.00 Sözleşme 001
302 ERTELENMİŞ FİN.KİR.
253TESİS MAK.CİH
102.000
BORÇLANMA MALİYETL.50.000
253.01.Finansal Kiralama Konusu MTC
302.0.00 Sözleşme 001 den
001 nolu sözleşme ile A makinesinin X ştne
kiralanması
301FİN.KİR.İŞLEMİNDEN
3___________1.1.2004__________________
BORÇLAR
75.000
120 ALICILAR
75.000
301.0.00 Y Fin.Kir. Şti.001 sözleş.
120.100 Xkiracı 001 sözleşme
402 ERTELENMİŞ FİN.KİR.
224 KAZANILMAMIŞ FİN.
BORÇLANMA MALİYETL.
50.000
KİR GEL
50.000
402.0.00 Sözleşme 001 den
Ödeme planı gereği 1. taksidin Kısa Vadeli
220 ALICILAR
75.000 borçlar grubu hesaplarına devri
124 KAZANILMAMIŞ FİN.
KİR.GEL.
50.000 3__________31.12.2004____________________
124.0.00 Sözleşme 001
301FİN.KİR.İŞLEMİNDEN
Ödeme planı gereği 1. taksidin dönen varlık grubu
BORÇLAR
75.000
hesaplara devri
191 İNDİRİLECEK KDV
750
4_____________31.12.2004_________________
100 KASA
75.750
100 KASA
75.750
nolu fat ile 1.kira taksidinin ödenmesi
120 ALICILAR
75.000 4__________31.12.2004____________________
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 50.000
120.100 X Kiracı 001 sözleşme
391 HESAPLANAN KDV
750 780.0.003. Finansal Kirlama Faiz Gid.
..nolu fat ile 1.kira taksidinin tahsili
302.ERTELENMİŞ FİN. KİR.
5____________31.12.2004__________________
124 KAZANILMAMIŞ FİN.KİR.GEL. 50.000
İŞLEMİNDEN BORÇLAR
50.000
302.0.00 Sözleşme 001 den
124.0.00 Sözleş 001
Finansal kiralama faiz tahakkuku
648.FİNANSAL KİR. GELİR.
50.000
Finansal kiralama gelirinin tahakkuku

6_____________31.12.2004_________________ 5___________31.12.2004___________________
401FİN.KİR.İŞLEMİNDEN
120 ALICILAR
62.500
BORÇLAR
62.500
120.100 Xkiracı 001 sözleşme
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224 KAZANILMAMIŞ FİN.
KİR GEL
37.500

401.0.00 Y Fin.Kir. Şti.001 sözleş.
302 ERTELENMİŞ FİN.KİR.
BORÇLANMA MALİYETL.37.500
62.500
302.0.00 Sözleşme 001 den

220 ALICILAR
124 KAZANILMAMIŞ FİN.
KİR.GEL.
37.500
301FİN.KİR.İŞLEMİNDEN
124.0.00 Sözleşme 001
BORÇLAR
62.500
Ödeme planı gereği 2. taksidin dönen varlık grubu
301.0.00 Y Fin.Kir. Şti.001 sözleş.
402 ERTELENMİŞ FİN.KİR.
hesaplara devri
7_____________31.12.2004_________________
BORÇLANMA MALİYETL.
37.500
770 GENEL YÖNETİM GİD.
500
402.0.00 Sözleşme 001 den
Ödeme planı gereği 2. taksidin Kısa Vadeli
770.60 Amortisman Gideri
borçlar grubu hesaplarına devri
257BİR. AMORTİSMAN
500
6_________31.12.2004____________________
257.3.Mak.Tes.Cih.Bir. Amort
257302 Finansal Kir. Ver.MTC
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 20.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 20.000
(2000 TL bedelle aktifde görünen kıymetten ¼ (yıllık %2O amortisman)
kira süresine göre amortisman ayrılması)*
_____________/_________________________
Yukarıda verilen örneğimizde kiralayan işletmeye ilişkin 7 nolu yevmiye kaydında finansal kiralayama
verilen sabit kıymetin rayiç bedelinin elde etme maliyetinden küçük olması sebebiyle oluşan fark değerin
amortismanı gösterilmiştir. Bu fark değerin mevcut amortisman rejimine uygun amortismana tabi tutulması
bize göre uygun bir yaklaşım değildir. Bu nedenle ve biraz da dikkati çekelim diye örneğimizde kira süresi
ile ekonomik ömrün düşük olanı esas alınarak amortisman ayrılmıştır. Ekonomik ömür beş yıl kira süresi 4
yıl olduğundan bu değer ¼ oranında amortismana tabi tutulmuştur. Tebliğdeki hükme göre kayıt yapılsaydı
oran %20 olacaktı.
Örneğimizde rayiç bedel maliyet bedeline eşit olsaydı şirket yatırım indiriminden yararlanacak ise 2 nolu
kayıtta görünen değer 2000 Lira yerine 1 TL iz bedeli olacaktı ve pasifte geçici bir hesap yine iz bedeli ile
alacaklı olacaktı. Esasen böyle bir kaydı nazım hesaplarda izlemek daha doğru olur. Şayet rayiç bedel
105.000 Milyon TL olsaydı ve faiz 120.000 Milyon Tl olsaydı rayiç bedelle maliyet bedeli arasındaki 3000
Milyon TL lik fark tebliğe göre gelir kaydedilecekti.
VI. SONUÇ
Finansal kiralama işlemlerine ilişkin olarak ülkemizdeki bir eksikliği gidermek amacıyla yapılan son
düzenlemeler bu konuda yeni tartışmaları da beraberinde getirmiş bulunmaktadır. Finansal kiralamanın
kapsamının genişletilmesi ve uygulamada ikilem yaratılması bir yana bunların muhasebe usul ve esaslarına
ilişkin düzenlemelerdeki eksiklikler de önem taşımaktadır. Bu yazı kapsamında bu eksikliklerin bir kısmına
dikkat çekilmeye çalışılmış ve iç kontrole elverişli bir kayıt ortamının nasıl olması gerektiği üzerinde
durulmuştur. Her zaman söylediğimiz gibi muhasebe bir hesaba borç yazmak başka bir hesaba alacak
yazmaktan ibaret değildir. Muhasebe bir sanattır. Bu sanatın ürünleri – muhasebe raporları ve çıktılar- en
etkili kontrol araçlarıdır. O nedenle kayıt önerilerinde muhasebenin oto kontrol unsurları daima göz önünde
bulundurulmalıdır. Hesap planına hesap listesi denmemesinin nedenlerinden biri de budur. Sistematik bir
yapısı vardır ve bu yapı içinde oluşturulan hesaplar doğru çalıştırılmalıdır .
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Mehmet ALTINDAĞ
Baş Hesap Uzmanı
Ankara Gelirler Bölge Müdürü
KATMA DEĞER VERGİSİNDE SORUMLULUK ve SORUMLULUK
KAPSAMINA ALINAN İŞLEMLER
I-GİRİŞ
A- Genel Olarak Sorumluluk Uygulaması
KDV’de vergi sorumluluğu müessesesi, Kanun’un 9. maddesinde, vergi alacağının emniyet
altına alınabilmesi amacıyla düzenlenmiş bulunmaktadır. Maddenin 1. fıkra hükmüne göre
Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla;
- Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin
bulunmaması hallerinde,
- Gerekli görülen diğer hallerde vergiye tabi işlemlere taraf olanları,
verginin ödenmesinden sorumlu tutabilmektedir. İşleme taraf olanlar, mükellefin temsilcisi,
vekili , mükellef adına hareket etmeye yetkili herhangi bir kimse veya kendisine mal teslim edilen
veyahut hizmet ifa edilen kişi olabilecektir.
Maliye Bakanlığı, vergi sorumlularının KDV beyanı için 2 No.lu KDV beyannamesi ihdas
etmiştir. 2 No.lu KDV beyannamesi, her ay değil, vergi sorumluluğu gerektiren işlemlerin
bulunduğu dönemler için verilecektir. Sorumluluk gerektiren her bir işlem için (Aynı tür
faaliyetler tek bir işlem sayılacaktır.) 2 No.lu beyannamenin ayrı ayrı verilmesi gerekir.
Beyanname ise sorumluluk gerektiren işlemin bulunduğu ayı izleyen ayın 25. (01.01.2004
tarihinden sonraki dönemler için 23.) günü akşamına kadar verilecek, beyannameye göre ortaya
çıkacak vergi ise, aynı süre içinde ödenecektir. Örneğin, merkezi Türkiye’de olan bir inşaat
firması, yine Türkiye’de yapacağı baraj inşaatının projesini Temmuz 2003 döneminde
Almanya’da yerleşik mühendise çizdirmiş ve hizmet bedeli olarak DM karşılığı 500 Milyon Lira
ödemiştir. Yükümlü inşaat şirketi, söz konusu hizmetten Türkiye’de yararlandığından bu hizmet
KDV’ye tabi olup, hizmet bedeli üzerinden hesaplanması gereken (500.000.000x %
18=)90.000.000.- lira tutarındaki KDV’nin inşaat firması tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu
KDV beyannamesi ile 25 Ağustos 2003 tarihine kadar beyan edilmesi ve ödenmesi gerekir.
Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV inşaat firmasının aynı döneme ilişkin olarak vereceği 1 no.lu
KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.
2- KDV Sorumluluğunu Gerektiren işlemler
KDV’de sorumluluk müessesesi tam ve kısmi sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Tam sorumluluk uygulamasında sorumluluk gerektiren işleme ait KDV’nin tamamı vergi
sorumlusu tarafından beyan edilerek vergi dairesine ödenirken, kısmi sorumluluk uygulamasında,
işleme ait verginin belirli bir kısmı vergi sorumlusu tarafından beyan edilmektedir.
a- Tam Sorumluluk Uygulamasının Geçerli Olduğu İşlemler
KDV’de tam sorumluluk uygulamasının geçerli olduğu işlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Hizmet ithalatı,

- Kanuni veya iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayan firmalar ile Türkiye’de
yerleşik olmayan kişilerin Türkiye’de yaptıkları KDV’nin konusuna giren mal teslimleri ve
hizmet ifaları,
- GVK’nın 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiralanması işlemleri (30 ve 31 Seri No.lu
KDV Genel Tebliğleri),
- Profesyonel veya amatör spor kulüplerine oyuncularının formalarında gösterilmek, şahıslara
veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvara yazılmak, pano olarak
yerleştirilmek, dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde
gösterilmek üzere reklam verilmesi (30 ve 55 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri),
- GVK’nın 18. maddesi kapsamına giren (Telif hakkına konu olan) faaliyetlerde bulunulması
(19 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ),
- Maliye Bakanlığınca gerekli görülen diğer haller (Örneğin bir bankerin ya da döviz
bürosunun demirbaşını satması halinde, alıcının gerçek usulde KDV mükellefi olması
halinde, satışa ait KDV alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir).
- GVK’nın 70. Maddesinde Sayılan Mal ve Hakların Kiralanmasında Sorumluluk
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun; 1. maddesinin 3/f bendinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70.
maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin, verginin konusuna girdiği
hüküm altına alınmıştır. Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari,
sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi katma değer
vergisine tabi olacaktır.
Bu kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisi:
- Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi
mükellefiyetinin bulunmaması,
- Kiralayanın (kiracının) gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması,
şartlarının birlikte varolması halinde, kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
Bu kapsamdaki kiralamalarda kiraya verenler tarafından beyanname verilmeyecektir.
Kiraya verenlerin başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi
olmaları halinde, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacak, kiraya verenler, kiralama
faaliyetleri ile ilgili katma değer vergisini diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan
edeceklerdir.
Öte yandan, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri
KDVK’nın 17/4-d maddesine göre KDV’den istisna olduğundan, bu kiralama işlemleri üzerinden
KDV hesaplanmayacaktır. Örneğin, bir devlet memurunun sahibi olduğu konutu kiraya vermesi
işlemi, bu madde gereğince KDV'den istisnadır.
- Reklam Verme İşlemlerinde Sorumluluk
Uygulamada gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olan bazı işletmelerin, profesyonel
veya amatör spor kulüplerine oyuncularının formalarında gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara
ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, dergi, kitap gibi
yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde reklam verdikleri bilinmektedir.
Bu şekilde reklam verme işlemleri ile ilgili katma değer vergisi, reklamı alanların gerçek
usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde, reklamı verenler tarafından sorumlu
sıfatıyla beyan edilecektir. Örneğin, bir bankanın öğrenciler tarafından hazırlanan okul yıllığına
reklam vermesi halinde, işlem KDV'ye tabi olacak, vergi banka tarafından sorumlu sıfatıyla

beyan edilip ödenecektir.
b- Kısmi Sorumluluk Uygulamasının Geçerli Olduğu Haller
KDV’de kısmi sorumluluk uygulaması geçerli olduğu işlemler ise aşağıdadır:
- Hurda metal satışları (53, 58 ve 70 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri),
- Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri (51, 53 58, 72 ve 77 Seri No.lu KDV
Genel Tebliğleri),
- 68 Seri No.lu tebliğ kapsamındaki akaryakıt teslimleri ,
- Atık kağıt ve hurda plastik malzeme teslimleri (81 Seri No.lu KDV Genel Tebliği)ile sınırlı
iken ;
Maliye Bakanlığı 89 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 01.11.2003 tarihinden geçerli olmak üzere

inşaat taahhüt işleri,temizlik hizmeti ,özel güvenlik hizmetleri ,makine, teçhizat ve
demirbaşlara ait bakım ve onarım hizmetleri ,personele verilen yemek servisi ve
danışmanlık ve denetim hizmetlerini de bu kapsama almıştır.
II- SORUMLULUK (TEVKİFAT)UYGULAMASI
Tevkifat,genel ve katma bütçeli daireler,il özel idareleri,belediyeler,köyler,bunların teşkil
ettikleri birlikler,üniversiteler(vakıflarca kurulan üniversiteler hariç) döner sermayeli
kuruluşlar,kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları,kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım
sandıkları,bankalar ve sermayelerinin %50 veya daha fazlası kamuya ait işletmeler ve
özelleştirme kapsamındaki kuruluşların inşaat taahhüt işleri,temizlik hizmeti ,özel
güvenlik hizmetleri ,makine, teçhizat ve demirbaşlara ait bakım ve onarım hizmetleri
,personele verilen yemek servisi ve danışmanlık ve denetim hizmetleri alımları sırasında
yapılacaktır.
Siyasi partiler,sendikalar,kamu menfaatine yararlı dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tanınan vakıflar,vakıflarca kurulan üniversiteler ve tarımsal amaçlı
kooperatifler bu uygulamanın dışındadırlar.
Tevkifat yapmak zorunda olan kurum ve kuruluşlar bu kapsama dahil alımlarına ait bedel
üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin belli bir tutarını 01.11.2003 tarihinden
itibaren sorumlu sıfatıyla beyan etmek ve ödemek üzere tevkifata tabi tutacaklardır.
Tevkifat oranı; temizlik, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerine ait katma
değer vergisinin % 50’si, diğer işlerde ve hizmetlerde ise hesaplanan katma değer
vergisinin 1/3’üdür.
Gerçek usule tabi mükelleflerden yapılacak mal ve hizmet alımlarında teslim bedeli üzerinden
hesaplanan katma değer vergisinin 1/3' ü ve/veya %50’si alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan
edilmek üzere vergi tevkifatına tabi tutulacak, 2/3' ü ve/veya %50’si ise satıcıya ödenecektir.

Sorumlu sıfatıyla yatırılacak bu vergi, Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre indirim
hakkına sahip olan mükellefler tarafından genel hükümlere göre indirilebilecektir.

Hesaplanan katma değer vergisinin tevkif edilmeyen kısmının ise söz konusu hizmetleri
ifa eden mükellefler tarafından beyan edilerek ödenecektir.
Öte yandan, yukarıda belirtilen ve tevkifat kapsamına alınan işlemlerle ilgili olarak
yüklenilen katma değer vergisinin indirim yoluyla giderilemeyen kısmının nakden veya
mahsuben iadesi, miktarına bakılmaksızın sadece teminat mektubu veya vergi inceleme
raporu karşılığında yerine getirilecek, teminat mektupları vergi inceleme raporundan
sonra çözülecektir.
İade talebinde bulunan mükelleflerin, dilekçelerine tevkifat uygulanan işleme ait
faturaların aslına uygunluğunu belirten bir şerhin yer aldığı örneklerini veya bu
faturaların dökümünü ihtiva eden bir liste ile yüklenilen vergilerin listesini de eklemeleri
gerekmektedir
III- SONUÇ
Yapılan son düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet
altına alınabilmesi amacı yanında yaptığı iş ve işlemler nedeniyle KDV ödemesi yapması
gerekirken sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanarak KDV ödemeyen
mükellefleri de engellemek istemiştir.Tevkifat kapsamının artması KDV yi tevkifat üzerinden
alınan bir vergi haline dönüştürmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAKLARININ SSK PRİM BORÇLARINA
MAHSUBU
M. Aykut KELECİOĞLU
Maliye Bakanlığı
Gelirler Başkontrolörü
Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) uyarınca vergiden istisna edilmiş ihracat
teslimleri ile ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi (KDV) ,
mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV’den indirilir. Vergiye tabi
işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergilden az olması halinde
indirilemeyen KDV Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre ihracat işlemlerini
yapanlara iade edilir.
KDVK’nun 32’inci maddesindeki yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığı 1.3.2001
tarihinden bu yana1; ihracat istisnasından veya ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV
iadelerinin , hak sahibi mükellefin kendisinin, ortaklarının ve mal veya hizmet satın aldığı
mükelleflerin Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim borçlarına mahsup edebilmesine olanak
tanımıştır.
Uygulamadan Kimler Yararlanabilir?
KDV iadesini SSK prim borçlarına mahsup ettirebilecek olanlar KDVK’nun 11’inci
maddesindeki istisnadan faydalananlardır. Buna göre sadece ;
1. İhracat (Gümrük Beyannameli mal ihracatı,Hizmet İhracatı,Yolcu Beraberinde
Eşya İhracatı,Bavul Ticareti ve Sınır ve Kıyı Ticareti)
2. İhraç kaydıyla teslim
işlemleri dolayısıyla KDVK’nun 32’inci maddesi gereğince KDV iade hakkı olan
mükellefler bu uygulamadan yararlanabilirler. KDVK’nun 13’üncü maddesinde yer alan
araçlar,petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlara ilişkin istisna veya aynı kanunun 14’üncü
maddesinde yer alan taşımacılık istisnası dolayısıyla KDV iadesi doğan mükellefler bu
iadelerini kendisinin, ortaklarının ve kendilerine mal ve veya hizmet satın aldığı
mükelleflerin SSK prim borçlarına mahsup edemezler.
İade alacağının ortakların SSK prim borçlarına mahsubu işleminde ortaklık payı ile
ilgili bir sınırlama söz konusu değildir. İade alacağının ait olduğu dönemden sonra alacaklı
ile ortak olanların vergi ve SSK prim borçlarına da mahsup edilmesi talebinde bulunulabilir.
İade alacağının anonim şirketlerde hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin vergi ve SSK
prim borçlarına mahsup edilmesi mümkün değildir.

1.3.2001 Tarih ve 24333 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 81 Numaralı KDVK Genel Tebliği ile, 23.11.2001
Tarih ve 24592 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 84 numaralı KDVK Genel Tebliği .
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KDV iadesi Hangi SSK Borçlarına Mahsup Edilebilir?
Mahsup talebi mükellefin kendisinin, ortağının, mal veya hizmet satın aldığı
mükelleflerin aşağıda yer alan SSK prim borçlarına yapılabilecektir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sigorta Primi
İşsizlik Sigortası Primi
Eğitime Katkı Payı
Özel İşlem Vergisi
İdari Para Cezası
Tasarruf Teşvik Kesintisi ve Katkı Payı
Konut Edindirme Yardımı ve benzerleri ile ferilerine

İadenin Uygulanış Prosedürü
1. Mükelleflerin KDV iade alacaklarını SSK borçlarına mahsup edebilmeleri için,
KDV bakımından bağlı olduğu vergi dairesine KDV beyannamesi ile birlikte mahsup
talebine ilişkin dilekçe vermeleri gerekir. İade alacağının SSK prim borçlarına mahsubuna
ilişkin dilekçede; KDV iadesinin doğduğu dönem, mahsubu istenilen tutar, mahsubu istenilen
prim borçlusu durumundaki kişi veya kuruluşun adı, soyadı, ünvanı,adresi, vergi dairesi, vergi
kimlik numarası, prim borcunun ait olduğu SSK şubesi ve prim borcu tutarları belirtilir.
Ayrıca mükellefler SSK’dan mahsubu talep edilecek prim borçlarını ve varsa bunların
gecikme zammı tutarlarını gösteren bir belge alırlar. SSK’dan alınan bu belge mahsup talep
dilekçesine eklenir. SSK’dan alınacak belgeye prim alacaklısı SSK şubesinin banka hesap
numarası da yazılır.
2. Mahsup talep dilekçesinin yanı sıra, iade hakkı doğuran işlem itibariyle aşağıdaki
belgelerin vergi dairesine ibrazı şarttır.
a.

Gümrük beyannameli mal ihracında gümrük beyannamesi aslı veya
noter,gümrük idaresi ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği.
(Beyannamelerin aslı veya örneği yerine beyannamenin tarihi, sayısı,ihraç
edilen malın cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi,
imalatçının adı soyadı veya unvanı, intaç ve çıkış tarihlerine yer verilecek
şekilde gümrük beyannamelerine ilişkin listenin de verilmesi yeterlidir.)
Bunun dışında satış faturalarının fotokopisi veya listesi ile ihracatın
gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç edilen
malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösteren tablo.
(Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ihracatına
aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek KDV listesini de verirler)

b.

Hizmet ihracatında yurtdışındaki müşteri adına düzenelenen faturanın aslı
veya fotokopisi, indirilecek KDV listesi ile ihracata konu hizmet nedeniyle
yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösteren tablo. Ayrıca
bankalar ve özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş döviz alım
belgesi aslı veya onaylanmış örneği ya da dövizin yurtdışından geldiğini
gösteren bankadan alınmış belge.

c.

Yolcu beraberinde eşya ihracında, gümrükçe onaylı satış faturası veya
fatura/çek aslı veya fotokopisi, indirilecek KDV listesi ile ihracata konu
malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösteren tablo,
iadenin yetkili aracı firma tarafında yapılması halinde bu firmaların
gönderdiği icmallerin fotokopisi

d.

Bavul ticaretinde gümrükçe onaylı özel faturaların aslı veya fotokopisi,
indirilecek KDV listesi ile ihracata konu malın bünyesine giren vergi
miktarına ilişkin hesaplamaları gösteren tablo, bankalar ve özel finans
kurumları tarafından düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya onaylanmış
örneği.

e.

İhraç Kayıtlı Satışlada gümrük beyannamesi aslı veya noter,gümrük idaresi
ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği, ihracatın gerçekleştiği döneme
ilişkin yüklenilen KDV listesi, ihraç kayıtlı satışlara ilişkin fatura fotokopisi
veya liste, bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satış yapılması
halinde, bankalar ve özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş döviz
alım belgesi aslı veya onaylanmış örneği.

f.

Sınır ve kıyı ticaretinde bir defaya mahsus olmak üzere sınır ve /veya kıyı
ticaret yetki belgesi, tahakkuk varakası, indirilecek KDV listesi ile ihracata
konu malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösteren
tablo, satış faturalarının bir örneği veya listesi.

3. Mahsup talebi, yukarıda belirtilen belgeler tamamlanmadıkça gerçekleştirilmez.
Mahsup talebinin yerine getirilmesinde gümrük beyannamelerinin teyidi gerekmez, ancak
teyidin olumsuz olması halinde, mahsup tarihi itibariyle gerekli tarhiyat yapılır.
4. Mahsup talebi miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranmadan
yerine getirilir.
5. İade alacağı öncelikle ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup edilir.
Artan bir miktar olursa SSK pirim borçlarına mahsup işlemi gerçekleştirilir.
6. Mahsup edilecek prim borcu tutarları mükellefin vergi dairesince ilgili SSK
şubesinin banka hesap numarasına gönderilir.
7. SSK şubesindeki prim borcu vergi iadesi talep eden mükellefin kurumdan getirdiği
belgelerin tesliminden sonra ödeme veya diğer nedenlerle vergi dairelerince gönderilen tutara
göre azalmışsa prim borcu tutarından arta kalan kısım, ilgili SSK şubesi tarafından vergi
dairesine iade edilir. Arta kalan tutarın prim borçlusuna iadesi veya ileride doğacak prim
borçlarına mahsup edilmek üzere bekletilmesi söz konusu değildir.
8. Vergi Dairesince yukarıda belirtilen işlemlerin gerçekleştiği tarihte, prim borcunun
vadesinin geçmiş olması halinde, borcun vade tarihi ile SSK’na ödemenin yapıldığı tarihler
arasında SSK’ca 6183 Sayılı Kanun Hükümleri doğrultusunda gecikme zammı uygulanır.

SSK Prim Borçlarının Mahsup Edilmesinde Süre
Yukarıda açıklandığı üzere; mükelleflerin KDV aide alacaklarını SSK prim borçlarına
mahsup etmeleri belirli şekil şartlarına bağlanmıştır. Vergi daireleri tarafından bu şekil
şartlarının yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü belirli bir süreç aldığından, uygulamada
mahsup işleminin zamanında yapılmaması sebebiyle hak sahibince SSK’na gecikme zammı
ödenmesi söz konusu olmaktaydı. Bu sorunu en aza indirgemek için 4842 Sayılı Kanun2 ile
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 80’inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Anılan maddeye
eklenen ikinci fıkra hükmü ayen şu şekildedir. “Prim borçlarının, katma değer vergisi iade
alacağından mahsubu suretiyle de ödenmesi mümkündür. Bu takdirde katma değer vergisi
iade hakkı sahibi; kendisinin, mal ya da hizmet satın aldığı veya iştirak ya da ortaklık ilişkisi
içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebilir. Kurumun bağlı
olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile bu uygulamadan faydalanacak
işverenleri, iştigal konusu, işletme türü ve işletme büyüklüğü itibariyle belirlemeye ve lehine
mahsup talebinde bulunulan işverenlerin prim borcu ödeme süresini otuz günü aşmamak
üzere uzatmaya yetkilidir. “
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yetkisini 16.09.2003 tarihinde kullanmıştır.3
Sosyal Sigortalar Kanunun yukarıda belirtilen hükmü uyarınca Maliye Bakanlığının görüşü
de alınarak prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubunda, prim
borcunun ödeme süresinin 15 gün uzatılmasına karar verilmiş, dolayısıyla primlerin ödenmesi
gereken yasal süre primin ilişkin olduğu ayı takip eden ay sonu (vade) yerine, bu ayı (vadeyi)
takip eden ayın 15'i olarak değiştirilmiştir.
Örnek vermek gerekirse ; Haziran 2003/Haziran ayına ait prim borcunun KDV iadesi
alacağından mahsubunun talep edilmesi halinde, Haziran ayına ait sigorta primi ilişkin olduğu
ayı takip eden ay sonuna kadar yani 31 Temmuz 2003 tarihine kadar ödenmeyip 15 Ağustos
2003 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenirse söz konusu primlerin yasal süresi içinde
ödenmesi nedeniyle gecikme zammı uygulanmayacaktır.
Bu uygulama yukarıda açıklanan fıkra hükmünün yürürlüğe girmiş olduğu 24/4/2003
tarihinden itibaren yapılmış olan mahsup işlemleri içinde geçerli olacaktır. 15 günlük süre
uzatımı uygulaması, bütün SSK borçları için geçerli olacaktır.
Bu noktada bir hususa dikkat çekmek istiyoruz. Sosyal Sigortalar Kanunu’nda yapılan
bu düzenleme ile KDV iadesi alacağına mahsubu talep edilen SSK prim borcunun ödeme
süresi 15 gün uzatılmakla birlikte, bu süre uzatımı uygulamada daha önce yaşanan ve hak
sahibince SSK’na gecikme zammı ödemesine sebebiyet veren olumsuz durumu tam
anlamıyla ortadan kaldırmamaktadır. KDV beyannamesinin ayın 25’inde SSK prim
borçlarının da ay sonuna kadar (veya süre uzatımı nedeniyle vadeyi takip eden ayın 15’inde
kadar ) ödeneceği düşünüldüğünde, vergi dairesinin mahsup işlemlerine ilişkin kontrolleri
yapabilmek için 20 günlük süresi bulmaktadır. Hatta bu süre hafta sonu tatilleri nedeniyle
daha da kısalabilmektedir. Bunun dışında, yapılan ihracat işleminin cesameti vergi dairesine
mahsup talebi ekinde verilen evrakların kontrolü için ilave zamana ihtiyaç gösterdiğinden ve
/veya mahsup talebi ekindeki evraklarda tespit edilen eksikliklerin ikmali de belirli bir zaman
aldığından mükelleflerin SSK prim borçları için gecikme zammı ödemeleri söz konusu

24.4.2003 tarih ve 25088 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazte’de yayınlanan SSK Kurum Alacaklarının Mahsup Edilmesine
İlişkin Tebliğ.
2
3

olabilir. Bu sakıncayı berteraf etmek için mükelleflere kdv iade alacağının ait olduğu
dönemden sonraki SSK prim borçlarına mahsup etmelerini öneririz.
Mahsup İşleminin Zamanında Gerçekleşmemesi Durumunda Uygulanacak
Gecikme Zammının Hesabı
Mahsup işleminin zamanında gerçekleşmemesi durumunda pirim borçlusunun Sosyal
Sigortalar Kanunu’nun 80’inci maddesine göre gecikme zammı ödemesi gerekir. Gecikme
zammı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda değişiklik yapan 4958 Sayılı Kanun4 öncesinde 6183
Sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre hesaplanmakta iken, 4958 Sayılı Kanun sonrası Ekim
2003’den itibaren aşağıda belirtilen şekilde hesaplanmaktadır.
Buna göre öncelikle kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak
ödenmezse ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihte % 10 oranında artırılır. Bulunan bu tutara
ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı
Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç
borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı
hesaplanır. Ancak ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük olarak hesaplanır.

4

06.08.2003 Tarih ve 25191 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

BAĞIMSIZ MALİYET MUHASEBESİ KAYIT SİSTEMİ ORGANİZASYONU VE UYGULAMASI
Doç.Dr.Hanifi AYBOĞA
Marmara Ünv.SBMYO
Muhasebe Böl. Öğr. Üyesi
1. GİRİŞ
İşletmelerin hukuki yapılanma şekilleri, faaliyet türleri, faaliyet hacimleri, büyüklükleri, üretim teknikleri ,
teknolojik bilgi seviyeleri ,yasal düzenlemeler, temel organizasyon yapısı, yöneticilerinin bilgi ihtiyaçları
birbirlerinden farklıdır. Bu bağlamda, muhasebeden beklentilerde farklı olmaktadır.Muhasebeden
beklentilere cevap verebilmek için muhasebenin organizasyonu da işletmelerin özelliklerine uyacak
biçimde yapılmalıdır. Dolayısıyla her işletmenin muhasebe organizasyonu farklı özellikler taşımaktadır.
İşletmelerde muhasebenin düzen ve uyum içinde yürütülmesi, işletme yönetiminin başarısı için
çok önemlidir.
Mali nitelikteki işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ile sonucun zamanında
çıkarılması, üretim maliyet bilgilerinin maliyet dönemleri itibariyle zamanında hesaplanması ve bilgilerin
yönetime zamanında raporlanabilmesi, yasal yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi ancak iyi
muhasebe organizasyonunun varlığı ile gerçekleştirilebilir.
Bu makalenin amacı, endüstri işletmelerinde maliyet muhasebesi kayıt sistemlerine ilişkin teorik
bilgiler vermek ve Tekdüzen Hesap Planı yönünden uygulamasını açıklamaktır.
2. MUHASEBE KAYIT SİSTEMİ KAVRAMI
Sistem kavramı, “ aralarında herhangi bir şekil, ilişki veya bağımlılık bulanan bileşenlerin
oluşturduğu bir bütün” olarak tanımlanabilmektedir (Şakrak, 1997;5).
Muhasebe kayıt sistemi, birbiri ile ilişkisi ve bağıntısı zorunlu olan muhasebe öğeleri ve özellikle
finansal muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında sağlanan uyumlu ve düzenli bir bütünlüktür.
Bir işletmenin muhasebe bölümünde, diğer bölümlerin yaptıkları mali nitelikteki işlemler izlenir,
ilgili işlemler irdelenir, bunların kayıtları yapılır ve sınıflandırılır. Daha sonra belirli dönemler itibariyle bu
bilgiler anlamlı bir şekilde birleştirilerek raporlar halinde işletme yönetiminin kullanımına sunulur. Bu
bağlamda muhasebe, bir karar aracı olarak ilgili kişilere bilgi sağlayan bir sistemdir.
Muhasebe kayıt sistemi, mali nitelikteki işlemlerin kayıtlanması, belli dönemler itibariyle
sonuçların saptanması, yorumlanması ve ilgili kişi ve kurumların kullanımına sunulması yönlerinden
irdelendiğinde, üç ana bölüme ayrılmaktadır.

- Finansal Muhasebe
- Maliyet Muhasebesi
- Yönetim Muhasebesi
Finansal Muhasebe; işletmenin mali nitelikteki işlemlerinin, ikinci ve üçüncü kişilerle olan borç ve
alacak ilişkilerinin kayıtlanması sürecinde, hesap dönemi sonunda işletmenin varlık ve kaynak durumunu
(bilançosunu) ve faaliyet sonucunu (gelir tablosunu) saptayan muhasebedir.
Maliyet Muhasebesi; işletmede üretilen mamul ve hizmetlerin maliyetini oluşturan, maliyet
unsurlarının türleri, oluş yerleri ve ilgili oldukları mamul ve hizmet türleri yönünden toplam ve birim
maliyetin hesaplanmasını ve izlenmesini sağlayan bir hesaplama ve kayıt sistemidir.
Yönetim Muhasebesi; yöneticilere, işletme yönetiminde alacakları kararlar için her düzeyde
gereksinme duydukları bilgileri hazırlayan, yorumlayan, bütçeler v.b. planlama ve kontrol teknikleriyle
etkin bir kontrol sürecinin verilerini sunan muhasebe alt sistemidir.

Günümüzde maliyet muhasebesi ile yönetim muhasebesi kavramlarının birbirlerinden
ayrılmayarak maliyet ve yönetim muhasebesi olarak tek bir kavram altında toplanmaları ve böylelikle de
finansal muhasebe alt sistemi yanında muhasebe sisteminin diğer alt sistemi olarak ifade edilmeleri genel
kabul gören bir yaklaşım olmuştur (Şakrak, 1997;13).
Finansal Muhasebe, işletme dışı gereksinme sahipleri için diğer bir ifadeyle genel anlamda
kullanıcılar için bilgi sağlamaya yöneliktir. Kredi kuruluşları, mavcut ya da potansiyel hissedarlar, işgörenler,
devlet, alıcılar ve satıcılar, alacakları çeşitli kararlarda büyük ölçüde finansal muhasebenin sağladığı finansal
raporları kullanırlar. Finansal Muhasebe işletme dışına yöneliktir. Bu özelliği nedeniyle finansal muhasebe
“işlem muhasebesi” olarak da ifade edilmektedir.
Maliyet Muhasebesi ise işletme içinde oluşan işlemleri (işletme içi miktar ve değer hareketlerini)
izlemeye yöneliktir. Bu özelliği nedeniyle maliyet muhasebesi “işletme muhasebesi” olarak da ifade
edilebilmektedir.
Gerek dışa yönelik finansal muhasebe gerekse de işletme içi yönetim analizleri için maliyet
bilgilerine gereksinme duyulur. Herşeyden önce finansal muhasebenin ilgi alanı içinde yer alan stok
değerlemesi ve kar hesaplaması için maliyet verilerinden yararlanılır.
Gerçekte maliyet muhasebesi, finansal muhasebenin bir uzantısıdır ve finansal muhasebeden
sağlanan veriler yardımıyla üretilen mamul yada hizmetlerin maliyeti hesaplanmaktadır. Maliyet
muhasebesinde üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetleri hesaplanırken, en azından gerçek (fiili) maliyet
yöntemine dayalı maliyet sisteminde, finansal muhasebe kayıtlarından yararlanılmaktadır. Bu aşamada,
giderler finansal muhasebe sisteminde ayrıntılı bir biçimde kayıtlara aktarılıp izlenmektedir. Maliyet
muhasebesi sisteminde ise üretim maliyetleri hesaplanıp sonuçlar mamul ve yarımamul stok hesaplarına
aktarılmakta, böylelikle maliyet muhasebesi ile finansal muhasebe arasındaki bağlantı sürekli korunmaktadır.
(Altuğ,1999;5-8).
Maliyet muhasebesi sisteminde, finansal muhasebe sisteminden elde edilen veriler yardımıyla
üretilen mamul ya da hizmet maliyetleri hesaplanırken; finanasal muhasebe sistemi altında işletme faaliyet
sonuçlarının çıkartılması ise maliyet muhasebesi sisteminden sağlanacak veriler yardımıyla olanaklı
bulunmaktadır (Şakrak, 1997;10).
Finansal muhasebe ve maliyet muhasebesinin görevleri ve amaçlarının birbirinden farklı olduğu
bir gerçektir. Ancak bu iki muhasebe, kendi görevlerini yerine getirebilmek için birbirleriyle sıkı ilişki ve
bağlantı içindedirler.
Bu iki muhasebe birbiri ile işbirliği yapmak, uyum ve düzen sağlamak, birbirini tamamlamak
zorundadır. Bu nedenle, bu iki muhasebe arasında, oraganizasyon yönünden nasıl bir uyum ve bağlantı
sağlanacağı konusu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun çözümünde teoride çeşitli
görüşler ortaya konulmuş ve farklı uygulamalar yapılmıştır. Bu bağlamda bu iki muhasebe arasında ilişki,
bağıntı ve uyum çeşitli biçimlerde sağlanmıştır. Bu nedenle de, çeşitli muhasebe sistemleri oluşturulmuştur.
Hesap çerçeveleri, hesap planları ve maliyet hesaplama yönergeleri de (talimat) bu görüşler paralelinde çeşitli
biçimlerde hazırlanmıştır.
Bir ülkenin hesap çerçevesi ve ona dayanarak hazırlanan genel hesap planı ve işletme düzeyinde
hesap planı, muhasebe kayıt sisteminin temel öğelerini oluşturmaktadır.
Muhasebe kayıt sisteminin başarısı, sistemi yapılandıran temel öğelerin niteliğine, iyi terimleşmiş
ve hazırlanmış olmasına bağlıdır. Sistemi oluşturan bu öğeler, özellikle maliyet muhasebesiyle finansal
muhasebe arasında sağlıklı bir iletişim kurabildikleri sürece uyumlu ve düzenli bir bütünlükten söz edilebilir.
( Kotar ve Ildır, 1995; 25).
3. HESAP ÇERÇEVESİ VE HESAP PLANLARI
Muhasebe kayıt sisteminin temel öğelerini oluşturan hesap çerçevesi, genel hesap planı ve hesap
planı kavramları aşağıda açıklanmıştır (Yazıcı, 2001; 173-182).
a-Hesap Çerçevesi : “Bir ülkede bulunan kurum ve işletmelerin bütün hesaplarını, belirli bir
anlamda, belirli bir sistem içinde hesap sınıfı ve hesap kümesi olarak bölümleyen ve bu bölümleri kesin

olarak sınırlayan ve açıklayan genel bir yönergedir.” Bu ulusal düzeyde bir plandır. Muhasebe sisteminin
çatısını oluşturmaktadır.
Hesap çerçevesi, uygulandığı ülkedeki bütün kurum ve işletmeleri kapsamaktadır. Hesaplarla ilgili
temel ilkeleri belirtmektedir. Endüstri işletmelerinde finansal muhasebe ile maliyet muhasebesinin
bağlantısını sağlamakta, diğer bir ifadeyle bu bağlantıya yönelik muhasebe sistemini oluşturmaktadır.
Hesap çerçevesi, hesap sınıflarını ve hesap gruplarını belirtmekte ve tanımlamaktadır. Büyük
defter hesaplarını ise belirtmez.
Muhasebe kayıt sisteminin çatısı olarak da ifade edilen hesap çerçevesi, muhasebe kayıtları ve
kullanılacak hesaplar ile ilgili uygulama esaslarını ortaya koymaktadır.
Bir ülkede hesap çerçevesinin uygulanması, zorunlu ya da isteğe bağlı olabilir.
Hesap çerçevesine örnek olarak, Alman bilim adamlarından E.Schmalenbach’ın 1927 yılında
hazırladığı Hesap Çerçevesi ile buna dayanılarak geliştirilen 1937- Alman Zorunlu Hesap Çerçevesi, 1947Fransız Genel Muhasebe Hesap Planı,1947-Avusturya Hesap Çerçevesi, 1971- BDI Sanayi Hesap Çerçevesi
IKR, 1978-Belçika Birlik Hesap Planı gösterilebilir.
b-Genel Hesap Planı : “Belirli bir hesap çerçevesine dayanarak, aynı işi yapan kurum ve işletme
topluluklarının veya birçok şubesi olan büyük kurum veya işletmelerin hesaplarını, belirli bir anlamda, belirli
bir plan ve sistem içinde bölümleyen, bu bölümleri kesin olarak sınırlayan ve açıklayan bir yönergedir.” Bu
işkolu – sektör – düzeyinde bir plandır. Belirli bir sektör için hazırlanmış olan genel hesap planı esas alınarak,
bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler kendilerine uygun hesap planını hazırlarlar.
Böylece, belirli bir sektörde veya işletme topluluğunda terim birliği, hesap birliği ve karşılaştırma
sağlanır. Örneğin; 1930-Alman Makine Sanayi Birliğinin Genel Hesap Planı.
c-Hesap Planı : “Belirli bir hesap çerçevesine veya genel hesap planına dayanarak, kurum ve
işletmelerde tutulan ana hesapları – defter-i kebir hesaplarını – ve yardımcı defter hesaplarını belirli bir sistem
içinde, amaca, plana, denetime uygun bir biçimde tanımlayan, kesin olarak sınırlayan ve açıklayan, aynı mali
nitelikteki işlemlerin devamlı aynı hesaplara kayıt edilmelerini sağlayan özel bir yönergedir.” Bu işletme
düzeyindeki bir hesap planı olmaktadır.
Hesap planı, finansal muhasebenin ve muhasebe bölümünün temel dayanağıdır.
Hesap çerçevesi ve genel hesap planı genel yönergelerdir. Hesap planı ise özel yönerge
(talimat)dir. Her işletme için ayrı ayrı yapılır. Çünkü her işletmenin bünyesine göre kullanılması gereken
hesaplar farklıdır.
Yukarıda belirtilen muhasebe kayıt sisteminin temel öğelerinin uygulama alanları ve içerikleri
aşağıda tablo halinde gösterilmiştir ( Kotar ve Ildır, 1995; 29).
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4. BAŞLICA MUHASEBE SİSTEMLERİ – Muhasebe Kayıt Sistemleri –
Muhasebe sistemi, -muhasebe kayıt sistemi- finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi arasındaki
ilişki ve bağlantıyı düzenlemektedir. Düzenleme sürecinde, bu iki muhasebe arasında, organizasyon
yönünden nasıl bir uyum ve bağlantı sağlanacağı konusunda çeşitli görüşler ortaya konulmuştur.

Hesap çerçeveleri, genel hesap planları ve maliyet hesaplama yönergeleri bu görüşler paralelinde
çeşitli biçimlerde hazırlanmıştır.
Bu çeşitli görüş ve uygulamalarda iki aşırı uç görüş; aşırı birci ve aşırı ikici olmak üzere, iki aşırı
muhasebe sistemi oluşmuştur.
Bu iki aşırı muhasebe sistemi arasında çeşitli muhasebe sistemleri de vardır. Bu çeşitli
sistemlerden her biri, bu iki aşırı uç sistemden hangisine yakınsa ona göre, örneğin, ölçülü birci ve ölçülü
ikici muhasebe sistemi gibi adlar almaktadır.
Muhasebe kayıt sistemi uygulamaları belli başlı ülkeler itibariyle farklılaşmıştır. Bu uygulamalara
göre, bazı ülkelerde maliyet muhasebesi finansal muhasebenin bir uzantısı olarak aynı çatı altında, bazı
ülkelerde ise ayrı bir şekilde –ayrı bir kayıt sistemi olarak- organize edilmiştir.
Muhasebe sistemi, muhasebe kayıt sistemini belirtmektedir. Bu bağlamda muhasebe sistemi,
muhasebe kayıt sistemi ile eş anlamlıdır.
Muhasebe kayıt sistemi, işletmenin faaliyet sonuçlarının çıkartılması ve raporlanabilmesi
amacıyla, sistem için gerekli girdileri sağlayan bir bütündür.
Başlıca muhasebe sistemleri –muhasebe kayıt sistemleri- aşağıda açıklanmıştır (Altuğ,1999;34):
- Aşırı Birci Sistem (Monist Sistem) : Bu sistemde finansal muhasebe ile maliyet muhasebesinin
hesapları aynı çatı altında kapalı tek bir kayıt sisteminde (hesap planında) birleştirilmiştir. Bu sistemde
maliyet muhasebesi yönünden, çift taraflı kayıt yönteminin dışında istatistiki tablolar ile çeşitli çizelge vb.
yardımcı araçlara yer verilmektedir. Bu yardımcı tablo ve çizelgeler mamul maliyetlerinin hesaplanmasında
kullanılmaktadır. Bu sisteme göre, desimal esasta hazırlanacak bir hesap planında örneğin 3-4-5-6 nolu hesap
sınıfları maliyet muhasebesi hesaplarına ayrılmaktadır. En tipik örneği , 1937- Alman Zorunlu Hesap
Çerçevesi’dir.
Bu muhasebe sisteminde, finansal muhasebenin varlık, kaynak ve gelir tablosu hesapları ile
maliyet muhasebesinin gider türleri, gider yerleri ve gider taşıyıcılarına ilişkin hesapları birlikte yer
almaktadır.
- Ölçülü Birci Sistem : Aşırı birci muhasebe kayıt sistemine göre daha esnektir. Bu sistemde
maliyet muhasebesi hesaplarından bir kısmına yer verilmemiştir. Gider yerleri için ayrı ayrı hesaplar yerine
tek bir toplayıcı hesaba yer verilmektedir ya da gider yerleri muhasebe dışında ayrı tablolar halinde takip
edilmektedir. Gider yerlerinin ayrı tablolarda gösterilmesi hesaplamada açıklık, kolaylık ve esneklik
sağlamaktadır. Tipik örneği, Alman İktisadilik Divanı’ nın (RKW) 1936 tarihli Hesap Çerçevesi’dir.
Bu sistem, finansal muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında uyum ve bağlantıyı sağlamakta, bu
iki muhasebeyi belirli ölçüde aynı çatı altında toplamaktadır.
- Aşırı İkici Sistem : Bu sistemde finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi kayıt sistemleri ayrı
ayrı organize edilmiştir. Bu sistemin örnek modeli olan 1947- Avusturya Birlik Hesap Çerçevesi ile 1965
yılında Dr.Mehmet YAZICI’nın doçentlik tezi olarak önerdiği “THÇ-Türk İşletmelerinin Tekdüzen Hesap
Çerçevesi”nde olduğu gibi, maliyet muhasebesinin gider türü, gider yeri ve gider taşıyıcısı hesapları ile
bunlara ait hesaplamalar hesap planının dışında kalmaktadır.İkici sisteme ait hesap planları bilançoya göre
bölümleme esasına dayanarak yapılmaktadır. Maliyet muhasebesi, finansal muhasebeden ayrı olarak
yürütülürken, maliyet verileri dönem sonlarında bağlantı, gider türleri hesapları, mamul ve yarımamul stok
değişim hesaplarıyla finansal muhasebe kayıt sistemine aktarılmaktadır.
- Ölçülü İkici Sistem : Bu sistemde, finansal muhasebe ile maliyet muhasebesi birlikte veya ayrı
ayrı yürütülür. Buna karşın aşırı ikici sistemden farklı olarak, hesap çerçevesinde maliyet muhasebesiyle ilgili
hesaplara hiç yer verilmez ya da çok az yer verilmektedir. Bu kayıt sistemine örnek, 1947-Fransız Genel
Muhasebe Planı’dır.

Bu sistemde finansal muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında çeşitli biçimlerde bağlantı
sağlanmaktadır.
Ölçülü ikici sisteme göre hazırlanan hesap çerçeveleri, işletmenin iç alanındaki değer
hareketlerinden çok bilançoya göre bölümleme ilkesine uygun olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda, finansal
muhasebe ile ilgili hesaplara yani bilanço (varlık-kaynak) ve gelir tablosu (gider-gelir) hesaplarına çok yer
verilmiştir.
İki muhasebe arasında bağlantı hesapları yardımı ile bir ilişki kurulmaktadır. Bağlantı hesapları
her iki muhasebede de ayrı ayrı mevcuttur.
Bu sistemde, maliyet muhasebesi ile uyum ve bağlantı dönembaşı ve dönemsonu stok tutarlarına
dayanarak, genel işletme sonuçları hesabıyla; finanasal muhasebe ile uyum ve bağlantı stok ve masraf
hesaplarına dayanarak yansıtma hesabı ile sağlanmaktadır.
Yukarıda belirtilen muhasebe kayıt sistemine yönelik farklı sistemler dünya genelinde genel kabul
görmüş bir muhasebe kayıt sisteminin bulunmadığını ortaya koymaktadır. Çeşitli ülkeler itibariyle ve ilgili
ülkelerin yasal düzenlemelerine göre standart tekdüzen hesap çerçevesi ya da genel hesap planları
çerçevesinde farklı uygulama türleriyle karlaşılmaktadır. Bazı ülkelerde ülke genelinde uygulanması
öngörülen hesap çerçeveleri ve genel hesap planları görülebildiği gibi, bir çok ülkede de serbestlik esasının
benimsendiği ve ülke genelinde tekdüzen hesap çerçevesi ya da genel hesap planlarının uygulanmadığı bir
gerçektir. Türkiye ise 1992 yılından itibaren tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planına sahip ülkeler arasında
yer almıştır.
5. MUHASEBE KAYIT SİSTEMLERİNİN ELEŞTİRİSİ
Birci (monist) muhasebe kayıt sistemleri, görevlerinin, amaçlarının ve işleyişlerinin farklı
olmasına rağmen finansal muhasebe ile maliyet muhasebesini aynı çatı altında toplar ve aynı defterlerde
yürütür, muhasebenin fonksiyonları tek muhasebe kayıt sisteminde birleştirilmiştir. Finansal muhasebe
kayıtları ve maliyet muhasebesi kayıtları aynı defterde yer aldığından kontrol ve denetim kolaylığı
sağlanmaktadır ( Durmuş ve Arat, 1995; 186).
Birci muhasebe kayıt sistemlerinin aşağıda açıklanan sakıncalı yönleride bulunmaktadır.
Finansal ve maliyet muhasebesi aynı defterde yürütüldüğünden, maliyet muhasebesi bu sistemde dar
çerçeveye sıkıştırılmış durumdadır, yeterli esnekliği yoktur.
Amaçlarının farklı olmasına rağmen iki muhasebe birlikte yürütüldüğünden, gereksiz yere hesap
işleri aynı yerde toplanarak hacmi arttırılmış, dolayısıyla yürütülmesi zorlaşmış ve daha karmaşık duruma
getirilmiştir.
Finansal ve maliyet muhasebesi aynı defterde yürütüldüğünden, işletmenin merkezinin ve
fabrikasının aynı ya da birbirine yakın yerlerde olması tercih nedenidir. İşletmenin merkezinin ve fabrikasının
ayrı ve uzak yerlerde olması, maliyet muhasebesiyle ilgili verilerin alınmasında çeşitli güçlükler meydana
getirebilir ( Durmuş ve Arat, 1995; 186).
Ölçülü birci muhasebe kayıt sistemi de hemen hemen aynı fayda ve sakıncalara sahip
bulunmaktadır. Ölçülü birci sistemde gider yerleri hesapları hesap planında yer almaz ve bunlar muhasebe
dışında tablolar üzerinde işlenmektedir. Bu bağlamda ölçülü birci sistem bu yönden -aşırı birci sisteme göredaha esnek bir yapıya sahiptir.
İkici (dualist) muhasebe kayıt sistemleri, finansal muhasebeyi ve maliyet muhasebesini birbirinden
tamamen ayırmıştır. Finansal muhasebe ile maliyet muhasebesi kayıtları birbirinden tamamen bağımsız
olarak ayrı ayrı izlenmektedir. Finansal muhasebe ile maliyet muhasebesinin ayrı ayrı izlenmesi ile
belirtilmek istenilen, farklı bölümlerce (Finansal muhasebe bölümü ve Maliyet muhasebesi bölümü ) tutulan
ayrı ayrı defterler üzerinde kayıtların yapılmasıdır.

Maliyet muhasebesi ayrı yürütüldüğünden maliyet muhasebesinin tutulmasında ve maliyetlerin
hesaplanmasında gerekli esneklik sağlanmıştır.
Hesap işleri iki muhasebeye ayrıldığından , iş hacmi azalmış ve işbölümü sağlanmış olmaktadır.
İkici muhasebe kayıt sistemlerinde maliyet muhasebesi istenirse defterlerde yürütülür, istenirse
tablolar üzerinde izlenebilir. Böylece maliyet muhasebesi ile ilgili verilerin daha kısa sürede sağlanması
mümkün olacaktır. Maliyet hesaplamasıyla ilgili işlemlerin mutlaka muhasebeleştirilmesi gerekmez ( Durmuş
ve Arat, 1995; 187).
Uzmanlık gerektirmesi, zaman alıcı ve karmaşık bir yapıda görünmesine rağmen, maliyet
muhasebesi ve finansal muhasebenin birbirinden ayrı ayrı mekanlarda (finansal muhasebenin merkezde,
maliyet muhasebesinin fabrikada ) tutulmasını gerektiren işletme organizasyon yapılarında mali işlemleri
kolaylaştırmaktadır ( Kotar ve Ildır, 1995; 53).
İşletmenin merkezinin ve fabrikasının aynı yerde olması durumunda da ikici sistemlerin
kullanılabilme üstünlüğü vardır. Çünkü her iki muhasebe aynı yerde tutulduğunda bölümsel olarak
birbirinden bağımsız-ayrı-olduğu kabul edilmektedir.
Bu faydalı yönlerine rağmen ikici muhasebe kayıt sistemi hesap işlerini ikiye ayırdığından,
denetim ve kontrol faaliyeti de bölünmüş ve çoğalmış olmaktadır. Bu da denetim ve kontrol faaliyetlerinin
yavaşlamasına ve gecikmesine neden olabilir.
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Muhasebe, tüm işletmelerde, yönetimin başarısı ve etkin kontrol için ortak temeli sağlayan bilgi
sistematiğini ortaya koymaktadır. Muhasebe sisteminin en iyi şekilde tasarlanıp kurulması ve
uygulanabilmesi, günümüzün gelişmiş endüstri ortamlarında büyük önem taşımaktadır (Şakrak, 1997;1) .
Finansal bilgi sistemi olarak muhasebe organizasyonu ve finansal muhasebe ile maliyet
muhasebesinin endüstri işletmesi muhasebe organizasyonu içindeki yeri irdelenerek finansal bilgi esas
alındığında, bir muhasebe organizasyonunu oluştururken sırasıyla;
a) Muhasebe organizasyonundan ne gibi bilgiler istendiği ve bu bilgi
gereksinimlerinin sistem amaçları durumuna nasıl getirilebileceği,
b) Sistem amaçlarına ulaşabilmek için toplanması gereken verilerin nitelikli
bilgiye nasıl dönüştürülebileceği,
c) Sistemin ürettiği bilgilerin sistemden nasıl alınabileceği,
aşamalarından geçilmesi gerekmektedir ( Yılancı, 1992; 4 ) .
Muhasebe organizasyonunun temel yapısını takiben muhasebe organizasyonu kapsamında;
a) İşletmede kullanılacak muhasebe belgeleri, muhasebe defterleri, hesap planı ve
sonuçların nasıl çıkarılacağı,
b) Elde edilen sonuçların değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı ve ne şekilde
raporlanacağı,

c) Muhasebe ile diğer bölümler arasındaki bilgi akışının nasıl sağlanacağı,
d) Muhasebeye ilişkin planlamanın nasıl yapılacağı, istatistiki verilerin nasıl
derleneceği,
e) Geçmiş döneme ilişkin tüm belgelerin nasıl sınıflandırılarak dosyalanacağı ve saklanacağı,
konuları ele alınabilir ( Ertaş, 2002; 104).
Finansal muhasebe ile maliyet muhasebesi arasındaki bilgi alışverişi; işletmelerin benimseyeceği
organizasyon şekline ve kayıt düzenine göre gerçekleştirilmektedir ( Özkol ve Tektüfekçi, 2003; 167).
Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından 1 no’lu
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 26.12.1992 tarih ve 21447 no’lu Resmi Gazete’de
yayınlanmıştır.
Tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı, hesap sınıfı ve hesap gruplarıyla birlikte ana hesaplara
da yer veren; bu bağlamda işletmelerin hesap planlarında, finansal muhasebenin bilanço ve gelir tablosu
hesapları ile maliyet muhasebesi arasında, 7/A ve 7/B seçeneklerine göre, maliyet ve yansıtma hesapları ile
uyum ve bağlantı kurmaya çalışan; finansal muhasebe ve maliyet muhasebesini hem aynı çatı altında
toplayarak birlikte yürütebilen, hem de istenildiğinde ayrı ayrı bağımsız olarak da yürütebilen kendine özgü
bir düzenlemedir.
Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı’nda, finansal muhasebe ile maliyet muhasebesi
arasında bağlantı sağlanabilmekte olup maliyet muhasebesi hesapları için 7/A ve 7/B olmak üzere iki seçenek
sunulmuştur. Bu seçenekler üretim işletmeleri, hizmet işletmeleri ve ticaret işletmeleri olarak üç sınıfa
ayrılmış işletmelerin aktif veya net satışlar toplamı dikkate alınarak sunulmuş olan seçeneklerdir.
Bu seçenekler ve kapsamı;
1- 7/ A seçeneği (700-782)
a- Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
b- Fonksiyonel Gider Hesapları
c- Gider Yansıtma Hesapları
d- Gider Fark Hesapları

2- 7/B seçeneği (790-799)
a- Gider Çeşitleri Hesapları
b- Gider Yansıtma Hesabı
c- Üretim Maliyet Hesabı

Tekdüzen Hesap Planı’ nda Finansal Muhasebe Hesapları;

1) 100-199 Dönen Varlık Hesapları
2) 200-299 Duran Varlık Hesapları
3) 300-399 Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları
4) 400-499 Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları
5) 500-599 Öz Kaynak Hesapları
6) 600-699 Gelir Tablosu Hesapları
7) 900-999 Nazım Hesaplar
olarak belirtilmiştir.
Tekdüzen Hesap Planı’ nda, finansal muhasebenin dönen varlık, duran varlık, kısa vadeli yabancı
kaynak, uzun vadeli yabancı kaynak ve öz kaynak hesaplarında zorunluluk ve kesinlik olduğu halde, maliyet
muhasebesi hesaplarında bir zorunluluk ve kesinlik yerine esneklik sağlamak için çeşitli seçenekler
tanınmıştır ( Çakıcı, 2000; 115).
100-299 Varlık Hesapları, 300-599 Kaynak Hesapları, 600-699 Gelir Tablosu Hesapları ve 900999 Nazım Hesaplar; hem 7/A seçeneği uygulamasında hem de 7/B seçeneği uygulamasında
kullanılmaktadır. Finansal muhasebe hesaplarına kayıt yapılması ve bu hesapların işleyişi her iki seçenekte de
aynıdır.
7- Maliyet Hesapları’na kayıt yapılmasında ise 7/A seçeneği ve 7/B seçeneği arasında büyük
özellik ve farklılıklar vardır. Bilindiği gibi 7/A seçeneğinde giderler fonksiyon esasına göre 7/B seçeneğinde
ise çeşit esasına göre belirlenmiştir.
Finansal muhasebe hesaplarına yedi tane hesap sınıfı ayrıldığı halde maliyet muhasebesi
hesaplarına bir tane hesap sınıfı ayrılmıştır. 7- Maliyet Hesapları sınıfında ise 7/A seçeneği için (70-78 no’lu)
dokuz tane hesap grubu, 7/B seçeneğinde ise (79 no’lu ) bir tane hesap grubu ayrılmıştır.
Tekdüzen hesap planı içinde finansal muhasebe ve maliyet muhasebesinin birbiri ile ilişkileri
irdelendiğinde plan, hem birci (monist) sistem hem de ikici (dualist) sistem uygulamasına olanak verecek
şekilde hazırlanmıştır ( Kotar ve Ildır, 1995; 51).
.
7/A seçeneğinin, finansal muhasebe ve maliyet muhasebesinin birlikte aynı çatı altında çalışması
yani birci -monist- uygulaması mevcut olduğu gibi finansal muhasebe ve maliyet muhasebesinin birbirinden
bağımsız olarak ayrı ayrı çalışması yani ikici –dualist- uygulaması da vardır. Finansal muhasebe kayıtları ile
maliyet muhasebesi kayıtlarını ayrı ayrı izlemek isteyen işletmeler 7/A seçeneğinde yer alan “70-Maliyet
Muhasebesi Bağlantı Hesapları” grubunda belirtilen 700-MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS. ve
701- MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS.’nı kullanarak ikici –dualist- sistemde muhasebelerini
yürütebilirler.
Bu hesap grubunda yer alan sözkonusu hesaplar, maliyet muhasebesi ile finansal muhasebe
arasında bağlantı kurmaktadır. Bağlantı sürecinde maliyet muhasebesi bölümü ile finansal muhasebe bölümü ,
maliyet verilerini dekontla birbirine anında ya da maliyet hesaplama dönemleri sonu itibariyle bildirmektedir.
Bilindiği gibi Birleşik Muhasebe Kayıt Sistemi’nde finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi
kayıtları birlikte tutulmaktadır. Bu nedenle, hazırlanan hesap planı bünyesinde finansal muhasebe ve maliyet
muhasebesi hesapları birbirinden kesin olarak ayrılmıştır (Hesap Ayrılığı Sistemi ).
Tekdüzen Hesap Planı’nda da 7/A seçeneğinde Bağımsız Muhasebe Kayıt Sistemi uygulaması
mevcut olduğu gibi ayrıca maliyet muhasebesi hesaplarının izlenmesinde Hesap Ayrılığı Sistemi de

(Birleşik Muhasebe Kayıt Sistemi ) mevcuttur. Böylece, maliyet muhasebesi hesaplarında giderlerin
bütünlüğü korunmuştur. İşletmenin üretim faaliyetinin maliyetine girmeyen dönemin “faaliyet giderleri” ile
“finansman giderleri”ne de maliyet hesapları grubunda yer vermiştir. Sistem gereği aynı hesaplara finansal
muhasebede de 6.Gelir Tablosu Hesapları sınıfında yer verilerek kodlanmıştır. Diğer bir ifadeyle hem
maliyet muhasebesi hem de finansal muhasebe de maliyet hesapları ile finansal muhasebe hesapları
birbirinden ayrı olarak kodlanmıştır.
Bu bağlamda giderler, maliyet hesaplarının 7 no’lu hesap sınıfında kodlanırken, sonuç hesapları
anlamında da paralel bir şekilde finansal muhasebenin 6 no’lu Gelir Tablosu Hesapları sınıfında da
kodlanmıştır ( Akşit,1996;90).
Birleşik Muhasebe Kayıt Sistemi uygulamasında, “700-MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI
HS.” ve “ 701- MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS.” sistem gereği kullanılamaz.
7 / A Seçeneği

7 / B Seçeneği

Bağımsız -İkici-

Birleşik –Birci-

Muhasebe Kayıt

Muhasebe Kayıt

Sistemi

Sistemi

(Bölüm Ayrılığı

(Hesap Ayrılığı

Sistemi)

Sistemi)

Birleşik-BirciMuhasebe Kayıt
Sistemi
( Hesap Ayrılığı
Sistemi )

Literatürde İkici Muhasebe Kayıt Sistemi yerine Dualist Muhasebe Sistemi, İzole Edilmiş Maliyet
Muhasebesi Sistemi, İki Daire Sistemi, Otonom Muhasebe Sistemi, Bölüm Ayrılığı Sistemi ve Bağımsız
Muhasebe Sistemi gibi adlarda kullanılmaktadır.
Birci Muhasebe Kayıt Sistemi yerine Monist Muhasebe Sistemi, Tekli Sistem, Tamamen Birleştirilmiş
Hesap Sistemi, Tali Hesaplar Sistemi, Tadil Edilmiş Tekli Sistem, Entegre Muhasebe Sistemi, Hesap Ayrılığı
Sistemi ve Birleşik Muhasebe Sistemi gibi adlarda kullanılmaktadır.

7. 7 / A SEÇENEĞİNDE BAĞIMSIZ MALİYET MUHASEBESİ KAYIT SİSTEMİ
ORGANİZASYONU VE UYGULAMASI
İşletmelerde muhasebe kayıt sisteminin oluşturulmasında, finansal muhasebe ile maliyet
muhasebesinin organizasyonu işletmelerin benimseyecekleri organizasyon biçimine ve kayıt düzenine göre
gerçekleşmektedir.
Maliyet muhasebesinin organizasyonunun gerçekleştirilmesi;
a ) Birleşik -Birci- Muhasebe Kayıt Sistemi ( Hesap Ayrılığı Sistemi), veya
b) Bağımsız –İkici- Muhasebe Kayıt Sistemi ( Bölüm Ayrılığı Sistemi),
olmasına göre değişmektedir.

Bilindiği gibi, Bağımsız Muhasebe Kayıt Sistemi uygulamasında maliyet muhasebesi ve finansal
muhasebe birbirinden tamamen ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu organizasyon yapısı, üretim yönetimi ile
muhasebe-finansman yönetiminin ayrı ayrı olduğu endüstri işletmelerinde gerçekleşmektedir
(Hacırüstemoğlu,1997;42).
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde maliyet ve giderlerin izlenmesi 7-Maliyet
Hesapları sınıfında düzenlenmiştir. 18 Eylül 1994 tarihinde yayınlanan 3 sıra no’lu MSUGT’ne göre maliyet
hesapları 7/A ve 7/B seçeneğinde ayrı ayrı belirtilmiştir.
Tekdüzen Hesap Planı’nda, 7/A seçeneğine göre işletmelerin bağımsız muhasebe kayıt sistemini
uygulamalarına olanak sağlayan hesaplara yer verilmiştir. Bu bağlamda dileyen endüstri işletmeleri 7/A
seçeneğine göre bağımsız maliyet muhasebesi kayıt sistemini kullanabilirler.
Tekdüzen Hesap Planı’nda bu anlamda “700- MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS.” ve
“701- MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS.” yer almıştır. Böylece dileyen işletme finansal muhasebe
bölümünde “ 700- MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS.” nı, maliyet muhasebesi bölümünde de fiili
maliyetlerle veya standart maliyetlerle “ 701- MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS.”nı kullanarak
maliyet muhasebesini bağımsız olarak uygulayabilirler.
Fiili maliyetler esas alınarak, her iki muhasebe kayıt sistemi arasında veri ve belge akışına bağlı olarak,
hesaplarda izlenecek kayıt akışı aşağıda maddeler halinde ayrı ayrı gösterilmiştir.

Finansal Muhasebe Bölümünde Kayıt Akışı :
700-MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI
Finansal Muhasebe bölümünde kullanılan ve maliyet muhasebesi ile bağlantıyı sağlayan hesaptır.
Bağımsız maliyet muhasebesi kayıt sistemini uygulayan endüstri işletmelerinde, üretim bölümü ayrı bir
muhasebe kişiliği olarak kabul edilir ve gerek üretim için gerekse diğer faaliyetler için tahakkuk eden
giderler, sözkonusu muhasebe kişiliğini temsil eden bu hesaba eş zamanlı kayıt yöntemine göre finansal
muhasebe bölümü tarafından borç, ilgili aktif veya pasif hesaba alacak kayıt edilir.
1 ---------------------------- / ---------------------700- MALİYET MUHASEBESİ
BAĞLANTI HESABI
İLGİLİ AKTİF/PASİF HS.

xx
xx

( Üretim ve diğer faaliyetlere ilişkin mali
nitelikteki işlemlerin maliyet muhasebesine
dekont edilmesi )
---------------------------- / ------------------------Maliyet dönemi sonlarında ise maliyet muhasebesi bölümü tarafından finansal muhasebe
bölümüne gönderilen belgelerle bildirilen üretim faaliyetinin maliyeti ile eğer varsa diğer varlık maliyetleri,
faaliyet, finansman ve çalışmayan kısım giderlerine ait tutarlar (bu tutarlar maliyet muhasebesinde giderlerin
fonksiyonlara dönüştürülmesi sonucunda saptanmıştır) ilgili hesapların borcuna, bu hesabın alacağına kayıt
edilir. Bu kayıtlar ile bilançonun oluşumu için aktif –varlık- hesapları borçlandırılmakta ve gelir tablosunun
oluşumu için gelir tablosu hesaplarından gider niteliğindeki hesaplarda borçlandırılmaktadır. Mamuller; 151YARIMAMULLER- ÜRETİM HS.’ndan çıkarılarak, 152-MAMULLER HS.’na aktarılır. 151-

YARIMAMULLER-ÜRETİM HS. ’nın borç bakiyesi yarımamul stokunu ifade eder ve takip eden dönemin
başında tekrar (700-MALİYET MUHS. BAĞL.HS.üzerinden) maliyet muhasebesine aktarılır.
4 ---------------------------- / -----------------------151-YARIMAMULLER-ÜRETİM HS.
630-AR./GE. GİD.HS.
xx
631-PAZ.SAT.DAĞ.GİD. HS.
xx
632- G.YÖNETİM GİD. HS.
xx
660- K. VADELİ BORÇLANMA GİD. HS. xx
661- U. VADELİ BORÇLANMA GİD. HS.
xx
680- ÇAL. KISIM GİD. VE ZARAR HS.
xx
700- MALİYET MUHASEBESİ
BAĞLANTI HESABI
( Maliyet dönemi sonu itibariyle hesaplanan üretim
maliyeti ve giderlere ilişkin dekontun maliyet
muhasebesi tarafından gönderilmesi )

xx

xx

5 -------------------------- / -------------------------152-MAMULLER
xx
151-YARIMAMULLER-ÜRETİM HS.
(Üretimi tamamlanan mamuller)

6 ------------------------- / ---------------------------620- SAT. MAMULLER
MALİYETİ HS.
xx
152- MAMULLER HS.
(Satılan mamullerin maliyeti )
--------------------------

xx

xx

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

700-MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI, her maliyet hesaplama dönemi sonu
itibariyle kapanır ve bakiye vermez.

Maliyet Muhasebesi Bölümünde Kayıt Akışı :
701- MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI
Finansal muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıyı sağlayan, maliyet muhasebesi
bölümü tarafından kullanılan ve finansal muhasebe bölümünde “700-MALİYET MUHASEBESİ
BAĞLANTI HESABI”nın borcuna kayıt edilen giderlerin, maliyet muhasebesi tarafından fonksiyonlarına
dönüştürülerek ilgili fonksiyonel gider hesaplarına (710-780) aktarılmasını sağlayan hesaptır.
Finansal muhasebe bölümünde “700-MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI”nın
borcuna kayıt edilen ( yukarıda 1 no’lu kayıt ) giderler, finansal muhasebe bölümünden gelen belgelere göre
maliyet muhasebesinde fonksiyonlara dönüştürülerek bu hesabın alacağına, ilgili fonksiyonel gider
hesaplarının borcuna eş zamanlı kayıt yöntemine göre kayıt edilir. Bu kayıt ile maliyet muhasebesi içinde
maliyet oluşumu gerçekleşmektedir.
2 ............................................. / ............................................
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

xx
xx
xx

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
xx
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
xx
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
xx
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
xx
701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS.
( Finansal muhasebe tarafından dekont edilen üretim
ve diğer faaliyetlere ilişkin mali nitelikteki işlemlerin
fonksiyonlarına dönüştürülmesi )

xx

............................................ / .............................................
Maliyet dönemi sonlarında maliyet muhasebesi bölümü tarafından finansal muhasebe bölümüne
gönderilen belgelere göre bu hesap borçlu, fonksiyonel gider yansıtma hesapları (711-781) alacaklı olarak
kayıt edilir. Bu kayıt ile maliyet muhasebesi içinde gerek üretimle ilgili maliyet oluşumu, gerekse faaliyet,
finansman ve çalışmayan kısım ile ilgili gider oluşumu tamamlanarak finansal muhasebeye belgeler
gönderilmektedir. Böylece genel muhasebede bilanço ve gelir tablosu hesaplarına kayıt edilecek tutarlar
belirlenmiş olmaktadır.
3 ------------------------- /

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

701- MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS. xx
711- DİMM.YANSITMA HS.

xx

721- D.İŞÇİLİK GİD. YANSITMA HS.

xx

731- G.ÜR. GİD. YANSITMA HS.

xx

751- AR.GE.GİD. YANSITMA HS.

xx

761- PAZ.SAT. DAĞ.GİD. YANST.HS.

xx

771- GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HS.

xx

781- FİNS. GİD. YANSITMA HS.

xx

( Maliyet dönemi sonu itibariyle hesaplanan üretim
maliyeti ve giderlere ilişkin verilerin finansal
muhasebeye dekont edilmesi.)
--------------------------

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

701- MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI ,
itibariyle kapanır ve bakiye vermez.

her maliyet hesaplama dönemi sonu

Stok hesapları (150- İLK MADDE VE MALZEME, 151- YARIMAMUL-ÜRETİM ve 152MAMULLER ) finansal muhasebe bölümünde, maliyet türü ve yansıtma hesapları ise maliyet muhasebesi
bölümünde tutulmaktadır.
Dönem sonunda ise finansal muhasebe bölümünde gider hesapları 690-DÖNEM KARI VEYA
ZARARI HS.’na aktarılarak kapatılırken, maliyet muhasebesi bölümünde de 710-780 Fonksiyonel Gider
Hesapları ile 711-781 Fonksiyonel Gider Yansıtma Hesapları karşılaştırılarak kapanış kaydı yapılır.

Standart maliyetler esas alınarak, her iki muhasebe kayıt sistemi arasında veri ve bilgi akışına bağlı
olarak, hesaplarda izlenecek kayıt akışı topluca aşağıda açıklanmıştır ( Kotar ve Ildır, 1995; 65-66).
Maliyet muhasebesi bölümü, üretim ve faaliyet giderlerini standart tutarlar üzerinden 711-721731-751-761-771-781 nolu hesapları alacaklandırıp, karşılığında 701- MALİYET MUHASEBESİ
YANSITMA HS.’nı borçlandırarak ilk kaydı yapar.
Finansal muhasebe bölümü ise gerçekleşen giderleri ikinci kayıt olarak ilgili aktif ve pasif
hesapların alacağı karşılığında 700- MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS.’nı borçlandırarak kayıt
eder. Kayıt edilen bu giderlere ait belgeler maliyet muhasebesi bölümüne gönderilir.
Maliyet muhasebesi, gönderilen belgeler karşılığında gerçekleşen giderleri fonksiyon esasına göre
üçüncü kayıt olarak 710-720-730-750-760-770-780 nolu hesapları borçlandırarak, karşılığında 701MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS.’nı alacaklandırır. Bu kayıtlar sonucunda 701 nolu hesabın
borcunda standart tutarlar, alacağında ise fiili tutarlar bulunmaktadır. Bu nedenle ortaya çıkabilecek farklar
bu hesap üzerinde izlenebilmektedir. Maliyet muhasebesi içinde oluşabilecek olan farkların fonksiyon
çeşitlerine göre saptanabilmesi için öncelikle 4 nolu kayıt ile 710-720-730-750-760-770-780 nolu fonksiyonel
gider hesapları ile 711-721-731-751-761-771-781 nolu fonksiyonel gider yansıtma hesapları karşılıklı olarak
kapatılır. Farklar olumsuz ise 712-713-722-723-732-733-734-752-762-772-782 nolu fark hesaplarının
borcuna, olumlu olduğunda ise bu hesapların alacağına kayıt yapılır. (5) nolu kayıt ile olumsuz farklar 701
nolu hesabın borcuna, olumlu farklar ise bu hesabın alacağına kayıt edilerek fark hesapları da kapatılır.
Böylece 701 nolu hesap üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak standart tutarlar ile fiili tutarlar birbirine
eşitlenerek yine (5) nolu kayıt ile finansal muhasebe bölümüne bildirilir.
Finansal muhasebe, üretimle ilgili düzeltilmiş tutarları (6) nolu kayıt ile 700- MALİYET
MUHASEBESİ BAĞLANTI HS.’nı alacaklandırarak, karşılığında 151- YARIMAMULLER-ÜRETİM
HS.’nı borçlandırmak suretiyle üretim maliyetini belirtir. Aynı kayıt ile faaliyet ve finansman giderlerine ait
tutarlar da ilgili 630-631-632-660 ve/veya 661 nolu gelir tablosu hesapları borçlandırılır.
Üretimi tamamlanan mamuller, 7 nolu kayıt ile 151 no’lu hesap alacaklandırılıp 152MAMULLER HS. borçlandırılmak suretiyle stok hesabına alınır.
8. S O N U Ç
Muhasebe kayıt sistemi, finansal muhasebe ve maliyet muhasebesinin ilişkisini ve bağlantısını
düzenlemektedir. Bu düzenleme çerçevesinde, finansal muhasebe ile maliyet muhasebesinin ilişkisi ve
bağlantısı aynı hesap planı içinde ve aynı defterde diğer bir ifadeyle aynı çatı altında izlenebilir. Görevlerinin
ve amaçlarının farklı oluşu nedeniyle aynı hesap planı içinde ve ayrı ayrı defterlerde de izlenebilir.
Endüstri işletmelerinde iki ayrı muhasebe bölümü bulunmaktadır. Bunlardan biri finansal
muhasebe diğeri maliyet muhasebesi bölümüdür. Bu bağlamda işletme düzeyinde hesap planı hazırlanırken
iki sistem belirleyici olmaktadır.

a) Birci –Monist- Sistem (Hesap Ayrılığı Sistemi): Bu sistemde, hesap planını aynı yerde
bulunan finansal muhasebe ve maliyet muhasebe bölümleri birlikte kullanmakta ancak
finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi ile ilgili işlemler kendi gruplarındaki
ayrı hesaplarda muhasebeleştirilmektedir. Bazı gider hesapları her iki muhasebe
bölümünde

de ayrı ayrı tutulur. MSUGT ‘ de hesap ayrılığı sistemi öngörülmüş olup

bazı gider hesapları “7.Maliyet Hesapları “ sınıfında yer almakla birlikte “ 6. Gelir
Tablosu Hesapları” sınıfında da ayrıca yer almıştır. Bu sistemde , finansal muhasebe ve
maliyet muhasebesi iç içe birlikte yürütülmektedir.
b) İkici-Dualist- Sistem ( Bağımsız Muhasebe Sistemi , Bölüm Ayrılığı Sistemi ) : Bu
sistemde finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi ayrı ayrı bölümlerde yürütülmekte
fakat tek-aynı-hesap planını kullanmaktadırlar.Her iki muhasebe arasında hesap
bağlantıları kurulmaktadır. Genellikle üretimin yapıldığı fabrika ile muhasebenin
tutulduğu bölümün farklı çatı altında toplandığı işletmelerde uygulama alanı bulan bir
sistemdir.
Ülkemizde kullanılmakta olan Tekdüzen Hesap Planı’nda 7/A seçeneğinde her iki sistemde yer
almıştır.
7/A seçeneğinde maliyet hesaplarının işleyişi ile ilgili düzenlemeler;
- Muhasebe kayıt sistemi açısından ( birci ya da ikici),
- Maliyetlerin kayıt edilme zamanı, kontrolü ve farkların saptanması açısından
(fiili ya da standart) olmak üzere
farklı seçeneklere uygun , esnek bir yapıyı oluşturmuştur.
Makalenin konusunu oluşturan Bağımsız Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemi
( Bölüm Ayrılığı
Sistemi) uygulamasında, finansal muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında Tekdüzen Hesap Planı’nda “
70- Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları” grubu ile bağlantı ve yansıtma sağlanmaktadır.
Vergi Usul Kanunu’ nun “Muhasebe Usulünü Seçmekte Serbestlik” ile ilgili 175. maddesinde, “
Mükkellefler bu kısımda yazılı maksat ve esaslara uymak şartıyla, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin
bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda tanzim etmekte serbesttirler.” hükmü ile işletmelere
muhasebelerini diledikleri sistemde uygulama olanağı da tanınmıştır.
Bağımsız Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemi, uzmanlık gerektirmesi, zaman kaybettirici ve
karmaşık bir yapıya sahip izlenimi oluşturmasına rağmen maliyet muhasebesi ve finansal muhasebenin
birbirinden ayrı ayrı bölümlerde tutulmasını gerektiren endüstri işletmesi organizasyon yapılarında, işletme
yönetimi tarafından fayda-maliyet analizi yapılarak kullanılabilir.
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SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TASFİYE
Mehmet MAÇ - Yeminli Mali Müşavir
Uğur Nabi YALÇIN - Avukat
Cüneyt BÜYÜKYAKA - Avukat
Ülkemizde şirket kurmak, nispeten bilinen ve kolayca yapılabilen bir işlemdir. Ancak kurulan bir şirketin
ortadan kaldırılması, kuruluş prosedüründen daha ağır ve karmaşık olan, bilinmezlikleri ve belirsizlikleri
bulunan bir sürecin sonunda gerçekleşebilmektedir. Bu durumu nikah kıymanın kolay, boşanmanın ise buna
nazaran zor oluşuna benzetmek mümkündür.
Tasfiye prosedürünün uzun ve karmaşık oluşu yüzünden, ülkemiz gayri faal şirket çöplüğüne dönmüş
bulunmaktadır. Nitekim Gelirler Genel Müdürlüğü’nün resmi kayıtlarına göre 2002 yılı Ocak ayı itibariyle
faal görünen mükellef sayısı 567.986 iken Ağustos 2003 itibariyle faal görünen kurumlar vergisi mükellef
sayısı 600.000’e yaklaşmıştır. Faal görünen diyoruz çünkü bu sayının büyük bir ekseriyetinin, gayri faal olan
ve hatta boş beyanname dahi vermeyen tasfiyeye muhtaç şirketleri gösterdiğini düşünmekteyiz.
Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesinde adresinde bulunamayan, başka adreste faaliyet gösterdiğine dair
bilgi edinilemeyen mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının vergi dairesince silinebilmesine imkan veren bir
hüküm yer almaktadır. Maliye Bakanlığı 1998/6 ve 2000/12 no.lu Uygulama İç Genelgeleri ile, bu tanıma
uyan, dosyası hareketsiz, ilgililerine ulaşılamayan şirketlerin vergi mükellefiyetlerinin re’sen silinmesinin
usul ve esaslarını belirlemiştir.
Bu düşündürücü tablonun önüne geçebilmenin ancak tasfiye prosedürünün bilinmezliklerinin giderilmesi ve
pratikleştirilmesiyle mümkün olacağı ortadadır.
Asgari sermaye tutarı limited şirketlerde 5 milyar liraya, anonim şirketlerde 50 milyar liraya çıkarılmış olup,
sermayesi daha az olan şirketlerin sermayelerini en az bu seviyeye yükseltmeleri gerektiği hükme
bağlanmıştır. 2002/4 no.lu İç Ticaret Genel Tebliği uyarınca bu şekilde yapılacak sermaye artışının Ticaret
Sicili Memurluğuna başvurularak en geç 30.06.2004 tarihine kadar tamamlanması yani tescili gerekmektedir.
Bu işlemi süresi içinde yapmayan şirketler hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 274. maddesi hükmü
gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından fesih davası açılabilecektir.
Bir şirketin ortadan kaldırılmasının yegane yöntemi tasfiye olmayıp şirketler, nevileri aynı olmak kaydıyla
başka bir şirketle birleşmeleri suretiyle de ortadan kaldırılabilir. Şirket devirlerinin Kurumlar Vergisi
Kanununun 37,38 ve 39 uncu maddeleri uyarınca tamamen vergisiz olarak yapılması mümkündür.Ayrıca
nevi değişikliği ve bir kamu tüzel kişisi tarafından devralınma durumlarında şirketler, tasfiye yapılmadan da
infisah edebilir. Ancak bu yazımız, sermaye şirketlerinin tasfiyesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu
hükümlerinin özet açıklamasıyla sınırlı olduğundan aşağıdaki bölümlerde, şirketlerin tasfiyesiz infisah
yoluyla ortadan kaldırılması işlemlerine yer verilmemiştir.
1. SERMAYE ŞİRKETİ-ŞAHIS ŞİRKETİ AYRIMI :
Her ne kadar Türk Ticaret Kanunu’nda sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri ayrımı yapılmamışsa da,
öğretide ve uygulamada bu ayrımın yerleştiği görülmektedir.
Bu ayrımın Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapıldığı bilinmektedir. Buna göre: Anonim, hisseli komandit,
limited şirket ile aynı mahiyetteki kurumlar sermaye şirketidir. (KVK md. 2) Bu şirketlerin dışındakiler ise
şahıs şirketleridir.
Yani Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen “kollektif şirketler”(madde 153-242), “adi komandit şirketler”
(madde 243-268) birer şahıs şirketidirler. Bu şirketlerin dışında kalıp, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen
“anonim şirketler” (madde 475-484), “limited şirketler” (madde 503-556) ise sermaye şirketi olarak
nitelendirilmektedir.Borçlar Kanunu, madde 520-541’de düzenlenmiş olan adi şirketler de bir ticaret şirketi
olmayıp; şahıs şirketidirler.
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2. İNFİSAH, FESİH VE TASFİYENİN HUKUKİ NİTELİĞİ :
Bilindiği üzere, sermaye şirketlerinin sona ermeleri infisah ve fesih olarak iki şekilde gerçekleşmektedir. Bu
iki durumun sonucunda ise şirketler tasfiye sürecine girmektedir.
İnfisah, yasada veya esas sözleşmede öngörülen sebeplerden birinin gerçekleşmesi ile, herhangi bir karar
alınmasına veya ihbarda bulunulmasına gerek olmaksızın şirketin kendiliğinden sona ermesidir.
Fesih, yasada veya esas sözleşmede yer alan sebeplerden birine dayanarak bu yetkiye sahip olanlar
tarafından şirketin sona erdirilmesidir.
Tasfiye ise, şirketin malvarlığının paraya çevrilmesi, alacaklarının tahsil edilmesi, borçlarının ödenmesi ve
olumlu bir bakiye varsa bunun tasfiye payı hükümlerince pay sahiplerine dağıtılması ve şirketin kaydının
sicilden silinmesi işlemlerinin tümüdür.
Şirketin tasfiye haline girmesiyle, amacında değişiklik olur.Şirket işletme konusunun gerektirdiği faaliyetler
durur.TTK’nın genel hükümleri gereği şirket, pay sahipleri ve üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde tüzel
kişiliğini, hukuki ehliyeti tasfiye amacı ile sınırlı olarak muhafaza eder. (TTK m.208-439/2) TTK m. 231’de
“Tasfiye memurları tasfiyenin icaplarından olmayan yeni bir muamele yapamazlar “ şeklinde ifade edilen
özel hüküm ile, tasfiye halindeki şirketlerin, tasfiyeden önce başlanmış olup da henüz neticelendirilmemiş
olan işler dışında (TTK m. 430), sadece tasfiye amacına yönelik işlemlerde bulunabilecekleri öngörülmüştür.
Bu amacın dışında kalan iş ve muameleler, hukuki ehliyet dışında kaldıklarından, şirketi ilzam etmez. Bu
bakımdan (tasfiye kararı uygun olarak tescil ve ilan edilmiş olmak kaydı ile) üçüncü şahısların iyi niyetinin
de herhangi bir önemi yoktur.Dış ilişkide yeni bir işlemin şirketi ilzam edebilmesi için, yapılan işlemin
“tasfiye gereği yapılmış olması” yeterli olmayıp TTK m. 219/2 gereği “zaruret halinde” gerçekleştirilmiş
olduğunun ispat edilmesi gereklidir. Bu hüküm, üçüncü şahıslar bakımından son derece tehlikelidir.
Bununla birlikte, “Tasfiye memurları, şirketin mevzuunu teşkil eden muamelelere, her halde ortakların
ittifakı ile, feshe mahkemece karar verilmiş olan hallerde ortaklar ittifak edemezlerse, mahkemenin tasvibi
ile muvakkat olarak devam edebilirler” (TTK m. 232). Kollektif şirketler hakkındaki bu hüküm, TTK m.
450/1. maddenin atfı ile anonim şirketler hakkında da uygulanır. Ancak, şirket konusuna giren işlerin
yapılabilmesi kollektif şirketler için oybirliği şartına bağlanmış iken, anonim şirketler, TTK m. 372 ve 378.
maddelerde belirtilmiş nisap ve çoğunluk hükümlerine uymak suretiyle alınacak bir genel kurul kararı ile bu
işleri gerçekleştirebilirler (TTK m. 450/2). Nitekim uygulamada bir çok şirket tasfiye sonuna kadar
faaliyetlerini sürdürmektedir.Tasfiye halindeki şirketlerin yaptıkları bu gibi işlemler, vergisel yönden diğer
işlemler gibidir.
Tasfiye haline giren şirketin unvanına, şirketle hukuki işlemlerde bulunacakları uyarmak amacıyla “tasfiye
halinde” ibaresi ilave edilir. (TTK m. 439/2)
Türk Ticaret Kanunu’nun “Tasfiye” başlıklı 552. maddesinin: “Anonim şirketin, tasfiye memurlarının tayin
ve azilleri, tasfiyenin yürütülmesi, ticaret sicilindeki kaydın silinmesi ve ticari defterlerin saklanması
hakkındaki hükümleri, limited şirketlerde de uygulanır.” hükmü gereğince, tasfiye konusuyla ilgili olarak
anonim şirket hakkındaki açıklamalar, limited şirketleri de kapsamaktadır.
3. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TASFİYE NEDENLERİ :
Bir sermaye şirketi, infisah ile veya feshedilerek olsun, genel olarak aşağıdaki nedenlerle sona ermektedir:
1. Şirketin ana sözleşmesinde belirtilen amaçlarına ulaşılmış olması veya amaca ulaşmanın imkansız
hale gelmesi,
2. Ana sözleşmede gösterilen somut bir infisah ya da fesih sebebinin gerçekleşmesi,
3. Şirketin iflasına karar verilmiş olması,
4. Genel kurul tarafından tasfiye kararının alınması,
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5. Şirketin bir başka şirketle birleşmesi,
6. Şirket organlarından birinin eksikliği,
7. Anonim şirketlerde TTK m. 324 hükmüne göre esas sermayenin 2/3’ünün yitirilmiş olmasına
karşılık; 1/3 sermaye ile yetinme veya sermayenin tamamlanması kararının alınmamış olması,
8. Anonim şirketlerde ortak sayısının beş kişiden aşağı düşmesi,
9. Anonim şirketlerde TTK m. 436 hükmüne göre esas sermayenin 2/3’ünün yitirilmesi durumunda
alacaklıların feshe ilişkin başvuruları,
10. Limited şirketlerde ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa esas sermayenin ¾’üne sahip ortakların
¾’ünü teşkil eden bir çoğunlukla verilecek karar, (TTK m. 549)
11. Limited şirketlerde ortaklardan birinin talebi üzerine haklı nedenlere dayanarak mahkemenin verdiği
karar, (TTK m. 549)
12. Limited şirketlerde kanunda yazılı diğer nedenler, (TTK m. 324,504,522; örneğin ortak sayısının
bire düşmesi veya elliden fazla olması)
Bunların dışında sermaye şirketlerinin ana sözleşmelerinde belirtilen sürenin sona ermesinin hukuki
sonuçları konusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ve doktrindeki
çoğunluk görüşüne göre sürenin sona ermesi bir tasfiye nedeni değildir. Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu 25.02.1987 tarihli, E:1986/11-211,K:120 sayılı kararı ile daha önceki tartışmalara son vererek
“Şirketin süresi biterse, şirket kendiliğinden sona ermez.” şeklinde karar vermiştir. Bu nedenle süresi bittiği
halde faaliyetlerine devam eden şirket, kendiliğinden ve hiçbir organın karar almasına gerek olmadan süresiz
bir anonim şirket haline gelir; ancak, Ticaret Sicilinin açık ve gerçek olması ilkeleri gereği ve her
değişikliğin sicile işlenmesi lüzumu karşısında şirket genel kurulunun, sırf bu nedenle, ana sözleşme
değişikliği yapması gerekir.
4. TASFİYE SÜRECİNİN AŞAMALARI :
Türk Ticaret Kanunu madde 438 gereği, sona erme iflastan başka bir sebepten ileri gelmişse, (fesih ve
infisah sebeplerinden herhangi biri) durum yönetim kurulu tarafından ticaret siciline tescil ve ilan olunur.
Yazımızda genel kurulun aldığı fesih kararı gereği şirketin tasfiye sürecine girmesi anlatılsa da, şirketin iflas
dışındaki diğer nedenlerle tasfiye sürecine girmesinde, tasfiye işlemleri açısından fark yoktur.
Şirketin iflas neticesinde tasfiye sürecine girmesinde ise; tasfiye, İcra İflas Kanunu madde 184-256
dairesinde, iflas dairesi ve iflas idaresi tarafından yapılır.
4.1.Tasfiye Kararının Alındığı Genel Kurulun Yapılması :
Tasfiye, genel kurulun şirketin tasfiye haline girmesine ilişkin kararı ile başlar. Bu genel kurulda tasfiye
kararı alınır, tasfiye memuru seçilir. Şirket unvanının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile tescili konusunda tasfiye
memuruna yetki verilir. Yönetim kurulu, tescil ve ilan işlemi için Ticaret Sicil Memurluğuna bir dilekçe ile
başvurulur. Bu dilekçeye ikişer nüsha tasfiyeye ilişkin genel kurul kararı, tasfiye memurlarına ilişkin
“Tasfiye Halinde” ibaresi altında düzenlenmiş imza sirküleri ve hazirun cetveli ve komiser tayin yazısının
aslı eklenir. Durum birer hafta ara ile üç kez ilan olunur (TTK m. 438). İlanda, alacaklıların alacaklarını
yazdırmaları için belgeleri ile birlikte bir yıl içinde başvurmaları istenir. Sürenin başlangıcı, üçüncü ilan
tarihidir. İlan metninin örneği :
Ticaret Unvanı
TASFİYE HALİNDE .................. ..................... ................. ..................... ŞİRKETİ
Tasfiye Memurundan
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... İLAN
.................. Ticaret Sicili Memurluğundan .....-...... sicil numarasında kayıtlı olan şirketimiz .../.../......
tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı .../.../..... tarihinde tescil edilmiştir.
Şirketimiz borçlu ve alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte. Bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından
itibaren bir yıl içinde ............ .................. .................. .................. adresinde bulunan tasfiye memurluğuna
müracaatları ilan olunur.
Tasfiye Memuru
Kaşe İmza
Bu ilan en çok birer hafta ara ile üç kez ilan ettirilir.(TTK m. 438)
4.2. Tasfiye Memurlarının Atanması, Görev Ve Yetkileri:
Tasfiye memurları ana sözleşmeyle veya genel kurul kararı ile atanabilirler. Ana sözleşme veya genel kurul
kararı tasfiye memurlarının atanmasına ilişkin hüküm taşımıyorsa, bu durumda yönetim kurulu tasfiye
işlemlerini yürütür.
Bazı özel durumlarda tasfiye memurları ticaret mahkemesi tarafından da atanabilir. Yargıtay Ticaret Dairesi
01.10.1945 gün, K:1907 sayılı kararında “Anonim şirketin idare meclisi bulunmadığı gibi umumi heyeti de
toplamak imkansız hale gelmiş bulunmasına göre idare meclisi ve umumi heyetin yerine geçmiş olan Ticaret
Bakanlığı’na izafeten Muhakemat Müdürlüğü’nün isteğinin kabulü ile tasfiye memuru tayin edilmesi
gerekir” şeklinde görüş bildirmiştir.
Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlü bulunmaktadır. (TTK
m. 441/2)
Tasfiye memurlarının, tasfiye sonu genel kuruluna kadar yapacakları işlemler aşağıda belirtilmiştir:
1. Basiretli bir iş adamı gibi davranarak, şirketin tüm mal varlığını korumak amacıyla gereken
önlemleri almak,
2. Başlangıç envanterini ve bilançosunu hazırlamak,
3. Tasfiyenin başladığını, üç gün içinde ilgili vergi dairelerine bildirmek, (VUK m. 162, 6183 sayılı
Kanun madde 33)
4. Şirketin tüm belge ve defterlerine el koymak,
5. Tasfiye işlemlerinin gerektirdiği defterleri tutmak,
6. Başlangıç envanterinin ve bilançosunun onaylanması için genel kurulu toplantıya çağırmak,
7. Bilançoyu, genel kurulun onayına sunmak,
8. Alacaklıları tasfiyeden haberdar etmek ve alacaklarını bildirmeleri konusunda uyarmak, (TTK m.
445 gereği tasfiye memurları, bilinen alacaklılara iadeli taahhütlü mektupla, diğer alacaklılara ise,
ana sözleşme ile gösterilen şekilde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ile, alacaklarını beyana
davet etmelidirler. Doktrinde tasfiye memurlarının da, yönetim kurulundan ayrı olarak, üç ilanla
alacaklıları beyana davet etmeleri gerektiği savunulsa da, uygulamada TTK 438. madde gereğince
yönetim kurulu tarafından yapılan ilan yeterli görülmektedir. Oysa alacaklıları davet bakımından, iki
ayrı madde ile hem tasfiye memurlarına ve hem de yönetim kuruluna verilen bu ilan mükellefiyeti,
birbirinden ayrı ve her ikisi de yapılması gereken işlemlerdir. Bu itibarla yönetim kurulunun
alacaklıları nasıl olsa davet ettiğini düşünerek, TTK m. 445/1’e uygun olarak alacaklıları davet
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etmeyen tasfiye memurları, haksız dağıtıma sebebiyet verildiği için alacaklarını tahsil edemeyen
alacaklılara karşı TTK m.445/4 gereği müteselsilen sorumlu olurlar.)
9. Şirketin her türlü alacağının tahsili amacıyla girişimde bulunmak,
10. Günlük ve başlamış işleri bitirmek ve tasfiyeye yararlıysa yeni işlere girişmek,
11. Şirket varlıklarını nakite çevirmek,
12. Şirketin amme idarelerine olan borçlarını ödemek,
13. Diğer şirket borçlarını ödemek,
14. Şirket malvarlığının borçları karşılayamaması durumunda, ticaret mahkemesine
başvurarak iflasın açılmasını istemek,
15. Ara bilançolar ile son bilançoyu düzenlemek,
4.3. Tasfiye Sonu Genel Kurulunun Yapılması:
Tasfiye memurlarının, tasfiye bakiyesini dağıtmaya başlamadan önce, tasfiye sonu bilançosu (kat’i bilanço)
olarak isimlendirilen bilançoyu düzenleyerek (TTK m. 446/3) genel kurul onayına sunmaları gerekmektedir.
(TTK m. 450-240/2)
TTK 438’de öngörülen bir yıllık süre geçtikten ve şirketlerin borçları ödenip, alacakları tahsil edildikten
sonra bir tasfiye sonu bilançosu ve envanteri çıkarılır. Bu bilanço ve envanterin onaylanması için genel kurul
yapılır. Bu genel kurulda ayrıca, tasfiye evrakının on yıl süre ile saklanmasına ilişkin karar alınır. Genel
kurulun tescili sırasında dilekçeye 2 nüsha toplantı tutanağı ile mal beyannamesi eklenir.Örnek karar metni:
KARAR NO:
KARAR TARİHİ: (Tarih ilanın yayınlandığı tarihten 1 sene sonraya ait olacaktır.)
TOPLANTIYA KATILANLAR:
KARAR METNİ
1. Şirketimiz ../../..... tarihinde tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı ../../..... tarihinde tescil
edilmiştir.Borçlu ve alacaklılara çağrı mahiyetindeki ilanlar; 1. ilan ../../....; 2. ilan ../../....; 3. ilan
../../..... tarihli Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.
2. 3. ilanın yayınlanmasından itibaren 1 yıl süre geçtiğinden ; tasfiyenin sonuçlandırılmasına ve Tasfiye
Memurunun ibra edilmesine,
3. Şirketin kuruluşundan bugüne kadar mevcut olan kanuni defter ve belgelerin T.C. uyruklu
.....ili,..........ilçesi...........adresinde mukim Tasfiye Memuru........tarafından saklanmasına,
oy birliğiyle karar verilmiştir.
4.4.Pay Sahiplerine Ödeme Yapılması:
Kat’i bilançonun genel kurulca onaylanarak kesinleşmesinden sonra, tasfiye paylarının dağıtılması imkanı
doğar. Alacaklıların üçüncü defa davetinden itibaren bir yıl geçmedikçe kalan mevcut dağıtılamaz kuralı
kabul edilmiştir.(TTK m. 447/2-c1) Ancak, alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı taktirde mahkemece
bir yıl geçmeden dahi dağıtılmaya izin verilebilir.Hal ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut
olmadığı, borçların ödenmiş, tevdi ve temin edilmiş olduğu belgelerden anlaşıldığı taktirde mahkeme bir
yıllık süre geçmeden dağıtmaya izin verebilir.(TTK m. 447/2-c2)
Alacaklıların TTK m. 438’de belirtilen bir yıl içinde, alacaklarını kaydettirmek için müracaat etmemeleri,
haklarının zayi olmasına neden olmaz. Nitekim Yargıtay Ticaret Dairesi 26.04.1962 tarih, E:10455, K:10566

5
M060.903

sayılı kararında “Bir anonim şirketin infisahı sırasında TTK m. 438 gereğince yapılan ilana uyularak bir yıl
içinde alacağını kaydettirmemiş olmak, ilgilinin dava hakkını düşürmez.” şeklinde görüş bildirmiştir.
KVK’ nın 34. maddesinde, “ Tasfiye memurları kurumun tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye
beyannamelerine göre hesaplanan vergileri ödemeden veyahut bu vergilerle diğer itirazlı tarhiyat için
karşılık ayırmadan, İcra ve İflas Kanunu’nun 206’ncı maddesinin 6’ncı sırasında yazılı alacaklılara ödeme
ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. Aksi taktirde bu vergilerin asıl ve zamlarından ve vergi cezalarından
şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar.”
Bu hükümden de anlaşılacağı üzere tasfiye memurları, tasfiye süresi boyunca gerekli karşılıkları ayırarak
veya sorumluluğu üstlenip, bu karşılıkları ayırmaksızın ortaklara dağıtım yapabilirler.Bu dağıtım ortaklar
açısından kar payı tahsili ve/veya sermayesinin geri alma anlamı taşır.Yani ortakların yaptığı bu çekişlerin,
şirketten borç para alma olarak nitelendirilmesi, çekilen paralara faiz yürütülmediği gerekçesiyle örtülü
kazanç iddiasında bulunulması fevkalade yanlıştır.
4.5. Tasfiyenin Tamamlandığının Vergi Dairesine Bildirilmesi:
Tasfiye memurları, VUK m. 162 ve 6183 sayılı Kanunun 33. maddesi gereği tasfiye işlemlerinin bittiğini
ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.
4.6. Şirket Unvanının Ticaret Sicilinden Terkini:
Son ve kat’i bilanço genel kurul tarafından tasdik olunduktan ve tasfiye payları hissedarlara ödendikten
sonra, tasfiye memurları şirket unvanının ticaret sicilinden silinmesi için ilgili ticaret sicil memurluğuna
müracaat ederler.
Şirket kaydının terkini için ticaret sicil memurluğuna verilmesi gereken belgeler şunlardır:







Ticaret Sicil Memurluğuna hitaben yazılacak dilekçe,
Tasfiye memurlarınca çıkarılmış olan son ve kat’i bilançonun onaylandığı genel kurul kararı, (iki
nüsha)
Hazirun cetveli,
Tasfiye sonu bilançosu,
Mal beyannamesi.

Yukarıdaki belgeler sicil memurluğu tarafından tetkik edildikten sonra, sicil kaydının terkinine ilişkin kayıt
işlemleri yapılır. Durum Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir.
Şirketin ticaret unvanının sicilden terkini ile tüzel kişilik de son bulur.Doktrinde,sicilden kaydı silinen bir
şirketin, bir borç veya alacağı ortaya çıkarsa sicile tekrar tescilinin talep edilebileceği görüşü ileri
sürülmektedir.Kanaatimizce “hukuki istikrar ilkesi” gereği sicile tekrar tescil talebi mümkün olmamalıdır.
4.7.Tasfiyesi Tamamlanmış Şirketlere Ait Defter ve Belgelerin Saklanması :
Tasfiye sonunda tasfiye memurları, şirketin tüm belge ve defterlerini tevdi edecekleri noterin tespiti için,
şirket merkezinin bulunduğu yer Ticaret Mahkemesine müracaat ederler (TTK 68/3). Şirkete ait defter ve
bütün belgeler mahkemece tayin olunacak notere tasfiye memurları tarafından tevdi edilir.Belgeler, tevdi
tarihinden itibaren on yıl süre ile saklanır (TTK m. 68-448).Ancak Vergi Usul Kanununa göre defterlerin beş
yıl saklanma zorunluluğu (VUK m.353); sicilden silinen şirketin tüzel kişiliğini yitirip, ortadan kalkmış
olması ve nihayet tasfiye memurunun sorumluluğuna ilişkin dava açma süresinin zararın ve failin
öğrenilmesinden sonra her halde beş yıl sonra zamanaşımına uğraması sebebiyle TTK’ da bahsedilen on
yıllık defter saklama müddetinin son beş yılı anlamsızdır.
Defterlerin saklanmasına ilişkin noter harç ve giderleri şirket mevcudundan ödenir. Noter harç ve giderleri
tasfiye bilançosu ile ayrılmış olmalıdır. Defter ve belge saklanmasına ilişkin usul ve süre böyle olmakla
beraber, uygulamada saklama işleminin, farklı kişilerce yapıldığı görülmektedir. Saklama şekli ve süresi ne
olursa olsun, tasfiye edilmiş şirketlerin çalışanlarına ait özlük bilgileri ve bilhassa sosyal sigorta prim
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ödemeleri ile ilgili belgelerin saklanmasına özen gösterilmesi veya bunların ilgili personele verilmesi,
çalışanların mağdur edilmemesi bakımından önem taşımaktadır.
4.8. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na Gönderilecek Belgeler:
Tasfiye sonu tescil ve ilan işlemleri Ticaret Sicil Memurluğunca tamamlandıktan sonra Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’na aşağıdaki belgelerin gönderilmesi gerekmektedir:







Bakanlığa hitaben yazılacak dilekçe,
Tasfiye memurlarınca çıkarılmış olan son ve kat’i bilançonun onaylandığı genel kurul kararı,
Hazirun cetveli,
Tasfiye sonu bilançosu,
Mal beyannamesi,
İlan metnini ihtiva eden Ticaret Sicili Gazetesi.

4.9. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu:
Tasfiye süresi boyunca, şirketin tüzel kişiliği sürdüğü için, tasfiye memurlarının işlediği haksız fiilerden
tasfiye memurları sorumlu olduğu gibi şirket de sorumlu olur. Ancak şirketin ticaret sicilinden terkini ile
tüzel kişilik son bulacağından, şirket aleyhine sorumluluk davası açmak mümkün olamayacağından terkin
sonrası ancak tasfiye memurları aleyhine dava açılabilir. Bu davanın zaman aşımı süresi ise TTK 224/ 3
gereği davacının zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren iki ve herhalde zararı doğuran fiilden itibaren beş
yıldır.Ceza zamanaşımı saklıdır.
5. Tasfiye Sürecine İlişkin Vergi Beyannameleri, Vergi İncelemesi ve Diğer Vergisel Konular:
Bu yazımız sermaye şirketlerinin tasfiyesine ilişkin Türk Ticaret Kanunun hükümleri ile sınırlıdır.
Bir sermaye şirketinin tasfiyeye giriş, tasfiye süreci ve tasfiyenin sona ermesi vergisel açıdan da bir çok
özellik arz etmekte olup, yazımızın konusu dışında kaldığı için, tasfiye konusunun vergisel boyutuna yer
verilmemiştir.
Tasfiye işlemlerinin vergisel boyutu hakkında bilgi edinmek için, KURUMLAR VERGİSİ isimli kitabımızın
üçüncü baskısındaki KVK nun 30-35 inci maddelerini açıklayan 929 ila 960’ncı sahifelere bakabilirsiniz.
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İHRACAT İŞLEMLERİNİN BEYANI
(FATURA – G.Ç.B. – K.D.V.)
Talha APAK
Yeminli Mali Müşavir
I- GİRİŞ:
İhracat istisnası işlemlerinde belli zamanlarda yapılan eksik ve yanlış uygulamalar, ihracatın
gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkmakta, bu da ihracatçıları idare ve bankalarla karşı karşıya
getirmektedir. Son zamanlarda, ihracat işlemlerinin beyanı ve buna bağlı KDV iade işlemlerinde Gümrük
Çıkış Beyannamelerindeki bazı kavramlardan (açılış tarihi, fiili ihraç tarihi, fiili çıkış tarihi, kapanma
tarihi, intaç tarihi v.s.) kaynaklanan yanlış yorum ve beyanlar sonucu bazı sıkıntılar yaşanmaktadır.
İhracat işlemlerinde vergiyi doğuran olay; satış akdi, satışa konu olan malın fiilen ihraç edildiği tarihte
gerçekleşmektedir. Alıcı da bu tarih itibariyle satılan malın karşılığı olan bedeli talep etme hakkını
kazanmaktadır. Bu nedenle, ihracat işlemlerinde faturanın da fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 10 gün
içinde düzenlenmesi zorunludur. Dolayısıyla, düzenlenen faturadaki tarihin fiili ihraç tarihi olması
gerekir. Önceki tarihli düzenlenen faturalar “proforma/teslim fatura” hükmündedir. Aynı prensip
çerçevesinde, ihracat istisnasının uygulanmasında, ihracatın Türk Lirası karşılığının tespitinde, fiili ihraç
tarihindeki Döviz Alış Kuru esas alınmalıdır.
Bu yazımızda ihracat işlemlerinin tanımları, çeşitleri, fatura, G.Ç.B. ve bunların KDV beyanlarına ilişkin
uygulamaları ve özellik taşıyan ilgili bazı konulardaki açıklamalara yer verilmiştir.
II- İHRACAT İŞLEMLERİ VE TANIMLAR:
06.01.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği ’ne göre “İhracat
İşlemlerinin Tanımları” aşağıdaki gibi belirlenmiş bulunmaktadır.
A- Gümrük Beyannamesi:
İhracatta, Gümrük Mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasını
müteakip gümrük idaresine tevdi edilen belgedir.
B- İhracatçı:
İhraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi ( tek vergi numarası
sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirlerdir.
C- İhracat:
Bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı'na uygun şekilde fiili
ihracatının yapılması ve Kambiyo Mevzuatı'na göre bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) yurda getirilmesini
veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışlardır.
D- Fiili İhracat:
İhraç konusu malın Gümrük Mevzuatı hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesini,
bir yerden veya muhtelif yerlerden bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme ve diğer eşyada
yüklemenin tamamlanmasını veyahut Gümrük Mevzuatınca fiili ihracat olarak kabul edilecek sair
çıkışlardır.
E- Bedelsiz İhracat:
Bedeli yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli olmaksızın yurt dışına
kesin olarak mal çıkarılmasıdır.
F- Kayda Bağlı İhracat:
Gümrük beyannamesinin fiili ihracattan önce ihracatçı birliklerince kayda alındığı ihracat şeklidir.
G- İhraç Müsaadesi:
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Ülke ekonomisinin ihtiyaçları, iç ve dış piyasa arz ve talep durumu, satış şekli ile alıcı ülke ve firmaların
ülkemiz ile olan ticari ve ekonomik ilişkileri gibi hususlar göz önünde tutularak Müsteşarlıkça verilen
ihraç iznidir.
H- Konsinye İhracat:
Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube
veya temsilciliklerine mal gönderilmesidir.
I- Kredili İhracat:
İki ve çok taraflı kredi anlaşmaları dışında kalmak kaydıyla, ihracat bedelinin Kambiyo Mevzuatında
öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda getirilmesine imkan tanıyan ihracat şeklidir.
J- Transit Ticaret:
Alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere, malların transit olarak veya doğrudan doğruya
bir ülkeden başka bir ülkeye satılmasıdır.
K- Takas:
İki ülke arasında olmak üzere, ihraç veya ithal edilen mal, hizmet veya teknoloji transferi bedelinin
kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji transferi veya kısmen döviz ile karşılanmasıdır.
L- Bağlı Muamele:
İkiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemidir.
M- Dolaylı Offset:
Özellikle savunma, havacılık ve yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştirilen projeler ve kamu kurum ve
kuruluşlarının açacakları her türlü uluslararası ihale ile özel şirketlerin yapacakları büyük çaplı
dışalımlarda ülkemiz sınai ve ticari kapasitesini, projeyle doğrudan ilgisi olmayan alanlarda
gerçekleştirilecek ihracat yoluyla artırmak üzere yabancı firma ya da kuruluşların taahhüdünü kapsayan
bir anlaşma çeşididir.
N- Ticari Kiralama:
Malların bir bedel karşılığında, belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak yurt dışına çıkarılmasıdır.
III- İHRACAT ŞEKİLLERİ VE ESASLAR:
06.01.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği ’ne göre “İhracat
Şekilleri” aşağıdaki gibi belirlenmiş bulunmaktadır.
A- Özellik Arz Etmeyen (Serbest) İhracat:
İhracatçılar, özellik arz etmeyen ihracatta, ihracatçı birliklerine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile
birlikte, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.
B- Kayda Bağlı İhracat:
Kayda bağlı ihracatta ihracatçılar, gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine
müracaat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük
idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya verirler. İhracatçılar, birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek
onaylanmış gümrük beyannamesi ile birlikte ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.
İhracatçı Birliklerince kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük
idarelerine tevdi süresi temdit edilmemek üzere (90) doksan gündür. Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine
miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki Kayda Bağlı İhracat Listesi'nin 5
inci sırasında bulunan maddelerin ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük
beyannamelerinin gümrük idarelerine tevdi süresi 90 günden daha az veya çok olarak Müsteşarlıkça
belirlenebilir. (Bu Yönetmeliğin Ek’inde yer alan Kayda Bağlı İhracat Listesi'nde yer alan malların ihracı
kayda bağlıdır.)
C- Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat
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Serbest bölgelere yapılacak ihracat, İhracat Mevzuatı hükümlerine tabidir.
D- Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım:
Ülkemizi temsilen iştirak edilecek uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Dış Ticaret Müsteşarlığı
tarafından tespit edilir. Uluslararası ticari fuar ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen milli düzeyde gerek
bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşya
ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer vb.
etkinliklere kişi ve kuruluşlarca gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşyanın yurt dışına çıkışıyla
ilgili müracaatlar doğrudan ilgili Gümrük İdarelerine yapılır. Gümrük İdareleri söz konusu mal ve eşyanın
yurt dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır.
Gümrük İdareleri, yukarıda belirtilen nedenlerle yurt dışına çıkışına izin verdikleri bedelli ve/veya
bedelsiz mal ve eşya (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı fuar /sergi vb. hariç) ile ilgili gümrük çıkış
beyannamelerinin tasdikli bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren, en geç on beş iş günü
içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine gönderir.
E- Özelliği Olan İhracat:
Kredili ihracat, transit ticaret, konsinye ihracat, ithal edilmiş malın ihracı, bedelsiz ihracat, ticari kiralama
yoluyla yapılacak ihracat, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak ihracat, takas
kapsamında yapılacak ihracat, bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracat ve dolaylı offset kapsamında
yapılacak ihracat, özelliği olan ihracattır.
a) Kredili İhracat
Kredili ihracat talepleri ile ilgili müracaatlar mal cinsi, ödeme planı ve ödeme süresini içeren satış
sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte ihracatçı birliklerine yapılır. Madde ve/veya ülke
politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat
talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış
sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır.
Kredili ihracat süresi, tüketim mallarında iki (2) yıl, yatırım mallarında beş (5) yıldır. Ancak, bu süreleri
aşan kredili ihracat talepleri Müsteşarlık tarafından neticelendirilir. Kredili ihracat taleplerinin uygun
görülmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine kredili ihracat meşruhatı düşülerek
onaylanır.
b) Konsinye İhracat
Konsinye ihracat talepleri ilgili ihracatçı birliklerine yapılır. Madde ve/veya ülke politikası açısından
Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri
Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan ihracatçı
birliklerince sonuçlandırılır. Konsinye ihracata izin verilmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük
beyannamesi üzerine konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır.
Konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanan gümrük beyannamelerinin 90 (doksan) gün içinde
gümrük idarelerine tevdii gerekmektedir. İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının
yapılmasını müteakip 30 (otuz) gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası
veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren ihracatçı birliklerine ve aracı bankaya
bildirirler.
İhracatçı birlikleri, verdikleri konsinye ihraç izinlerine ait bilgileri malın kesin satışının kendilerine
bildirilmesinden itibaren üç işgünü içinde ihracat bedellerinin getirileceği aracı bankaya gönderirler.
Konsinye olarak gönderilen malların fiili ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması
gerekir. Bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla haklı ve zorunlu nedenlerle izni veren merci
tarafından toplam bir yıla kadar uzatılabilir. Süresi içinde satışı yapılan malların Kambiyo Mevzuatı'na
göre bedellerinin, satılamaması halinde ise malların Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi
gerekir.
c) İthal Edilmiş Malların İhracı
İthalat Rejimi çerçevesinde ithal edilmiş ve vergileri ödenmiş bulunan yabancı menşeli yeni veya
kullanılmış malların ihracı özellik arz etmeyen ihracat kapsamında yapılır. Ancak, ihracatın
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desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı'nın mahrecine iade hükümleri
saklıdır.
d) Diğer İhracat Şekilleri:
Transit ticaret, bedelsiz ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri
kapsamında yapılacak ihracat, takas kapsamında yapılacak ihracat, bağlı muamele yoluyla yapılacak
ihracat ve dolaylı offset kapsamında yapılacak ihracat olarak belirlenmiş bulunmaktadır.
IV- DİĞER İHRACAT İŞLEMLERİ
06.01.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği ’ne göre “Diğer
İhracat İşlemleri” aşağıdaki gibi belirlenmiş bulunmaktadır.
A- Gümrük Beyannamesinin İptali:
Gümrük beyannamesinin ihracatçı birliklerince onayından sonra ve gümrük idaresine tevdiinden önce söz
konusu beyannamede yapılması talep edilen değişiklikler ancak, değişikliği talep edilen beyannamenin
ihracatçı birliğince iptali ve yeni beyanname tanzimi suretiyle yapılır.
B- Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar:
Fiili ihracatı müteakip, mal bedeli dövizlerin yurda getirilme süresi içinde ve mal bedeli dövizler tahsil
edilmeden önce başvurulmak kaydıyla;
a) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar karşılığında aynı cins, değer ve miktarda mal ihracı, malların
geri getirilmesi veya geri getirileceğinin kambiyo merciine taahhüt edilmesi kaydıyla durumu gösterir
belgelere istinaden gümrük mevzuatı çerçevesinde giriş ve çıkışta ayniyeti tespit edilmek suretiyle
gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
b) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla satışına ilişkin talepler, durumu
gösterir belgeler ve yeni satış sözleşmesine istinaden ilgili ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır.
c) Yukarıdaki (b) bendi kapsamında yer alan taleplere konu malların bozulabilir olması halinde, bu tür
talepler ihracatçı birlikleri veya daha sonra ihracatçı birliklerine bilgi vermek üzere Müsteşarlık Yurt Dışı
Teşkilatınca sonuçlandırılır.
d) Yukarıda belirtilen değişiklik taleplerinin fiili ihracatı müteakip, mal bedeli dövizlerin tahsilinden
sonra yapılması halinde söz konusu talep Müsteşarlığın görüşü alınmak suretiyle ilgili mercilerce
sonuçlandırılır.
e) Gümrük idarelerince sonuçlandırılan talepler: ilgili ihracatçı birliği, aracı banka ve kambiyo
müdürlüğüne; ihracatçı birliklerince veya Müsteşarlık Yurt Dışı teşkilatınca sonuçlandırılan talepler ilgili
gümrük idaresi, aracı banka ve kambiyo müdürlüğüne bildirilir.
C- Alıcısına Teslim Edilemeyen Mallar ve Malların Terk Edilmesi:
Yanma, çalınma gibi haklı ve zorunlu nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen mallar karşılığında ihracat
talepleri durumu tevsik eden belgelere istinaden Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.
Geri getirilmesinde ekonomik yarar görülmeyen malların terk edilmesine ilişkin talepler durumu tevsik
eden belgelere istinaden Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Uygun görülerek
sonuçlandırılan talepler, ilgili Kambiyo Müdürlüğüne ve aracı bankaya bildirilir.
D- Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler:
İhracat işlemlerinde, Gümrük idareleri gümrük beyannamesi üzerinde ihracatçı birliklerinin onayını
ararlar. İhracatçı birliği onayı bulunmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz. Fiili
ihracatı müteakip gümrük idareleri durumu ilgili ihracatçı birliğine bildirirler. Gümrük idarelerince
gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde keyfiyet onayı veren ihracatçı
birliğine, aracı bankaya, kambiyo müdürlüğüne ve Devlet İstatistik Enstitüsü'ne bildirilir.
E- Fiili İhracatı Müteakip İhracatçı Birliklerinin Mükellefiyeti
İhracatçı birlikleri, fiili ihracatı müteakip gümrük idarelerince bu durumun kendilerine bildirilmesi
üzerine, keyfiyeti ilgili bankaya bildirirler. İhracatçı birlikleri, ihracatçıların alıcılarına karşı taahhütlerini
zamanında yerine getirmelerini sağlamak, ihraç ürünlerinin kalite ve imajını sürekli kılmak için gerekli
önlemleri almak ve ihracatçıları her aşamada bilgilendirmek, yönlendirmek ve uyarmakla yükümlüdürler.
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V- İHRACAT İŞLEMLERİNİN (İSTİSNASININ) KDV YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
KDV kanunun 11. Ve 12. Maddeleriyle ihracat istisnasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 11. Maddenin
1. Fıkrasının (a) bendi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler
için yapılan hizmetlerin KDV’ den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükümle, mal ihracı ve hizmet
ihracında KDV uygulanmayacağı belirtilmiştir.
KDV Kanunun 11/1-a maddesiyle ihracat teslimlerinin KDV’ den istisna olacağı belirtilmiş, 12. Madde
de bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için:
Mal İhracında;
-Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması,
-Teslim konusu malın T.C. gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olması, gerektiği
açıklanmıştır.
Buna göre T.C. gümrük hattını geçen bir mal, dış ülkeye ulaşmış sayılarak ihracat istisnasından
yararlanacaktır. Malın gümrük hattından geçtiğinin ‘’Gümrük Beyannamesi’’ ile tevsik edilmesi gerekir.
Hizmet İhracında İse;
-

Hizmetin yurtdışındaki müşteri için yapılması,
Faturanın yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmesi,
Hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi,
Hizmetten yurtdışında yararlanılması

Şartlarının bir arada sağlanması gerekir.
A- İhracat İstisnasının Beyan Edileceği Vergilendirme Dönemi (Fiili İhraç Tarihi) :
4 seri nolu KDV Genel Tebliğinin A/8. bölümünde yapılan açıklamalara göre;
İhracat istisnası, malın fiilen ihraç edildiği vergilendirme döneminde uygulanacağından, ihracata ait
bedellerin bu dönem KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. KDV uygulamasında ihracat
işleminin gerçekleştiği tarih, malın gümrük bölgesinden geçtiği sırada çıkış gümrüğünce belirlenen ve
gümrük beyannamesinin ilgili bölümünde belirtilen “gümrük bölgesini çıkış tarihi” olacaktır.
İhracat istisnasının uygulanması açısından malın fiilen ihraç edildiği tarihin, malların gümrük bölgesinden
çıkarak bir dış ülkeye veya serbest bölgeye vasıl olduğunu gösteren ve gümrük beyannamesinde yer alan
malın yurt dışı edildiği tarih olarak kabul edilmesi, KDV Kanununun 12/1, maddesi hükmünden ileri
gelen bir zorunluluktur.
Dolayısıyla ihracat istisnasının beyanı açısından, intaç tarihinin veya kapanma tarihinin değil, KDV
kanununun 12/1. maddesi gereği ve 06.01.1996 tarihli İhracat Yönetmeliği’nin 4/f. Maddesine göre;
malın fiilen yurt dışı edildiğini veya serbest bölgeye vasıl olduğunu gösteren ve gümrük beyannamesinde
de yer alan fiili ihraç (çıkış) tarihinin esas alınması gerekir. (Sadece fiili ihraç tarihinin olmaması halinde
kapanma tarihinin fiili ihraç tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği) Aksi halde istisna, malın fiilen ihraç
edildiği dönemden önceki bir dönemde uygulanması erken KDV iadesine neden olabilecektir.
Yukarıdaki hükümler göz önüne alındığında KDV Kanununa göre; ihracatçı açısından özellikle mal
ihracatı nedeniyle oluşan hakların başlangıcı olarak tescil veya kapanma tarihini değil, 1996 tarihinden
itibaren tek tip beyanname olarak düzenlenen gümrük beyannamelerindeki ”gümrük hattını çıkış tarihi”
esas alınmalıdır.
Katma Değer Vergisi ihracat istisnasında, istisnanın beyanı açısından vergiyi doğuran olay, ihracatın
fiilen gerçekleştirildiği, diğer bir anlatımla ihracata konu malın T.C. gümrük hattını geçerek bir dış ülkeye
ulaştığı tarihte meydana gelmektedir.
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3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 26. maddesinde, bedelin döviz ile hesaplanması halinde
dövizin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden TL’ ye çevrileceği hükme
bağlanmıştır. Bu nedenle, Katma Değer Vergisi ihracat istisnası açısından ihracat bedeli (F.O.B)
dövizlerin malın fiilen yurt dışı edildiği (çıkış) tarihindeki T.C. Merkez Bankası cari alış kuru üzerinden
TL’ ye çevrilerek hasılat kaydedilmesi, malların fiilen ihraç edildiği döneme (aya) ait beyanname ile
beyan edilmesi gerekir.
Yetkili makamların değişik zamanlarda konu ile ilgili vermiş bulunduğu görüşler aşağıdadır;
a) Maliye Bakanlığı’nın 26.12.1990 tarih ve 129345 sayılı özelgesi;
“Bilindiği gibi,3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu`nun 12/1. maddesine göre, bir teslimin ihracat
teslimi sayılabilmesi için, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu Türkiye
Cumhuriyeti gümrük hattını geçerek bir dış ülkeye vasıl olması gerekmektedir.
Katma değer vergisinde ihracat istisnası uygulaması, sadece ihracat teslimini kapsamakta, istisna malın
fiilen ihraç edildiği vergilendirme döneminde uygulanmaktadır.İhracat istisnası uygulaması açısından,
malın ihraç edildiği tarihin, söz konusu malların gümrük hattını geçerek bir dış ülkeye vasıl olduğunu
gösteren ve gümrük çıkış beyannamesinde de yer alan fiili ihraç tarihi olarak kabul edilmesi Kanunun
12/1. maddesi hükmü gereğidir.
Malların yüklendiği tarihi gösteren ve gümrük çıkış beyannamesinde yer alan ‘intaç tarihi’nin fiili ihraç
tarihi olarak kabul edilmesi mümkün değildir.Çünkü,intaç tarihi, malların sevke ilişkin işlemlerinin
bitirildiği tarihi göstermekte, söz konusu mallar henüz gümrük hattını geçerek bir dış ülkeye vasıl
olmamaktadır.İhracat istisnası uygulamasında intaç tarihinin esas alınması halinde, istisna ihracatın fiili
olarak gerçekleştirildiği tarihten uygulanacak, henüz ihracat gerçekleştirilmediğinden haksız bir katma
değer vergisi iadesinden yaralanılabilecektir. Dolayısıyla, sonraki dönemlerde yaralanılacak istisnadan
önceki dönemlerde yaralanılmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet verilebilecektir.
Bu açıklamalara göre, sözü edilen olayda, ihracatı yapılacak olan nervürlü demirin gemiye
yüklenmesinin tamamlandığı tarihin fiili ihraç tarihi olarak kabul edilmesi Kanun`un 12/1.maddesi
gereğince mümkün olmadığından, bu tarihte ihracat istisnası uygulanmayacak,dolayısıyla yükümlünün
katma değer vergisi iadesinden yararlanması da söz konusu olmayacaktır.”
b) İstanbul Defterdarlığı, Gelir Müdürlüğü’nün 23.01.2002 ve 04.08.2003 tarihli yazıları;
Dilekçenizle, şirketinizin 2003/Mart döneminde yaptığı ihracatlardan dolayı iade talep ettiğinizde vergi
daireniz tarafından yalnızca 5257 sayılı faturanın fiili ihraç tarihinin 2003/Mart döneminde görüldüğü,
diğerlerinin ise fiili ihraç tarihini 2003/Nisan döneminde gözükmesi nedeniyle KDV iadesini 2003/Nisan
döneminde iade talep edebileceğinizin yanıtının verildiği ayrıca ilgili dönem ihracatlarınız nedeniyle
düzenlenen gümrük beyannamelerinde belirtilen fiili ihraç tarihi ile kapama tarihinin farklı dönem olması
nedeniyle gelir vergisi stopajı ve SSK primlerine zamanına mahsup ettirebilmeniz açısından tarafımızdan
görüş sorulmaktadır.
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-a bendiyle; “İhracat teslimleri ve bu teslimlere
ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetleri ve karşılıklı olmak şartıyla
uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming
hizmetleri” KDV’den istisna edilmiştir.
Yine, aynı Kanunun 12/1 maddesine göre bir teslimin, ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar
yerine getirilmiş olmalıdır.
a) Teslim, yurt dışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu
işleticisine yapılmalıdır.
b) Teslim konusu mal T.C. Gümrük Bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya serbest bölgeye vasıl
olmalı ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna
konulmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden
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yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde
değerlendirilmesi durumu değiştirmez.
4 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin A/1 bölümünde: “Bilindiği üzere Türkiye’den ihracat İhracat Rejimi
Kararı ve Yönetmelikleri ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlar ve Bu Karalara İlişkin
Tebliğler ve Talimatlar çerçevesinde yapılmaktadır. Söz konusu düzenlemelerde yer alan hükümlere göre
fiili ihracat gümrük çıkış beyannamesinin ilgili gümrük idareleri tarafından tescil edilmesiyle
gerçekleşmiş sayılmaktadır. Fiili ihracat tarihi ise bu beyannamelerin ön yüzünün üst orta bölümündeki
tarihtir.’denilmektedir.
19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (E) bendinde; katma değer vergisi uygulamasında
ihracat tesliminin gerçekleştiği tarihin, malın gümrük hattından geçtiği sırada çıkış gümrüğünce
belirlenen ve gümrük beyannamesindeki “Gümrük hattını çıkış tarihi” olacağı belirtilmiştir.
Diğer taraftan benzer bir konuda Bakanlık Makamından alınan 28.12.2001 tarih 69133 sayılı yazıda;
“…………………………………………………………………………………………………...........................
Bu nedenle konu ile ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığından bilgi istenilmiş olup, alınan 04.12.2001 ve
30199 sayılı yazıda;
Öncelikle beyannamenin kapanma tarihi eşyanın gümrük hattından geçirildiği, başka bir deyişle fiili
ihraç tarihi olarak kullanılmaktadır.
Diğer taraftan BİLGE sisteminde beyannamelerin oluşturulması ile bunların bilgisayar ortamına
alınması “gerçek zamanlı” (real time) olmaktadır. Yükümlü beyannameyi bilgisayar ortamında
doldurmakta ve aldığı dökümü gümrük idaresine teslim etmektedir. Bu nedenle bu beyannamelerde
gönderen / ihracatçı vergi numarası, gönderen / ihracatçı ünvanı, alıcı ünvanı, beyan sahibi vergi kimlik
no.su, beyan sahibi ünvanı, rejim, ödeme şekli, teslim şekli, çıkış gümrük idaresi tescil no.su, tescil tarihi,
kalem sayısı, ticaret yapılan ülke, çıkış ülkesi, gideceği ülke fatura dövizi, banka bilgisi toplam fatura
bedeli ve kalem bilgileri gibi alanlarda beyanname nüshası üzerindeki bilgilerin VEDOP projesi
çerçevesinde vergi dairelerinin kullanımına açılan bilgiler ile çelişmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu
alanlarda çalışma olması durumunda beyannamenin doğruluğu konusunda tereddüt oluşması gerekir.
Ancak, beyannamelerin kapanma tarihleri gerçek zamanlı olarak çalışmamaktadır. Beyannamenin ne
zaman kapanacağı, yeni beyanname kapsamı eşyanın yurt dışı edileceği tarihin önceden bilinmesi ve
yazılması mümkün olmadığı için kapanma tarihi görevli gümrük memuru tarafından eşyanın yurtdışı
edildiği tarihin bilinmesi sonrasında bilgisayara kaydedilmektedir. Kapanma tarihi gümrük memuru
tarafından sonradan sisteme aktarıldığı için pek çık çapraz kontroller geliştirilmiş olsa da zaman zaman
hatalı kayıt yapılması ihtimali bulunmaktadır.
Bu nedenle, yükümlülerce vergi dairelerine verilen beyanname nüshasının vergi dairelerince bilgisayar
ortamında teyidi yapılırken; gönderen / ihracatçı vergi numarası, gönderen / ihracatçı ünvanı, alıcı
ünvanı beyan sahibi vergi kimlik no.su, beyan sahibi ünvanı, rejim, ödeme şekli, teslim şekli, çıkış gümrük
idaresi, tescil no.su, tescil tarihi, kalem sayısı, ticaret yapılan ülke, çıkış ülkesi, gideceği ülke, fatura
dövizi, banka bilgisi, toplam fatura bedel ve kalem bilgileri alanlarında uyuşma sağlanması halinde
yalnızca kapatma tarihi farkı nedeniyle beyannamenin sıhhatinden şüphe edilmemesi gerekir. Böyle bir
durumda silinti ve kazıntı yok ise başkaca bir teyit işlemine gerek olmaksızın beyanname nüshası
üzerindeki kapatma tarihinin esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir.” denilmektedir.
Buna göre, ihracat tesliminin gerçekleştiği tarih, malın gümrük hattından geçtiği sırada çıkış
gümrüğünce belirlenen ve gümrük beyannamesindeki “gümrük bölgesi çıkış tarihi” diğer bir ifade ile
“kapanma tarihi” olarak kabul edileceğinden ihracatın ve iade tutarının bu çıkış tarihine ait KDV
beyannamesinde gösterilmesi gerekmektedir.
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Ancak, kapatma tarihi ile gümrük beyannamesi çıkış tarihinin farklı olması durumunda gümrük
beyannamelerindeki bilgilerin vergi dairenizdeki (VEDOP ortamında yer alan bilgiler) bilgilerle uyumlu
olması halinde kapatma tarihinin fiili ihraç tarihi olarak esas alınacağı tabirdir.
c) Gümrük Müsteşarlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Ankara YMM Odasına vermiş
bulunduğu 30.07.2003 tarihli yazısı;
İlgi’de kayıtlı yazınızda, Odanıza ulaşan şikayetlerden VEDOP sorgulaması sırasında ihraç konusu
malların “fiili ihraç tarihi” yerine “kapanma tarihi (fiili ihraç tarihi)” açıklaması ile fiili ihraç
tarihinden sonraki günlerin kayda geçirildiği bu nedenle de Yeminli Mali Müşavirlerin Katma Değer
Vergisi İadesi Tasdik Raporuna dayalı vergi iadelerinin Vergi Daireleri tarafından yapılmadığı
belirtilerek, ihracatın geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyan vergi iadelerinin doğru ve hızlı
yapılabilmesini teminen Gümrük Müdürlüklerinin uyarılarak VEDOP sorgulamasında kullanılan
kayıtlarda fiili ihraç tarihi ve kapatma tarihlerinin ayrı ayrı yer almasının sağlanması istenmektedir.
Söz konusu, BİLGE sisteminin çalışma mantığı açısından karşılanması mümkün olmamakla beraber bu
tür sıkıntıların bir daha yaşanmaması amacıyla Maliye Bakanlığı’na (Gelirler Genel Müdürlüğü)
gönderilen bu günlü yazımızda;
27.10.1999 gün ve 23866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 151’inci maddesinin “İhraç eşyası, buna ilişkin gümrük
beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da
aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla fiilen ihraç edilmiş
sayılır. Bu durumda, ihraç eşyası üzerindeki gümrük denetimi sona erer.” Hükmünü ve Gümrük
Yönetmeliği’nin 260/5’inci maddesinin “Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkış tarihi, karadan
çıkışlarda gümrükçe çıkış işlemleri tamamlanıp kara sınırından fiilen çıktığı, sahil gümrüğünde denizden
çıkışta ise, eşyanın taşınacağı deniz taşıtına fiilen yüklendiği tarihtir.” Hükmünü amir olduğu,
BİLGE sisteminde beyannamelerin oluşturulması ile bunların bilgisayar ortamına alınmasının “gerçek
zamanlı” (real time) yürüdüğü, ancak beyannamelerin kapanma tarihlerinin gerçek zamanlı olarak
çalışmadığı, beyannamenin ne zaman kapanacağının, yani beyanname kapsamı eşyanın yurt dışı
edileceği tarihinin önceden bilinmesinin ve yazılmasının mümkün olmadığı için kapanma tarihinin
görevli gümrük memuru tarafından eşyanın yurt dışı edildiği tarihin bilinmesi sonrasında bilgisayara
kaydedildiği, bu çerçevede BİLGE sistemi faaliyet gösteren gümrük idarelerinde işlem gören ihracat
gümrük beyannameleri muhteviyatı eşyanın fiilen yurt dışı edildiği tarih ile beyannamelerin kapatıldığı
tarihin farklılık göstermesinin mümkün bulunduğu belirtilerek söz konusu farklılıkların mevcut olması
halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 151’inci maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 260/5’inci
maddesi hükümleri uyarınca eşyanın yurt dışı edildiği tarihin fiili ihraç tarih olarak kabul edilerek
işlemlerin buna göre tekemmül ettirilmesinin gerektiği belirtilmiştir.
B- İntaç Tarihinin, Malın Fiilen İhraç Edildiğini Göstermeyeceği:
Uygulamada gerek mükellefler gerekse ilgili diğer uygulayıcılar tarafından malın fiilen ihraç edildiği
tarih olarak, intaç tarihini esas alınmakta ve bu şekilde beyanname verilerek KDV istisnası uygulanmakta
ve iade talep edilmektedir.
06.01.1996 tarihli İhracat Yönetmeliği’nin 4/f. Maddesinde fiili ihracat;“İhraç konusu malın Gümrük
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesi, bir yerden veya muhtelif
yerlerden bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme ve diğer eşyada yüklemenin tamamlanması
veyahut Gümrük Mevzuatınca fiili ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışlar olarak tanımlanmıştır. Diğer
bir ifade ile İhracat Yönetmeliğine göre fiili ihracat tarihi, yüklemenin bittiği tarihtir.
İntaç tarihi, malların sevkine ilişkin işlemlerin bitirildiği tarihi göstermekte olup,bu tarihte mallar henüz
gümrük bölgesini geçerek bir dış ülkeye ulaşmamış bulunmaktadır. Gümrük mevzuatında ‘intaç’ın
tanımı yapılmamakla birlikte, intaç tarihi gerek ithalat ve gerekse ihracatta; ithal veya ihraç eşyasının
gümrük işlemlerinin gümrük mevzuatı çerçevesinde tamamlanarak giriş veya çıkış beyannamesinin

8

kapatıldığı tarihi ifade eder. Diğer bir ifadeyle, intaç tarihi, gümrük işlemlerinin gümrük idaresi açısından
tamamen bitirilmiş olduğu tarihtir.
Dolayısıyla, ihracat istisnasının beyanı açısından intaç tarihinin değil, KDV Kanununun 12/1. maddesi
gereğince malın fiilen yurt dışı edildiğini veya serbest bölgeye vasıl olduğunu gösteren ve gümrük
beyannamesinde de yer alan fiili ihraç tarihinin esas alınması gerekir.Aksi halde istisna, malın fiilen ihraç
edildiği dönemden önceki bir dönemde uygulanabilecek ve erken iadeye neden olabilecektir.
Kambiyo mevzuatına göre, T.C. Merkez Bankasının genelgelerinde ise fiili ihracat tarihi, beyannamenin
tescil (açılış) tarihi olarak anılmakta ve işlem görmektedir. Yani İhracat Yönetmeliği’ne göre “fiili
ihracat (çıkış) tarihi” yüklemenin bittiği tarih, Kambiyo Mevzuatı’na göre beyannamenin açıldığı
tarihtir.
İntaç: sonuçlandırmak, neticeye ulaşmak anlamında olan intaç kavramı, ihracat açısından ihracat
işleminin sonuçlandırılmasını, dosya bazında kapatılmasını ifade eder. Gümrük Mevzuatı’nda intaç
kavramının herhangi bir tanımı yapılmış değildir. Ancak, gerek ihracatta gerek de ithalatta intaç tarihi,
ithal veya ihraç eşyasının gümrük işlemlerinin gümrük mevzuatı çerçevesinde tamamlanarak giriş veya
çıkış beyannamesinin kapatıldığı tarihi ifade eder. Diğer bir ifade ile intaç tarihi, gümrük işlemlerinin
gümrük idaresi açısından tamamen bitirilmiş olduğu tarihtir.
Görülüyor ki, intaç tarihi hem ihracat ve hem de ithalat işlemlerde kullanılan bir kavramdır. Ancak, her
iki durumda da beyannamenin muayene memuru tarafından kapatıldığı, işlemlerin bitirtildiği tarihi ifade
eder.
C- İhracat Faturasının, Malın İhraç Edildiği Vergilendirme Döneminden Önceki Dönemde
Düzenlenmesi Halinde Beyan:
İhracat faturasının düzenlendiği dönem ile fiili ihracatın gerçekleştirildiği dönemin farklı olması halinde,
ihracat faturasında gösterilen bedellerin, faturanın düzenlendiği dönemin değil, malların fiilen ihraç
edildiği dönemin KDV beyannamesi ile beyan edilmesi ve KDV ihracat istisnasının bu dönemde
uygulanması gerekir. KDV ihracat istisnasına ait bedellerin, ihraç faturasının düzenlendiği dönemin değil,
ihracatın fiilen gerçekleştirildiği dönemin KDV beyannamesi ile beyan edilme zorunluluğu, faturaların
düzenlendiği ay beyannamesi ile beyan edilme ilkesinin bir istisnasını oluşturmaktadır.
İhracat istisnasına ait bedellerin, malın T.C Gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya serbest
bölgeye vasıl olduğu dönemde verilecek KDV beyannamesinde gösterilmesi gerekmektedir. İhracatın
faturasının düzenlenmesi ile fiili ihracatın aynı vergilendirme döneminde gerçekleşmesi halinde, herhangi
bir sorun bulunmamakta, fatura bedelinin ve ihracat istisnasının bu dönem beyannamesinde beyan
edilmesi gerekmektedir. Ancak, faturanın düzenlendiği dönemde, çeşitli nedenlerle malın yurt dışı
edilemediği veya serbest bölgeye geçirilemediği durumlar söz konusu olabilmektedir.
İlke olarak, satış faturasının, ait olduğu dönem KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekir. Ancak,
ihracat istisnasının ihracatın gerçekleştirildiği dönemde uygulanacağı hususu göz önüne alındığında,
ihracat faturası önceki bir tarihte düzenlense dahi, ihracat istisnasına ait bedellerin, faturanın düzenlendiği
dönemin değil, malın fiilen yurt dışı edildiği veya serbest bölgeye geçirildiği dönemin KDV beyannamesi
ile beyan edilmesi gereklidir. Bu husus, satış faturalarının düzenlendikleri vergilendirme dönemine ilişkin
KDV beyannamesine dahil edilme ilkesinin de bir istisnası niteliğinde bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle,
ihracat faturası önceki vergilendirme dönemi içerisinde düzenlense dahi, fatura bedeli bu dönemin değil
malın fiilen ihraç edildiği dönemin KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.
ÖRNEK: 1- Satış faturası 10.08.2003 tarihinde düzenlenen ihraç konusu malların 15.09.2003 tarihinde
yurt dışı edilmesi halinde fatura bedeli Eylül 2003 dönemi KDV beyannamesi ile beyan edilmeli, KDV
ihracat istisnası ve KDV iadesi de Eylül 2003 dönemine uygulanmalıdır.
ÖRNEK: 2- Satış faturası 15.12.2002 tarihinde düzenlenen ihraç konusu malların 05.01.2003 tarihinde
yurt dışı edilmesi halinde fatura bedeli Ocak 2003 dönemi KDV beyannamesi ile beyan edilmeli, KDV
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ihracat istisnası ve KDV iadesi de Ocak 2003 dönemine uygulanmalıdır. (Aynı durum kurum hasılatı/
kurum kazancı/kurumlar vergisi beyanı açısından da geçerlidir)
Yetkili makamların değişik zamanlarda konu ile ilgili vermiş bulunduğu görüşler aşağıdadır;
a) Maliye Bakanlığı’nın 11.06.1993 tarih ve 36289 sayılı özelgesi;
“İhracata ilişkin faturanın fiili ihraç tarihinden önce düzenlenmesi halinde KDV ihracat istisnası,
faturanın defterlere kaydedildiği dönemde değil, malın fiilen ihraç edildiği dönem beyannamesinde beyan
edilecektir.”
b) Maliye Bakanlığı’nın 20.01.1998 tarih ve 01626 sayılı özelgesi;
İlgi (a)’da kayıtlı yazınızda,….. A.Ş.’nin açılış tarihi Aralık 1995 olmasına karşılık ihraç tarihi 1996
yılına rastlayan gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin satış işlemlerinden elde edilen ihracat gelirlerinin,
fiili ihracatın gerçekleştiği 1996 yılının geliri olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusundaki
Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’ncü maddesinde, kurumlar vergisinin, birinci maddede
yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve
safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi
Kanunu’nun ticari kazanç hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç konusunu teşkil eden 37’nci maddesinde, ticari sınai
faaliyetlerden doğan kazançlar ifadesi kullanılmış ve ticari kazançta vergiyi doğuran olay tahakkuk
esasına bağlanmıştır. Vergi Usul Kanunu’nda vergiyi doğuran” vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi
bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.” Hükmü ile belirtilmiştir.
Tacirler arasındaki faaliyetlerin belgelendirilmesi amacıyla Vergi Usul Kanunu’nda yer alan fatura da
tahakkuk esasına bağlı kalınarak düzenlenmektedir.
Vergi Usul Kanunu’nun 229’ncu maddesine göre, fatura”…. satılan emtia veya yapılan iş karşılığında
müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye
verilen ticari vesikadır.’ şeklinde tanımlanmıştır.Buna göre faturanın, satılan emtia veya yapılan iş
karşılığında düzenlenmiş olması zorunludur.Satış akdinin tekemmül edebilmesi için akdin unsurlarının
tamamının yerine getirilmesi gerekir.Bu unsurlardan birisi de ‘malın mülkiyetinin alıcıya nakli’dir.
Vergi Usul Kanunu’nun 231’nci maddesinin 5 numaralı fıkrasına göre, faturanın malın teslimi veya
hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde düzenlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu
açıklamalar çerçevesinde, vergiyi doğuran olay satış akdi, satışa konu olan malın fiilen ihraç edildiği
tarihte gerçekleşmektedir. Alıcı da bu tarih itibariyle satılan malın karşılığı olan semeni talep etme
hakkını kazanmaktadır. Bu nedenle, faturanın da bu tarihten itibaren en geç 10 gün içinde düzenlenmesi
zorunludur. Dolayısıyla, düzenlenen faturaların tarihlerinin fiili ihraç tarihi olması gerekir. Aynı prensip
çerçevesinde 23 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde de açıklandığı üzere, Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 8’nci maddesinin 6 numaralı bendi uyarınca sanayi ürünleri ihracat istisnasının
uygulanmasında, ihracatın Türk Lirası tutarının tespitinde, fiili ihraç tarihinde Türk Lirasının Amerikan
Doları karşısındaki değeri esas alınmaktadır. İhracat yoluyla satış bu tarihte gerçekleşmektedir.
Diğer taraftan, yurt dışındaki alıcının satış akdine konu olan malı satıcının Türkiye’deki fabrikasında,
deposunda veya herhangi bir işyerinde kendisinin veya adına hareket edenin teslim alacağının satış
akdinde belirlenmiş olması halinde satıcının belirtilen işyerinde malı teslim etmesiyle satış akdi
tamamlanmış olacaktır.
Bu durumda, ihracatta malın satıcının Türkiye’deki işyerinde teslim alınması durumu hariç olmak üzere,
mal fiilen ihraç edilmedikçe satış akdi tamamlanmamış sayılacak ve tahakkuk etmiş bir kazançtan söz
edilemeyecektir. Buna göre, söz konusu olayda ihracat, malın fiilen ihraç edildiği 1996 yılında
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gerçekleşmiş olmaktadır.Dolayısıyla,bu işten sağlanan kazanç da 1996 yılının geliri olarak
vergilendirilecektir.
D- Konu (KDV) ile İlgili Diğer Hususlar:
a) İhracatta Uygulanan Vade Farkları
İhracat istisnası uygulanarak yurt dışına satılan mallar için, ihracatçının sonradan vade farkı uygulaması
halinde, yurt dışına kesilecek faturada gösterilen vade farkına ilişkin bedelin istisnaya tabi tutulması ve bu
bedel için KDV gösterilmemesi doğal bir sonuçtur.
b) İhracattan Sonra Ortaya Çıkan Ödemeler
Tecil-terkin kapsamında teslim edilen malların ihracından sonra ortaya çıkan vergi iadesi, kur farkı ve
kaynak kullanımı destekleme primlerinin imalatçıya aktarılmasında, imalatçı tarafından düzenlenecek
faturada bu unsurların ayrı ayrı gösterilmesi ve asıl malın teslimine ait fatura ile gümrük beyannamesine
atıfta bulunan bir şerh konulması şartıyla, bu unsurlar için KDV uygulanmaması mümkündür. Bu
durumda söz konusu bedeller hem beyan edilmek, hem de indirim konusu yapılmak suretiyle
sıfırlanacaktır.
İmalatçı aleyhine oluşan kur farkları ile ihraç edilen mala ilişkin fiyat indirimlerinin (reklamasyon)
ihracatçı tarafından imalatçıya fatura edilmesi halinde, indirilen tutar için KDV uygulanmayacaktır.
‘’Katma Değer Vergisi Kanunu’ nun 11/1-c maddesi çerçevesinde yapılacak mal alımlarında hesaplanan
Katma Değer Vergisi’ nin ihracatçı tarafından ödenmeyeceği esası getirildiğine göre, malın bedeli içinde
mütalaa edilen kur farkı, vergi iadesi ve kaynak kullanımı destekleme primi ödemelerine ait Katma Değer
Vergisinin de ihracatçı tarafından ödenmemesi ve tecil-terkin müessesesinin çalıştırılması gerekmekte ise
de söz konusu ödemeler, ihracatın gerçekleşmesinden sonra yapıldığı için bu müessesenin çalıştırılmasına
imkan bulunmamakta, dolayısıyla yukarıda sayılan ödemelerin vergiden arındırılabilmesi için indirim
müessesesinin işletilmesi gerekmektedir.
İhracatın gerçekleşmesinden sonra ihracatçı tarafından kendilerine intikal ettirilen vergi iadesi, kur farkı
ve kaynak kullanımı destekleme primi ödemelerinin karşılığında imalatçının keseceği faturalarda; bu
ödemelerin tek tek belirtilmesi ve ödemelere ait hesaplanan Katma Değer Vergisinin ayrıca gösterilmesi
ile asıl mala ilişkin fatura ve ihracata ait gümrük çıkış beyannamesine atıfta bulunularak bu verginin tahsil
edilmediğini belirten bir şerh konulması, bilahare sözü edilen ödemelere ait düzenlenen faturada
gösterilen verginin, faturanın ait olduğu döneme ilişkin beyannamede gösterilerek, bu verginin aynı
beyannamede indirim konusu yapılması suretiyle söz konusu ödemelerin de vergiden arındırılması uygun
görülmüştür.
c) Yurt Dışına Satılmak Üzere Mal Gönderilmesi
Yurt dışındaki komisyonculara veya şubelere, bunlar tarafından satılmak üzere konsinye anlaşma
çerçevesinde mal gönderilmesi halinde ihracat istisnasının, bu malların yurt dışına çıktığı tarihte
uygulanması mümkün değildir. Konsinye ihracatta malların yurt dışındaki komisyoncu veya şube
tarafından alıcıya satıldığı tarih itibariyle ihracat istisnası beyan edilecektir. Yurt dışındaki fuar ve
sergilere katılan ihracatçıların buralarda yaptığı satışlar için de aynı kural geçerlidir. Yani satış
yapılmadığı sürece fuar ve sergilere götürülen numune mallar için ihracat istisnası uygulanmayacaktır.
d) İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi
Yukarıdaki izahatlarda da görüldüğü gibi, mal ihracında istisna uygulanabilmesi için, malların yurt dışına
çıktığının gümrük beyannamesi ile tevsik edilmesi şarttır. Yurt dışına çıkışı yapılan malların ihraç
edildikleri ülkeye vasıl olmadan herhangi bir nedenle zayi olmaları halinde ihracat istisnası uygulaması
yönünden yapılacak bir işlem yoktur. Yani mallar yurt dışına çıkmış olduğundan, ihracat istisnası
uygulanabilecektir. Ancak yurt dışına çıkan malların herhangi bir nedenle geri gelmesi halinde ihracat
istisnası uygulanmayacak, önceki dönemlerde istisna beyan edilmişse, KDV yönünden yaralanılan kısım
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düzeltilecektir. Düzeltme, ihraç edilen mallar için nakden veya mahsuben alınan KDV iadesinin gümrük
idaresine ödenmesi şeklinde gerçekleşecektir. Eğer ihracatçı, malların KDV Kanununun 11/1-c maddesini
uygulayarak tecil-terkin sistemi kapsamında satın almış veya KDV ödememişse, imalatçıya ödenmeyen
KDV’ nin gümrük idaresine ödenmesi suretiyle geri gelen malların ithali yapılacaktır. Bu ödemenin
yapıldığını tevsik eden gümrük makbuzu veya vezne alındısını bağlı olduğu vergi dairesine ibraz eden
imalatçının tecil edilen vergisi terkin edilecektir.
VI- SONUÇ
Gümrük Beyannamesi İç Gümrüklerde tescil edilmekte, ancak ihracat çıkış işlemlerinin
hudut gümrüğünde tamamlanması kapanmaktadır. Malın gümrük bölgesinden geçtiği tarih çoğu kez
beyanname verme süresinden sonra belirlendiği için malın gümrük bölgesinden geçtiği ayın K.D.V.
beyannamesinde gösterilmesi zorunluluğu mükellefi zor durumda bırakmaktadır. Bunun sonucu verilen
düzeltme beyannameleri nedeniyle K.D.V. İadesi uygulamalarında aksamalar olabilmekte, bu da Vergi
Dairelerinin ve YMM ’lerin iş gücünü artırmaktadır.
Yazımızda açıklamaya çalıştığımız konular dikkate alındığında bir malın ihracından, ihracat bedelinin
beyan edilmesi, buna bağlı KDV iadesi taleplerine kadar geçen süreç içerisinde ihracatçıların ne kadar
karmaşık bir prosedürle karşı karşıya kaldıkları görülmektedir.
İhracat ve dış ticareti düzenleyen mevzuatta ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında bir kavram
birliğine gidilmemesi nedeniyle uygulamada bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kambiyo Mevzuatı,
Gümrük Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı konu ile ilgili ayrı tarih ve ifadeler kullanmakta veya işlemlerini
buna göre yapmaktadırlar.
Ancak, en çok karışıklık vergi mevzuatında, özellikle KDV beyan ve iadelerinde yaşanmaktadır.
Mükelleflerin ilave bir iş yüküne veya sıkıntıya düşmemeleri için Gümrük Çıkış Beyannamelerindeki
“…………….. Tarihinde Yurt Dışı Edilmiştir” ibareli fiili (çıkış) ihraç tarihini dikkate almaları, fiili
ihraç tarihi yok ise “kapanma tarihini” dikkate alarak işlem yapmaları gerekmektedir.
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ÖZET
Türk Devlet Muhasebe Sisteminde uygulanan nakit esaslı
kayıt yönteminin neden olduğu bir takım aksaklıkları bertaraf
etmek amacıyla tahakkuk esaslı kayıt yöntemine geçiş
çalışmaları sürdürülmektedir. Ancak söz konusu çalışmalar,
mevcut sistemin aksayan yönlerinden bir kısmını aynen

devam ettirme yönündedir. Çalışmamızda bu uygulamalara
örnek teşkil eden avans işlemlerinin hem nakit hem de
tahakkuk
esaslı
kayıt
yöntemi
temel
alınarak
muhasebeleştirilmesi incelenmiştir. Ayrıca avans işlemlerinin
muhasebeleştirilmesine ilişkin bir öneride bulunulmuştur.

1- Giriş
Devlet Muhasebesinde, devletin mali nitelikteki
işlemlerinin tahakkuk esası ve nakit esası olmak üzere
iki ana kayıt yöntemi kullanılmaktadır. Nakit esasına
dayalı devlet muhasebe sistemi; gelirleri tahsil
edildiğinde, giderleri ise ödendiğinde kayıt altına
almakta, tahakkuk esasına dayalı devlet muhasebe
sistemi ise gelir ve giderleri tahakkuk aşamasında
kaydetmektedir.
Türkiye’de de öncelikle bütçenin belirlenen şekilde
uygulanıp
uygulanmadığının
kontrolü
hedeflendiğinden muhasebe kayıtlarının tutulmasında
daha çok bütçe kontrolüne yönelik olan nakit esası
tercih edilmiştir. Nakit esaslı kayıt yönteminin bütçe
gelir ve giderlerinin kaydedilmesinde kullanılması,
bütçe gelir ve giderleri arasında yer ve zaman olarak
ortaya çıkacak nakit açıklarının kapatılması için
Hazineye gerekli bilgileri zamanında vermek
çabasından kaynaklanmaktadır. Ancak Türkiye’ deki
mevcut uygulamada bütçe giderlerinde zaman zaman
tahakkuk esasını da andıran nakit esaslı yöntem
kullanıldığından bütçe açıklarının yerinde ve
zamanında tespit edilmesi mümkün olmamaktadır.
Bunlara örnek teşkil eden avans uygulaması açıkça

göstermektedir ki bütçe giderlerine kaydedilen
rakamlar fiili nakit çıkışlarını göstermekten oldukça
uzaktır. Bütçe uygulamalarına ilişkin hesapları nakit
esasına göre, bilanço ve faaliyet hesaplarını ise
tahakkuk esasına göre kaydeden tahakkuk esaslı
sistemde de aynı uygulama devam ettirilmektedir. Bu
sistem de bütçe uygulama hesaplarını nakit esasına
göre kaydetmek suretiyle fiili nakit giriş ve çıkışlarını
bu hesaplar vasıtasıyla göstermeyi hedeflemiştir.
Ancak
nakit
esasındaki
avans
işlemlerinin
muhasebeleştirilmesi, tahakkuk esaslı sistemde de aynı
şekilde uygulandığından burada da Bütçe Giderleri
Hesabı fiili nakit çıkışlarını göstermemektedir.
Dolayısıyla Bütçe Giderleri Hesabının fiili nakit
çıkışlarını gösterebilmesi için avans
işlemlerinin
kaydında
bir
takım düzenlemeler
yapılması
gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, avans işlemlerini
tanıtmak ve gerek nakit gerekse tahakkuk esaslı
sistemde muhasebeleştirilme esaslarının incelenip
avans
işlemlerinin
muhasebeleştirilmesinde
uygulanabilecek
alternatif
kayıt
yöntemlerini
sunmaktır. Çalışmada öncelikle nakit esaslı ve
tahakkuk esaslı kayıt yöntemleri kısaca tanıtılacaktır.
Sonrasında avans işlemleri tanıtılıp mevcut sistemdeki

ve tahakkuk esaslı sistemdeki muhasebeleştirme
esasları açıklanacaktır. Son olarak da avans
işlemlerinin muhasebeleştirilmesine dair bir öneriye
yer verilecektir.
2. Devlet Muhasebesi Kayıt Yöntemleri
Devlet muhasebesinde devletin mali nitelikteki
işlemlerinin
kayda
alınmasında
kullanılan
yöntemlerden biri olan nakit esasında sadece nakit
akımları muhasebe kayıtlarına konu olmaktadır. Diğer
bir ifadeyle bu yöntemde işlemlerin kaydı, parasal bir
giriş (tahsil) ve çıkış (ödeme) olduğu anda
yapılmaktadır (Coşkun, 2000: 244). Bu esasta bir gider
hangi mali yılda ödenirse o mali yılın gideri, gelir de
hangi mali yılda tahsil edilirse o dönemin geliri
sayılmaktadır. Gelir ve giderler tahakkuk ettiğinde ise
herhangi bir kayıt yapılmamaktadır.
Bu yöntemde işlemlerden sağlanan hizmet ve
faydaların ne zaman ortaya çıktığı ile ilgilenilmemekte,
yalnızca nakdin alındığı veya ödendiği zamanla
ilgilenilmektedir (Karaaslan, 2002a: 5). Bir harcamanın
bütçe giderlerine kaydedilebilmesi, ancak hak sahibine
fiili ödemenin yapılmış olması durumunda mümkün
olabilmektedir. Harcamanın tahakkuk etmesi, ancak
hak sahibine fiili ödemenin yapılmamış olması
durumunda ise Bütçe Giderleri Hesabına herhangi bir
kayıt yapılmamaktadır. Benzer şekilde, bir kamu
gelirinin yükümlüden tahsil edilmesi durumunda
tahsilat kaydı yapılmakta, gelirin tahakkuk etmesi
ancak fiili olarak tahsil edilmemesi durumunda ise
herhangi bir kayıt yapılmamaktadır (Bulutoğlu,
Kurtuluş, 1988: 219).
Nakit esaslı kayıt yönteminde; devletin sahip olduğu
mal varlıkları, girişilen taahhütler, tahakkuk eden gelir
ve giderler, aktifleştirilmesi gereken varlıklara ilişkin
harcamalar, devletin borçları ve hazine garantileri ile
varlık ve yükümlülüklere ilişkin fiyat ve miktar
değişimleri kaydedilmemektedir (Kerimoğlu, 2002:
88). Dolayısı ile bu sistemde söz konusu işlemlere dair
bilgileri muhasebe kayıtlarından öğrenmek mümkün
olamamaktadır. Bu işlemlere ait bilgiler muhasebe
dışında düzenlenen bir takım belge ve cetveller
vasıtasıyla elde edilmektedir.
Türk devlet muhasebesinde işlemlerin kaydedilmesinde
bir takım istisnaların dışında nakit esasının
uygulanmakta olduğunu görmekteyiz. Söz konusu
yöntemin uygulanmasıyla nakit denetimi ile bütçeyi
uygulamakla görevli olanların sorumluluklarını ne
ölçüde yerine getirdiğinin tespiti amaçlanmaktadır.
Ancak nakit esasının uygulanmasıyla söz konusu
amaçlara tam olarak ulaşıldığını da ifade etmek
mümkün değildir. Zira nakit esaslı sistemin esasını
oluşturan gelirlerin tahsil edildiğinde giderlerin ise
ödendiğinde kayda alınarak fon yönetiminin sağlıklı bir

şekilde yapılması amacına ulaşılması, uygulamadaki
bir takım istisnai uygulamalar sebebiyle imkansız hale
gelmektedir. Bu istisnalara örnek olarak konumuzun
esasını
da
teşkil
eden
avans
işlemlerini
gösterebiliriz.Herhangi bir mal veya hizmetin temini
için mutemetlere, memur ve hizmetlilere avans
verilmekte ancak verilen avanslar gider olarak
kaydedilmemektedir. Bu uygulama, Bütçe Giderleri
Hesabının nakit çıkışlarını tam olarak gösterme
özelliğini önemli ölçüde zedelemektedir. Bu durumda
devlet muhasebesinde nakit esaslı kayıt yöntemini
kullanmak ile ulaşılmak istenen hedeflere sağlıklı bir
şekilde ulaşılmasının mümkün olacağını ifade etmek
mümkün değildir.
Devlet muhasebesinde işlemlerin kayda alınmasında
kullanılan yöntemlerden ikincisi olan tahakkuk
esasında ise gelirlerin ne zaman tahsil edildiği,
giderlerin ise fiili olarak ne zaman ödendiği dikkate
alınmamaktadır. Söz konusu esasa göre gelir ve
giderler tahakkuk edip kesinleşmeleri durumunda
muhasebe kayıtlarına konu olmaktadır.
Muhasebe kayıtlarının tahakkuk esasına göre tutulması
halinde; Gelirler Hesabı, nakit olarak tahsil edilip
edilmediklerine bakılmaksızın mali yıl boyunca
tahakkuk edip kesinleşmiş olan gelirleri; benzer şekilde
Giderler Hesabı da fiili olarak ödenip ödenmediklerine
bakılmaksızın mali yıl boyunca tahakkuk edip
kesinleşen giderlerin toplamını göstermektedir
(Karaaslan, 2002b: 62).
Tahakkuk esaslı kayıt yönteminde bütçe gelir ve
giderleri ayrıca tespit edilerek bir döneme ilişkin bütçe
açığı veya fazlası da ortaya konulmuş olmaktadır.
Bütçe ile ilgili olsun veya olmasın tüm gelir ve
giderlerin tespit edilip kayda alınması suretiyle hem bir
mali yıla ilişkin olumlu veya olumsuz faaliyet
sonucunun ortaya konulması mümkün olmakta, hem de
bütçe ile ilgili gelir ve giderlerin ayrıca nakit esasına
göre kayda alınması ile nakit giriş-çıkışlarının sağlıklı
bir şekilde tespit edilip bütçe açığı veya fazlasının
tespitinin muhasebe kayıtlarından görülme olanağı
sağlanmış olmaktadır.
Tahakkuk esaslı kayıt yönteminin uygulanması,
ödeneklerin harcamaya dönüşme sürecinin izlenmesine
olanak verdiği için de önem kazanmaktadır. Tahakkuk
esaslı kayıt yöntemi; herhangi bir mal veya hizmetin
temini için, mal veya hizmeti sağlayacak olan kişi veya
kuruluşlarla sözleşme yapıldığında yani bir mal veya
hizmetin temini ile ilgili taahhüt’ e girişildiğinde, bu
işlemi kayda almaktadır. Mal veya hizmetin teslim
alınması neticesinde tahakkuk işlemi gerçekleşmekte
ve söz konusu işlem neticesinde kesinleşmiş olan
devlet borcu muhasebe kayıtlarına alınmaktadır.
Giderler verile emrine bağlandığında ise ödeme

gerçekleştiyse bütçe gideri şeklinde kayıt edilmektedir.
Şayet ödeme gerçekleşmediyse tahakkuk eden harcama
tutarı borç kaydedilmekte ancak hak sahibine ödeme
yapıldığında “Bütçe Gideri” olarak kaydedilmektedir.
Gelirler ise tahakkuk ettiğinde gelir olarak
kaydedilmekte, ancak tahsili gerçekleştiğinde “Bütçe
Geliri” olarak kaydedilmektedir. Tahakkuk esaslı kayıt
yönteminde gelir ve giderler açısından böyle bir
uygulama yoluna gidilmesi, harcamaların tüm
aşamalarının muhasebe sistemi içerisinde görülmesi
olanağı vermektedir.

Hesabı, Elçilik ve Konsolosluk Avansları Hesabına
kayıtlı olan tutarlar, Mahsup Dönemine Aktarılan
Bütçe İçi Avans ve Krediler Hesabına devredilmek
suretiyle, diğer hesaplar ise aynı hesap adı altında
mahsup dönemine aktarılırlar.
Avans verilmesi ve mahsubunun yapılması halinde
yapılacak muhasebe kayıtları aşağıda gösterildiği
şekildedir:
Örneğin; bir memura 100.000.000.-TL tutarında geçici
görev yolluğu avansı verildiği takdirde yapılacak
muhasebe kaydı şöyle olacaktır:

3. Avans İşlemlerinin Tanıtımı Ve Devlet Muhasebe
Yönetmeliğine Göre Muhasebeleştirilmesi
Bütçe İçi Avans ve Krediler Hesabı

Genel Muhasebe Kanununun (GMK) 83. maddesine
göre; ita amiri mutemetlerine tahakkuk ve verile emri
işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek kadar
acil olan işler ve yabancı ülkelerden yapılacak satın
almalar için, memur ve hizmetlilere geçici ve sürekli
görev yolluğu karşılığı olmak üzere Bütçe içi avans ve
kredi niteliğinde avans verilebilir. Ayrıca müteahhitlere
bütçe dışı avans niteliğinde avans ödemeleri yapılabilir
(GMK, Md. 86). Mutemetler ile memur ve hizmetlilere
verilen avansların mahsup süresi azami 1 aydır.
Mutemet, aldığı avanstan harcadığı tutarı gösteren
belgeleri en çok bir ay içerisinde bağlı bulunduğu
saymanlığa vermekle yükümlüdür (GMK, Md. 86).
Mevcut Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinde (DMY)
yukarıda kapsamı belirtilen avans ve kredi işlemlerinin
muhasebeleştirilmesine
dair
9
adet
hesap
düzenlenmiştir. Bunlar; Bütçe İçi Avans ve Krediler
Hesabı, Jandarma Avansları Hesabı, Akreditifler
Hesabı, Mahsup Dönemine Aktarılan Bütçe İçi Avans
ve Krediler Hesabı, Müteahhit Avansları Hesabı, Bütçe
Dışı Avans ve Krediler Hesabı, Gemi Avansları
Hesabı, Denetmenler Hesabı, Madeni Para Basımı
Avans Hesabı ile Elçilik ve Konsolosluk Avansları
Hesabı’ dır (DMY, Md.4). İta amiri mutemetleri ile
memur ve hizmetlilere verilen avans ve krediler bu
hesaplar aracılığı ile izlenmektedir.
DMY hükümlerine göre ita amiri mutemetleri ile
memur ve hizmetlilere avans verildiğinde avans tutarı,
avansın niteliğine göre bu hesaplardan birine borç,
Ödenecek Çekler Hesabı veya Kasa Hesabına alacak
kaydedilir. Verilen avanslara ilişkin harcama belgeleri
saymanlığa ulaştığında ise; şayet avansın tamamı
harcanmış ise söz konusu avans hesabına alacak, Bütçe
Giderleri Hesabına borç kaydedilir. Verilen avanstan
sadece bir kısmı harcanmış ise; avans tutarı ilgili avans
hesabına alacak, harcanan kısım Bütçe Giderleri
Hesabına, avans artığı olarak nakden iade edilen kısım
ise Banka Hesabı veya Kasa Hesabına borç kaydedilir.
Yıl sonuna kadar mahsubu yapılamayan avans tutarları
için; Jandarma Avansları Hesabı, Gemi Avansları

Ödenecek Çekler Hesabı

100.000.000
100.000.000

Verilen avansa ilişkin harcama belgeleri saymanlığa
geldiğinde yapılacak mahsup işlemine dair yapılacak
muhasebe kaydı, avans tutarının tamamının harcanmış
olup olmama durumuna göre değişmektedir.
a) Avansın tamamı harcanmış ise yapılacak muhasebe
kaydı şöyle olacaktır:
Bütçe Giderleri Hesabı
Bütçe İçi Avans ve Krediler Hesabı

100.000.000
100.000.000

b) Avansın 80.000.000.-TL’ lik kısmının harcanıp geri
kalan kısmın nakden iade edildiğini varsayarsak
yapılacak muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır:
Bütçe Giderleri Hesabı
Banka Hesabı
Bütçe İçi Avans ve Krediler Hesabı

80.000.000
20.000.000
100.000.000

4. Genel Bütçeye Dahil Daireler Ve Katma Bütçeli
İdareler Muhasebe Yönetmeliği Taslağına Göre
Avans İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan ve 01.01.2004 tarihinde
yürürlüğe konulması planlanan “Genel Bütçeye Dahil
Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe
Yönetmeliği Taslağı” (www.muhasebat.gov.tr)’ nda
yedi adet avans hesabı düzenlenmiştir. Bu hesaplar;
170 İş Avans ve Kredileri Hesabı, 171 Personel
Avansları Hesabı, 172 Bütçe Dışı Avanslar Hesabı,

173 Akreditifler Hesabı, 174 Mahsup Dönemine
Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı, 175 Proje Özel
Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı ve
176 Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve
Akreditifleri Hesabı’ dır. Mevcut sistemdeki Bütçe İçi
Avans ve Krediler Hesabına kaydedilen maaş ve ücret
avansları ile memurlara verilen geçici ve sürekli görev
yollukları avansları dışına kalan avans işlemleri, Gemi
Avansları Hesabı, Madeni Para Basımı Avans Hesabı
ile Elçilik ve Konsolosluk Avansları Hesabı, Taslakta
170 İş Avans ve Kredileri Hesabının alt hesapları
şeklinde düzenlenmiştir. Bütçe İçi Avans ve Krediler
Hesabına kaydedilen maaş ve ücret avansları ile
memurlara verilen geçici ve sürekli görev yollukları
avansları, Denetmenler Hesabı ve Jandarma Avansları
Hesabına kaydedilen avans tutarları ise 171 Personel
Avansları
Hesabının
alt
hesapları
şeklinde
düzenlenmiştir.
Taslağa göre ita amiri mutemetleri ile memur ve
hizmetlilere avans verildiğinde, avans tutarı yukarıda
adı verilen hesaplardan niteliğine göre ilgili avans
hesabına borç, 100 Kasa Hesabı veya 103 Verilen
Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak
kaydedilmesi öngörülmektedir. Verilen avanslara dair
harcama belgeleri saymanlığa ulaştığında ise şayet
avansın tamamı harcanmış ise söz konusu avans tutarı
ilgili avans hesabına alacak, 702 Bütçe Giderleri
Hesabına borç, diğer yandan 705 Gider Yansıtma
Hesabına alacak, 700 Giderler Hesabına ya da aktife
dönüşecek bir değer söz konusu ise ilgili aktif hesaba
borç
kaydedilmektedir.
Avansın
tamamının
harcanmamış olması durumunda ise, verilen avans
tutarı ilgili avans hesabına alacak, harcanmayıp nakden
iade edilen kısım 100 Kasa Hesabı veya 102 Banka
Hesabına, harcanan kısım ise 702 Bütçe Giderleri
Hesabına borç kaydedilmekte, diğer yandan da 705
Gider Yansıtma Hesabına alacak, 700 Giderler
Hesabına ya da aktife dönüşecek bir değer söz konusu
ise ilgili aktif hesaba borç kaydedilmektedir..
Avans işlemlerinin söz konusu Taslağa göre
muhasebeleştirilmesini bir önceki bölümde verilen
örnek vasıtasıyla gösterecek olursak;
Avans verildiğinde yapılacak muhasebe kayıtları şöyle
olacaktır:
171 Personel Avansları Hesabı

100.000.000

103 Verilen Çekler ve Gön. Emir. Hsb.

100.000.000

Verilen avansa ilişkin harcama belgeleri saymanlığa
geldiğinde mahsup işlemine dair yapılacak muhasebe
kaydı, avans tutarının tamamının harcanmış olup
olmama
durumuna
göre
değişmektedir.

a) Avansın tamamı harcanmış ise yapılacak muhasebe
kayıtları şöyle olacaktır:
702 Bütçe Giderleri Hesabı
171 Personel Avansları Hesabı

700 Giderler Hesabı
705 Gider Yansıtma Hesabı

100.000.000
100.000.000

100.000.000
100.000.000

b) Avansın 80.000.000.-TL’ lik kısmının harcanıp geri
kalan kısmın nakden iade edildiğini varsayarsak
yapılacak muhasebe kayıtları şu şekilde olacaktır:
702 Bütçe Giderleri Hesabı
102 Banka Hesabı
171 Personel Avansları Hesabı
700 Giderler Hesabı
705 Gider Yansıtma Hesabı

80.000.000
20.000.000
100.000.000
80.000.000
80.000.000

5. Avans İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine Dair
Bir Öneri
Yukarıda her iki kayıt sistemi için yapılan
açıklamaların ışığı altında diyebiliriz ki avans
işlemlerinin gerek mevcut Devlet Muhasebesi
Yönetmeliğinde
gerekse
Taslakta
öngörülen
muhasebeleştirilme şekli her iki sistemin de felsefesine
uygun düşmemektedir. Zira mevcut sistemde yer alan
Bütçe Giderleri Hesabının fiili nakit çıkışlarını
göstermesi gerekirken, kasadan fiili nakit çıkışına yol
açan avans ödemelerinin söz konusu hesaba
kaydedilmemesinden dolayı hesabın bu özelliği önemli
ölçüde zedelenmektedir. Hesabın bakiyesi fiili nakit
çıkışlarını göstermemektedir. Bu sebeple herhangi bir
zaman diliminde gerçek bütçe giderleri saptanmak
istendiğinde Bütçe Giderleri Hesabına avans
hesaplarının borç bakiyelerinin ilave edilmesi
gerekmektedir. Nakit esasındaki avans işlemlerine dair
muhasebe uygulamaları, tahakkuk esaslı sistemde de
aynı şekilde uygulandığından burada da Bütçe
Giderleri
Hesabı
fiili
nakit
çıkışlarını
göstermemektedir. Dolayısıyla Bütçe Giderleri
Hesabının fiili nakit çıkışlarını gösterebilmesi için
avans işlemlerinin kaydında bir takım düzenlemelerin
yapılması gerekmektedir. Bir mal veya hizmetin
temini için mutemetler ile memur ve hizmetlilere
verilen avanslar, fiili nakit çıkışına sebep olduklarından
bunların bütçe giderlerine kaydedilmesi gerekmektedir.
Bu sorunun çözümü için tahakkuk esaslı muhasebe

sisteminin uygulanmasına yönelik olarak Taslakta
düzenlenmiş olan hesaplardan faydalanılarak şu
muhasebeleştirme süreci önerilebilir:

çıkışlarını gösterir hale gelecektir. Sonuç olarak bu
muhasebeleştirme süreci, tahakkuk esaslı sistemin
felsefesine daha uygun hale gelecektir.

*Örneğin bir memura 100.000.000.TL’ lik
görev yolluğu avansı verildiğinde;

SONUÇ
Devlet muhasebesinde nakit esaslı kayıt yönteminin
kullanılmasının bir amacı da, herhangi bir zaman
diliminde bütçe gelir ve giderleri arasında ortaya
çıkabilecek nakit ihtiyacı veya nakit fazlalığı hakkında
hazineye gerekli bilgilerin verilmesidir. Böylece hazine
herhangi bir yer ve zamandaki nakit ihtiyacı veya nakit
fazlalığını tespit etmek suretiyle fon yönetimini sağlıklı
bir şekilde yapabilecektir. Ancak Türk Devlet
Muhasebesi Sisteminde nakit esasının uygulanmasıyla
söz konusu amaca tam olarak ulaşıldığı da söylenemez.
Zira devlet muhasebesi sistemimizde bazı işlemlerin
kaydedilmesinde
saf
bir
nakit
esası
uygulanamamaktadır. Bunlara avans işlemlerini örnek
olarak gösterebiliriz.

702 Bütçe Giderleri Hesabı
- Avanslar

geçici

100.000.000

103 Verilen Çekler ve Gön. Emir. Hsb.
171 Personel Avansları Hesabı

100.000.000

100.000.000

705 Gider Yansıtma Hesabı

100.000.000

* Avansın mahsubu yapıldığında ise;
a) Şayet avansın tamamı harcanmışsa;
700 Giderler Hesabı
- Avanslar
171 Personel Avansları Hesabı

100.000.000
100.000.000

b) Avansın tamamı harcanmayıp, kalan tutar nakden
iade edildiğinde;
102 Banka Hesabı
700 Giderler Hesabı
- Avanslar
171 Personel Avansları Hesabı
705 Gider Yansıtma Hesabı
702 Bütçe Giderleri Hesabı

20.000.000
80.000.000
100.000.000
20.000.000
20.000.000

Yukarıda verilen muhasebe kayıtlarında görüldüğü gibi
mutemetler ile memur ve hizmetlilere avans
verildiğinde, avans tutarı Bütçe Giderleri Hesabına
kaydedilecek, Gider Yansıtma Hesabı aracılığıyla da
avans hesaplarına aktarılacaktır. Böylece Bütçe
Giderleri Hesabı fiili nakit çıkışlarını gösterir duruma
gelecektir. Avans mahsup edildiğinde ise; şayet
avansın tamamı harcanmışsa, avans tutarı Giderler
Hesabına kaydedilip, avans hesapları kapatılacaktır.
Avansın tamamının harcanmayıp bir kısmının nakden
iade edildiği durumda ise; bir yandan harcanan kısım
Giderler Hesabına kaydedilecek ve avans hesapları
kapatılacak, bir yandan da harcanmayan kısım Bütçe
Giderleri ve Gider Yansıtma Hesaplarından
düşülecektir. Böylece Bütçe Giderleri Hesabı fiili nakit

Nakit esaslı sistemde herhangi bir sebeple ita amiri
mutemetleri ile memur ve hizmetlilere avans
verildiğinde fiili bir nakit çıkışı gerçekleştiği halde
avans
tutarları
Bütçe
Giderleri
Hesabına
kaydedilmemektedir.
Ancak
avansın
mahsubu
yapıldığında bu hesaba kayıt yapılmaktadır. Bu
uygulama neticesinde herhangi bir zaman diliminde
nakit açığı veya nakit fazlasını Bütçe Giderleri
Hesabından tespit etmek olanağı ortadan kalkmaktadır.
Bir döneme ait bütçe giderleri tespit edilmek
istendiğinde muhasebe dışı işlemler yapılmak suretiyle
gerçek bütçe giderleri tespit edilebilmektedir.
Tahakkuk esaslı sistem de bütçe gelir ve giderlerinin
kaydedilmesinde nakit esasını benimsemiştir. Bunun
nedeni herhangi bir zaman dilimindeki nakit açığı veya
nakit fazlalığını tespit etmek suretiyle fon yönetiminin
etkin şekilde yapılmasını sağlamaktır. Ancak tahakkuk
esaslı sistemde de avans işlemlerine dair yapılan
muhasebe kayıtları, içerik olarak nakit esaslı
sistemdeki gibidir. Bu sistemde de avans ödemeleri
sebebi ile kasadan fiili bir nakit çıkışı gerçekleştiği
halde Bütçe Giderleri Hesabına kayıt düşülmemektedir.
Ancak avansın mahsubu yapıldığında hesaba kayıt
düşülmektedir. Bu uygulama, Bütçe Giderleri
Hesabının fiili nakit çıkışlarını gösterme özelliğini
büyük ölçüde zedelemektedir.
Bu çalışmada avans işlemlerinin nakit esasının
felsefesine uygun şekilde muhasebeleştirilmesi için bir
öneriye yer verilmiştir. Avans ödemesinin gerçekleştiği
anda avans tutarının Bütçe Giderleri Hesabına
kaydedilmesi ile gerçek nakit çıkışlarını bu hesap
aracılığı ile muhasebe içi tespit etmek mümkün
olacaktır. Böylece nakit yönetimi için gerekli olan
bilgilerin muhasebe içi izlenebilmesi mümkün
olacaktır. Tahakkuk esaslı sisteme geçiş çalışmalarının
sürdürüldüğü bu günlerde, avans işlemlerinin

muhasebeleştirilmesine
ilişkin
önerilen
muhasebeleştirme sürecinin sistemin yapılandırılma
aşamasında göz önünde bulundurulması gerektiği
inancındayız.
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Stok Değerlemede Hifo ve Lofo ( Loifo ) Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Doç.Dr.Serhat KUTLAN
Marmara Üniversitesi - İ.İ.B.F.
Almanca İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

1.Giriş ve Çalışmanın Amacı
Türkiye’ de muhasebe denilince akla çoğu kez vergi için tutulan defterler ve hazırlanan
beyannameler gelmektedir.
Ancak günümüz Türkiyesinde muhasebe, artık sadece devlet için tutulma lüksünü aşmak
zorundadır. Modern işletmecilikte muhasebe; yönetim muhasebesi gibi çağdaş yaklaşımlarla
işletmelere geçmişin değil, geleceğin hesabını tutmak şansını sunmaktadır.1
Bunun ötesinde muhasebe bilimi ve uygulaması, mevzuatın güncel olmayan zorlamalarını
aşacak çalışmalar hazırlamalı ve ilgilileri aydınlatmak rolünü üstlenmelidir.
Bu rolün önemi, ekonominin olağandışı seyir gösterdiği zaman özellikle artmaktadır.
Çünkü değerleme yöntemlerinin seçimi ve fiyatlar genel seviyesindeki değişimler dönem
sonucunu önemli bir şekilde etkilemektedirler.
Sağlıklı karar verilebilmesi ve işletme için doğru sonucun analizi ancak değişik sonuç
senaryolarının gözden geçirilmesi ile mümkün olacaktır.
Bu görüşten hareket edilerek; bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Stok Değerleme kavramı ve
mevcut uygulamalar kısaca özetlendikten sonra , Türkiye uygulamasında rastlanmayan, ancak
yabancı yazında kabul gören ve uygulanan 2 Hifo
( Highest in First Out – En Yüksek
Giren İlk Çıkar), Lofo veya Loifo (Lowest in First Out – En Düşük Giren İlk Çıkar)3
yöntemlerinin örneklerle anlatılması ve birbirleriyle karşılaştırılmasıdır.

1.1.Değerleme Kavramı
Değerleme Vergi Usul Kanunu 258. Maddesi hükümlerine göre, vergi matrahlarının
hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tesbitidir. Değerlemede, iktisadi kıymetlerden
her biri tek başına nazara alınır. Teamülen aynı cinsten sayılan malları ve düşük kıymetli
müteferrik eşyayı toplu olarak değerlemek caizdir. (VUK Md. 260)
Bütün işletmeler hesap dönemi sonunda mevcutlarını, alacaklarını ve borçlarını tespit ettikten
sonra, bunları para cinsinden değerlemek suretiyle, dönem içindeki ticari faaliyetin karla mı
zararla mı kapatıldığını ölçerler. Devlet alacağı vergilere temel olacak matrahın doğru tespiti için
bazı yasal kurallar koyma gereğini duymuştur.
İşletmelerin stoklarının değerlenmesini ve dönem karlarını doğrudan etkileyen unsurların başında
fiyatların genel seviyesindeki aşırı yükselmeler gelmektedir. Stokların yüksek değerlendirilmesi,
işletmelerin karlarının fiktif olarak yüksek çıkmasına ve sonuçta fazla vergi ödemelerinden dolayı
özvarlıklarının yıpranmasına neden olacaktır.
Öte yandan stokların düşük değerlendirilmesi de devleti vergi kaybına uğratacaktır.
Bundan dolayı TTK daki değerleme ölçüleri ile VUK dakiler arasında farklar bulunmaktadır.
Stokların değerlendirilmesi TTK hükümlerine göre, VUK hükümlerinden daha serbestçe yapılır.
) Kutlan,S.; Maliyet Kontrolu, İstanbul 1998, s.126
)Baetge, J.; Kirsch, H.;Thiele, S.; Bilanzen , Düsseldorf 2002 , s. 309
3 ) Bilinen yöntemlerde mal hareketlerinin zamansal hareketleri esas alınırken , bahsi geçen yöntemlerde
zamansal hareketler gözönünde bulundurulmamaktadır.
1
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Vergi Usul Kanunu 'nda bazı istisnalar hariç işletmelerin stoklarını maliyet bedelinin altında
değerleyemeyecekleri konusunda yasaklayıcı hükümler vardır.
TTK 'nın 75. Maddesinde ise , işletmelerin aktiflerini en çok bilançolarının işletme için haiz
oldukları değer üzerinden değerleyebilecekleri belirtilir.Sermaye şirketleri aktiflerini en fazla
maliyet değerleri üzerinden değerleyebilirler. (TTK Md. 460-461)
Başka bir deyişle sermaye şirketleri aktiflerini maliyet bedelinin altında değerleyebilecekler,
üstünde değerleyemeyeceklerdir. Getirilen bu sınırlamanın amacı, şirket ortaklarını ve üçünçü
şahısların haklarını korumaktır.
VUK 'daki sınırlamanın amacı ise, vergi güvenliğini ve eşitliğini sağlamaya yöneliktir.İşletmeler
bilançolarını TTK hükümlerine göre düzenleseler dahi, vergi beyannamelerinin düzenlenmesinde
VUK 'un değerlemeye ilişkin hükümlerine uymak zorundadırlar.

1.2. Mevzuat ve Standartlar Açısından Stok Değerleme Yöntemleri
VUK 'un 274 ve 275. maddelerinde, satın alınan veya imal edilen emtianın maliyet bedeli ile
değerleneceği belirtilerek, bütün mükelleflerin değerleme işlemlerini tek bir esasa göre tespit
etmeleri amaçlanmıştır. VUK 'un 262. maddesinde maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap
edilmesi veya değerinin arttırılması nedeniyle yapılan ödemelerle, bunlara ilişkin giderlerin
toplamı olarak tanımlanmıştır.
VUK Madde 274 'de belirtildiği üzere, mükellefler, emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme
günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde maliyet bedeli
yerine emsal bedeli ile değerleme yapabilirler.
Satın alınan ve imal edilen emtianın maliyet bedelini hesaplamaya yarayan bir çok yöntem vardır.
Bu yöntemlerin en çok kullanılanları aşağıda kısaca özetlenmiştir :
- Gerçek Maliyet Yöntemi
Dönemsonundaki stoklarının ayrı ayrı gerçek maliyetleri (Yani alış fiyatları + nakliye v.s.) bilindiği
durumlarda uygulanır.Kimi görüşe göre VUK 'a uygun olan değerleme yöntemi esas itibariyle bu
yöntemdir.
Ürün çeşidinin çok ve mal maliyetinin saptanmasının zor olduğu durumlarda ise aşağıdaki
yöntemler uygulanır.
- Ortalama Maliyet Bedeli Yöntemi
Fiili maliyet bedeli yöntemine en yakın sonucu veren 'Ortalama Maliyet Bedeli' yöntemidir. Bu
yöntemin de yaygın olarak kullanılan üç türü vardır:
-

Ağırlıklı Ortalama:

Bu yöntemde devre içinde değişik tarihlerde değişik fiyatlarla yapılan alışların miktarları da
dikkate alınarak ortalama bir maliyet bulunur. Ortalama dönem sonunda yapıldığından bu yöntem
aralıklı envanter yöntemine uygundur.
-

Hareketli Ağırlıklı Ortalama:

Bu yöntem Ağırlıklı Ortalama yönteminin, sürekli envanter kullanımında uygulanması amacıyla
hareketli hale getirilmiş şeklidir. Bu yöntemde ortalama, her alıştan sonra hesaplanır. Böylece yıl
içinde birbirinden çok farklı ortalama birim maliyetlerin kullanıldığı görülür.
- İtibari Maliyet Yöntemleri
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İtibari maliyet yönteminde, dönem sonu stoklarda kalan malın hangi parti mal alımından kaldığı
dikkate alınmadan bir takım varsayımlarla stoklardaki malların değerlemesi yapılmaktadır.
- First in First out – Fifo –( İlk Giren İlk Çıkar)
Bu yöntem ambara ilk giren malın ilk çıktığı varsayımına dayanır. Bu varsayımdan yola çıkılarak
dönemsonunda ambarda son alınan malların kaldığı düşünülür.
Dönemsonunda stokta kalan malın değeri, stoğa en son giren mal üzerinden hesaplanır.
Enflasyonist dönemde her satın alınan parti bir öncekinden daha yüksek fiyatlı olacağından, bu
yöntemde dönemsonunda mevcut stoğun değeri satılanlardan daha yüksek, buna bağlı olarak
satılan malların maliyeti düşük ve kar fiktif olarak yüksek olacaktır.
Deflasyonist dönemde ise her satın alınan parti bir öncekinden daha düşük fiyatlı olacağından
dönemsonunda mevcut stokun değeri satılanlardan daha düşük, buna bağlı olarak satılan
malların maliyeti yüksek ve kar fiktif olarak düşük olacaktır.
Bu değerleme yönteminin uygulanması için, işletmeye ilk giren malın ilk defa satılması ya da
kullanılması gerekmez. İlk giren mal satılsın veya satılmasın, bu yöntemde ilk giren malın ilk
çıktığı kabul edilerek değerleme en son giren malların maliyetlerine göre yapılır.
- Son Giren İlk Çıkar Yöntemi (Last In First Out - Lifo)
Bu yöntem, Fifo yönteminin tersi bir yöntemdir, ambara son giren stokların ilk çıktığı varsayımına
dayanır. Dolayısıyla dönemsonunda ambara ilk alınan malların kaldığı düşünülür. (Bu yöntemde
de stoklarda bulunan malların satış sırası önemli değildir).
Fiyatlar genel seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde, işletmelerin bu yönteme göre stoklarını belirlemeleri
halinde, dönem sonu stok değerleri düşük değerlenmiş olacaktır. Ancak, bu yöntemde fiyatların düştüğü
dönemlerde stok değerleri yüksek tespit edilmiş olur. Bu yöntemlerden Lifo yöntemini modern bir değerleme
yöntemi olarak tanımlamanın doğru olmadığını belirtmekte yarar bulunmaktadır. Ayrıca yöntemin
uygulamasında Kıta Avrupası ve Amerikan uygulanmasında teknik farklılıklar bulunmaktadır. 4
Yöntem 1950 li yıllardan beri bilinmekte ve gerek Amerika’da gerekse de Kıta Avrupasında kısa süreli olarak
kullanılmış bulunmaktadır. Bunun ötesinde bu ülkelerde yöntem tatmin edici bulunmamış ve uygulamadan
kaldırılmıştır .5
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS = International Financial reporting Standards) 6 göre
ise gerçek maliyetlerin saptanmasının mümkün olduğu durumlarda gerçek maliyet yöntemi, gerçek
maliyetlerin belirlenemediği durumlarda hareketli ortalama maliyet ve Fifo kullanılması temel prensiptir. 7
Ancak IFRS na göre, özellik ve/veya işletme açısından kullanım arzeden stoklarda ve konsolide tabloların
hazırlanmasında alternatif maliyet yöntemi olarak Lifo yönteminin kullanılması mümkündür.8

)Grünberger, H.;Der Jahresabschluß nach US- GAAP ; Vergleich mit österreichischen
Bilanzierungsvorschriften, Wien 1999 ; s. 46 vss.
5 ) Heinhold, M.; Der Jahresabschluß, München 1995, s. 298-300
6 ) International Accounting Standards Board (Editor); International Financial Reporting Standards 2003,
incorporating International AccountingStandards and Interpretations, IASCF London 2003, s. 3 vss.
7
) IAS 2.21 , 2.23 ; International Financial Reporting Standards 2003, a.g.e. ; s.2.3 – 2.12
8
) SIC –1/ 3, 4 ; Framework 39, International Financial Reporting Standards 2003 , a.g.e., SIC 1.1.-1.2.
4
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2. Hifo ve Lofo (Loifo) Yöntemleri
Aşağıda sırasıyla Hifo,Lofo yöntemleri anlatılacaktır.
Her iki yönteminin aralıklı ve sürekli envanter yönteminde ortaya koyabileceği farklı sonuçlara
dikkat çekildikten sonra aynı sayısal örnek 9 üzerinde Hifo ve Lofo örneklerinin farklılıkları
gösterilecektir.
Mal giriş ve çıkışlarının hangi değerle kaydedileceği mal hareketlerinin muhasebeleştirilmesinde
uygulanan yöntemlere göre farklı olabilmektedir.10
Bu hareketlerin muhasebeleştirilmesinde iki temel yöntem kullanılmaktadır 11 :
a) Aralıklı Envanter Yöntemi
b) Sürekli Envanter Yöntemi
Aralıklı Envanter yönteminde; değerleme yıl sonunda bir kereye mahsus olmak üzere yapılır.
Uygulamada hem dönem sonunda tek kere değerleme yapıldığı görüldüğü gibi, hem de ay
sonlarında veya üçer aylık dönemlerde değerleme yapıldığına rastlanmaktadır.
Dönem süresinin mal hareketine paralel hale geldiği yöntem; sürekli envanter yöntemi olarak
adlandırılmaktadır.
Sürekli envanter Kullanımında her mal girişinden sonra mevcut tespiti yapılmakta ve çıkışlar
anında değerlemeye tabi tutulmaktadır. Özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişmiş olduğu
ortamlarda sürekli envanter yönteminin uygulanması herhangi bir zorluk yaratmamaktadır.

2.1. Hifo Yöntemi
Bu yönteme göre, en yüksek fiyatla stoklara giren malzemenin ilk olarak üretime sevk edildiği
varsayılmaktadır. Böylece, dönem sonu stoklarını en düşük fiyatlarla giren malzeme oluşturmakta
ve stoklar aşırı dikkatli bir şekilde değerlemeye tabi tutulmuş olmaktadırlar.12
Buna mukabil üretilen malın maliyeti ise, mevcut olan tüm yöntemler içinde her zaman en yüksek
değere ulaşmaktadır. Bu yöntem, enflasyonun çok düşük olduğu birçok Kıta Avrupası ülkesinde
fiyat yükseliş ve düşüşlerine sıkça maruz kalabilen mal ve malzemelerin kullanıldığı işletmerde
sıkça kullanılmaktadır.
2.1.0.Aralıklı Envanter Kullanımında Hifo Yöntemi
9

) Değişik yöntemlere ilişkin hesaplamalara baz teşkil edilecek veriler aşağıda gösterilmiştir.
Miktar

Normal Fiyat Düzeyi Enflasyonist Ortam

Deflasyonist Ortam

1.1. Dönem Bası Stoğu

150 kg

40,- TL/kg

38,- TL/kg

43,-TL/kg

19.1. Giren

250 kg

42,- TL/kg

40,- TL/kg

42,- TL/kg

1.2. Çıkan

100 kg

5.7. Giren

200 kg

38,- TL/kg

42,- TL/kg

40,- TL/kg

25.7. Çıkan

400 kg

12.9. Giren

150 kg

43,-TL/kg

43,-TL/kg

38,- TL/kg

22.11. Çıkan

50 kg

) Yalkın Koç, Y.; Genel Muhasebe - İlkeleri ve Uygulaması, Ankara 1995,
) Ataman, Ü.; Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri, İstanbul 1994, s. 95 vss.
12 )Coenenberg, A. G.: “Jahresabschluß und Jahresabschlußanalyse”, 13. Auflage, 1991, s.149.
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Tablo 1: Aralıklı Envanter Ortamında Hifo Yöntemi
Dönem
Stoğu
+
+
+

Başı

/

150 kg / 40,- TL.
Giren
Giren
Giren

250 kg / 42,- TL.
200 kg / 38,- TL.
150 kg / 43,- TL.

Üretime giden

750 kg
550 kg

Dönem Sonu Stoğu

200 kg: 200 kg / 38,TL. = 7 600,- TL.

2.1.1. Sürekli Envanter Kullanımında HIFO Yöntemi
2.1.1.0. Sürekli Envanter Kullanımında Hifo Yönteminin Enflasyonist Ortamda Uygulanması
Tablo 2: Enflasyonist Ortamda Hifo Yöntemi (Sürekli Envanter)
Tarih
Giren
Miktar (kg) Birim Maliyet
(.000 TL)

Tutar
(.000 TL)

Dönem Bası
19.1.
1.2.

250

10.000

5.7.

200

40

42

22.11.

150

43

Birim Maliyet
(.000 TL)

Tutar
(.000 TL)

100

40

4.000

200
150
50

42
40
38

8.400
6.000
1.900

50

43

2.150

8.400

25.7.

12.9.

Çıkan
Miktar

6.450

Kalan
Miktar

Birim Maliyet

150

38

Tutar
(.000 TL)
5.700

150
150
150
150
200

38
40
38
40
42

5.700
6.000
5.700
6.000
8.400

100
100
150
100
100

38
38
43
38
43

3.800
3.800
6.450
3.800
4.300
8100

5

2.1.1.1.Sürekli Envanter Yönteminde Hifo Yönteminin Deflasyonist Ortamda Uygulanması
Tablo 3: Deflasyonist Ortamda Hifo Yöntemi (Sürekli Envanter)
Tarih
Giren
Miktar (kg) Birim Maliyet
(.000 TL)

Tutar
(.000 TL)

Çıkan
Miktar

Birim Maliyet
(.000 TL)

Tutar
(.000 TL)

Dönem
Bası

19.1.
1.2.

250

5.7.

200

42

40

150

38

Birim Maliyet

Tutar
(.000 TL)

150

43

6.450

50
250
50
150
200

43
42
43
42
40

2.150
10.500
2.150
6.300
8.000

100
100
150
50
150

40
40
38
40
38

4.000
4.000
5.700
2.000
5.700

10.500
100

43

4.300

50
250
100

43
42
40

2.150
10.500
4.000

50

40

2.000

8.000

25.7.

12.9.

Kalan
Miktar

5.700

22.11.

7.700

2.1.2. Hifo Yönteminin Değerlendirilmesi
Ticaret Kanunları açısından, bu yöntem birçok Avrupa ülkesinde uygulanmakta ise de, vergi
mevzuatı, Hifo yöntemini Şirketlerin kar politikalarının direkt bir aracı olarak görmekte ve düşük
kar çıkararak vergi kaybına sebep verdiği varsayılan bu yöntemi kabul etmemektedir. 13
Hifo yöntemi aralıklı envanter ve sürekli envanter kullanımı açısından aynı sonuçları vermektedir.
Hifo yönteminde
Lifo yönteminde
envanter tercihinden ortaya çıkan problemler
oluşmamaktadır.14
Sadece deflasyonist ortamda sürekli envanter kullanımında Hifo yöntemi daha düşük değer
vermektedir.

2.2. Lofo Yöntemi
En düşük fiyatlarla alınan malzemenin ilk olarak kullanıldığının varsayıldığı yöntemdir. Bunun
sonucunda üretilen malın maliyeti düşük çıkmakta ve stoklar ulaşabilecekleri en yüksek değer ile
bilançoda gözükmektedirler.15
Sürekli ve monoton yükselen fiyatların mevcut olduğu ortamlarda Fifo - Yöntemi ile elde edilen
sonuç, Lofo - Yöntemi ile aynıdır.
)Adler/Düring/Schmaltz: “Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen”, Band I - III, 5. Auflage, 1989,
Paragraf 256.
14
) Bu bağlamda kullanılan envanter yöntemi ve fiyatlar genel seviyesindeki değişimlere en hassas bir
şekilde duyarlık gösteren yöntemin LİFO yöntemi olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu açıdan diğer iki
yöntem LİFO yöntemine göre kendi içlerinde daha tutarlı gözükmektedirler. Bu özelliğinden dolayı LİFO
yöntemi envanter kullanımının zamansal tercihinden de etkilenmekte ve sonuçları yanıltıcı bir araç olarak
kullanılabilinme tehlikesini beraberinde getirmektedir.; bkz. ; Kutlan,S.; “Lifo Yönteminin Özellikleri”; Diyalog
Dergisi,1997 / 3 s.62- 67
15) Olfert/Körner/Langenbeck: “Bilanzen”, 5. Auflage, 1989, s. 211.
13
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Yine sürekli ve monoton düşen fiyatların mevcut olduğu ortamlarda ise, Lifo ve Lofo yöntemleri
ile aynı neticeye ulaşılmaktadır.
2.2.0.Aralıklı Envanter Kullanımında Lofo Yöntemi
Tablo 4: Aralıklı Envanter Ortamında Lofo-Yöntemi
Dönem
Stoğu
+
+
+

/

Başı

150 kg / 40,-TL
Giren
Giren
Giren

250 kg / 42,-TL
200 kg / 38,-TL
150 kg / 43,-TL

Üretime giden

750 kg
550 kg

Dönem Sonu Stoğu

200 kg: 150 kg / 43,-TL
= 6 450,50 kg / 42,-TL
= 2 100,200
kg
= 8 550,- TL
(42,75 TL/kg)

2.2.1. Sürekli Envanter Kullanımında Lofo Yöntemi
Tablo 5:Sürekli Envanter Ortamında Lofo Yöntemi
Tarih
Giren
Miktar (kg) Birim Maliyet
(.000 TL)
Dönem
Bası
19.1.
1.2.
5.7.

250

200

42

38

Tutar
(.000 TL)

22.11.

150

43

Birim Maliyet
(.000 TL)

Tutar
(.000 TL)

Kalan
Miktar

Birim Maliyet

150

40

Tutar
(.000 TL)
6.000

50
250
50
250
200

40
42
40
42
38

2.000
10.500
2.000
10.500
7.600

100
100
150
50
150

42
42
43
42
43

4.200
4.200
6.450
2.100
6.450

10.500
100

40

4.000

200
50
150

38
40
42

7.600
2.000
6.300

50

42

2.100

7.600

25.7.

12.9.

Çıkan
Miktar

6.450

8.550

7

2.2.1.0. Sürekli
Uygulanması

Envanter

Kullanımında

Lofo

Yönteminin

Enflasyonist

Ortamda

Tablo 6 : Enflasyonist Ortamda Lofo Yöntemi (Sürekli Envanter )
Tarih
Giren
Miktar (kg) Birim Maliyet
(.000 TL)
Dönem
Bası
19.1.
1.2.
5.7.

250

40

200

Tutar
(.000 TL)

42

150

Birim Maliyet
(.000 TL)

Tutar
(.000 TL)

Kalan
Miktar
150

Birim Maliyet
(.000 TL)
38

Tutar
(.000 TL)
5.700

50
250
50
250
200

38
40
38
40
42

1.900
10.000
1.900
10.000
8.400

100
100
150
50
150

42
42
43
42
43

4.200
4.200
6.450
2.100
6.450

10.000
100

38

3.800

50
250
100

38
40
42

1.900
10.000
4.200

50

42

2.100

8.400

25.7.

12.9.

Çıkan
Miktar

43

6.450

22.11.

8.550

2.2.1.1.Sürekli Envanter Yönteminde Lofo Yönteminin Deflasyonist Ortamda Uygulanması
Tablo 7 : Deflasyonist Ortamda Lofo Yöntemi (Sürekli Envanter)
Tarih
Giren
Miktar (kg) Birim Maliyet
(.000 TL)

Tutar
(.000 TL)

Dönem Bası
19.1.
1.2.

250

10.500

5.7.

200

42

40

150

38

Birim Maliyet
(.000 TL)

Tutar
(.000 TL)

100

42

4.200

200
150
50

40
42
43

8.000
6.300
2.150

50

38

1.900

8.000

25.7.

12.9.

Çıkan
Miktar

5.700

22.11.

Kalan
Miktar

Birim Maliyet

150

43

Tutar
(.000 TL)
6.450

150
150
150
150
200

43
42
43
42
40

6.450
6.300
6.450
6.300
8.000

100
100
150
100
100

43
43
38
43
38

4.300
4.300
5.700
4.300
3.800
8.100

2.2.2. Lofo Yönteminin Değerlendirilmesi
Lofo - Yöntemi, Basiretli Tüccar Prensibine ters düştüğü gerekçesi ile Avrupa Ülkelerinin Ticari
Mevzuat ve Ticaret Kanunları tarafından da kabul görmemiştir.16

16

) Adler/Düring/Schmaltz: a.g.e., Paragraf 256.
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Lofo yöntemi aralıklı envanter ve sürekli envanter kullanımı açısından aynı sonuçları vermektedir
. Lofo yönteminde de Lifo yönteminde
envanter tercihinden ortaya çıkan problemler
oluşmamaktadır.
Sadece deflasyonist ortamda sürekli envanter kullanımında Lofo yöntemi daha düşük değer
vermektedir.

3. Sonuç ve Öneriler
Aşağıda Hifo ve Lofo yöntemleri ile çözülen örneklerin sonuçları gerek farklı envanter
kullanımında gerekse de enflasyonist ve deflasyonist varsayımlarda birbirleriyle karşılaştırılmıştır.
Hifo ve Lofo Yöntemleri hem aralıklı hem de sürekli envanter kullanımı halinde fiyatlar genel
seviyesindeki değişimlerden etkilenmemektedirler.
Bu yöntemlerde sadece aralıklı envanter veya sürekli envanter kullanım tercihleri sonuçları
etkilemektedirler.
Hifo yönteminde sürekli envanter kullanılması halinde stok değeri daha yüksek çıkmaktadır.
Bu durum Lofo yönteminde ise tersine dönmektedir.
Her iki yöntemde de Hifo her fiyat genel seviyesinde en düşük değerleri vermektedir.
Tablo 8 : Karşılaştırmalı Sonuç Tablosu

Hifo
Lofo

AEN
7600
8550

AEE
=
=

AED
=
=

SEN
8100
8550

SEE
8100
8550

SED
7700
8100

AEN ...Aralıklı Envanter (Normal Fiyat)
AEE ...Aralıklı Envanter (Enflasyonist Ortam)
AED... Aralıklı Envanter (Deflasyonist Ortam)
SEN... Sürekli Envanter (Normal Fiyat)
SEE... Sürekli Envanter (Enflasyonist Ortam)
SED... Sürekli Envanter (Deflasyonist Ortam)

Bu yüzden aşağıdaki son tabloda iki yönteme Fiktif Kar Eliminasyonu, Alacaklıların HaklarıÖzvarlık Korunması ve Gerçek Maliyetleme Kriterleri açısından tercih puanları verilmiştir.
Tablo 9 : Yöntemlerin Değişik Açılardan Değerlendirilmesi

Hifo
Lofo

Fiktif
Eliminasyonu
+
-

Kar

Alacaklıların Hakları –
Özvarlık Korunması
+
-

Yönetim Muhasebesi
– Gerçek Maliyetleme
+
?

Kanımızca, bu üç kriter açısından yönetim muhasebesi olarak değerlendirilme yapıldığında, daha
doğru sonuçlar veren seçenek Hifo yöntemidir. Çünkü yüksek maliyetle elde edilen bir malın bir
an evvel elden çıkartılması diğer stokların doğru değerlendirilmesi olanağını sağlayacaktır.
Aynı zamanda yüksek maliyetli malın stokta bekleme süresi azaltılarak hesapsal faiz maliyeti de
aşağı çekilecektir.
Özellikle LİFO örneğinden de görüleceği üzere mevzuatta aralıklı
ve sürekli envanter
kullanımlarına açıklık getirilmelidir. Yönetim muhasebesi açısından sürekli envanter kullanımı
daha gerçekçi sonuçlar vermektedir.

9

Uygulamada modern stok değerleme yöntemleri kullanılarak değişik sensitivite analizleri yapılmalı
ve maliyetler bu ışık doğrultusunda değerlendirilmelidir.
Ayrıca mevzuatta Hifo ve Lofo yaklaşımları da gözönünde bulundurularak, ilgili düzenlemeler
yapılmalıdır.
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FAALİYET TABANLI MALİYETLEME VE BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARI ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Selman Aziz Erden
Kocaeli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
1. GİRİŞ
Bilgisayar teknolojisinin üretim alanına girmesiyle ileri üretim teknolojileri ortaya çıkmış ve bu üretim
teknolojilerinin kullanılması suretiyle üretim yapılan ileri üretim ortamlarında, üretim süreçleri ve yapısı çok
önemli şekilde değişikliğe uğramıştır. Üretim ortamındaki bu değişiklik üretilen mal ve hizmetlerin maliyet
yapısını da önemli ölçüde değiştirmiştir.
İleri üretim teknolojileri ile üretim yapılan ortamlarda mamul maliyet yapısı içinde geçmişte çok önemli
paya sahip olmayan genel üretim maliyetleri, oldukça önemli bir paya sahip olurken, direkt işçilik
maliyetlerinin payı oldukça azalmıştır. Böyle bir ortamda, genel üretim maliyetlerinin geleneksel hacim
tabanlı maliyetlemeye göre mal ve hizmet maliyetlerine yüklenmesi çarpık maliyetlemeye ve yanıltıcı
maliyet bilgileri üretmeye neden olmuştur. Bu çarpıklığı ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar
sonucunda da faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Toplam maliyetleri içinde genel üretim
maliyetlerinin önemli bir paya sahip olduğu ve birden fazla türde mal ve hizmet üreten tüm işletmelerde
uygulanmasının faydaları tartışma götürmeyen faaliyet tabanlı maliyetleme, öncelikle mal üreten işletmeler
için tasarlanmış olmasına rağmen, günümüzde önemli bir sektör haline gelen hizmet sektöründe faaliyet
gösteren hizmet üretim işletmelerince de kullanılmaktadır.
Bu makalede önce genel olarak faaliyet tabanlı maliyetleme tanıtılmış, daha sonra genel üretim maliyetleri,
toplam maliyetleri içinde önemli yer kaplayan bir bağımsız denetim firması örneği üzerinde, faaliyet tabanlı
maliyetlemenin hizmet üreten işletmeler açısından maliyetlemedeki faydaları vurgulanmaya çalışılmıştır.
2. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YAKLAŞIMI
Eskiden bir veya iki mamulün yığın üretimi için kurulan üretim sistemleri, bugünün çoğu üretim işletmeleri
için temsil edici özelliğini kaybetmiştir. Çünkü bugün, ileri üretim teknolojileri kullanarak üretim yapan
işletmeler için, yüzlerce hatta binlerce farklı mamul üretmek, alışılmışın dışında bir şey değildir 1. Üretim
işletmelerinin bu kadar farklı mamulü üretme nedenleri; bilgisayar teknolojisinin üretim alanına girmesi
sonucunda ileri üretim teknolojileri ile çok çeşitli mamulün daha ucuza üretilmesinin mümkün hale gelmesi,
teknolojik gelişmelerin insanların yaşam tarzlarını ve taleplerini etkilemesi sonucunda mamul yaşam
döneminin sürekli olarak azalması ve işletmelerin bölümlendirilmiş pazar yapısı içinde mamul
farklılaştırması ile ilgili yoğun bir taleple karşı karşıya kalmalarıdır.
İleri üretim teknolojileri ile üretim, üretim yapısını dolayısıyla mamul maliyet yapısını önemli şekilde
değiştirmiştir. İleri üretim teknolojilerinin yer aldığı ileri üretim ortamlarında, direkt işçilik maliyetlerinin
önemi azalırken, genel üretim maliyetlerinin önemi artmıştır. Toplam maliyet içinde, direkt işçilik ile direkt
ilk madde ve malzeme maliyet unsurlarının egemen olduğu dar bir mamul yelpazesi içinde üretim yapılan
ortamlarda tasarlanan geleneksel mamul maliyetleme yöntemlerinin; bugün toplam maliyet içinde direkt ilk
madde ve malzeme ile genel üretim maliyet unsurlarının egemen olduğu, çok geniş bir mamul yelpazesi
içinde, farklı hacim, parti sayısı ve karmaşıklıkta üretim yapılan ileri üretim ortamlarında hatalı maliyet
bilgileri elde edilmesine neden olması2, bu yöntemlerin sorgulanmasına neden olmuştur. Böylece, faaliyet

Emerson O. Henke - Charlene W. Spoede, Cost Accounting: Managerial Use of Accounting Data, PWS – Kent
Publishing Co., Boston, 1991, s.860.
2
Colin Drury, Management and Cost Accounting, Chapman&Hall, London, 1992, s.274.; Ray H. Garrison - Eric W.
Noreen, Managerial Accounting, Irwin, U.S.A., 1997, s.181.
1

tabanlı maliyetleme (activity-based costing veya activity-based accounting, kısaca: ABC)3 veya diğer adıyla
işlem tabanlı maliyetleme (transaction-based costing)4 yaklaşımı ortaya çıkmıştır.
Faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımı, işletme kaynaklarının, işletme faaliyetleri tarafından kullanılması ve
tüketilmesi ile genel üretim maliyetlerinin oluştuğu ve söz konusu işletme faaliyetlerinin de maliyet
taşıyıcıları (yarı mamul, mamul, hizmet vb.) tarafından tüketildiği esasına dayanır5. Buna göre, bir mamul
diğer mamullere nazaran genel üretim maliyetlerini oluşturan faaliyetlerden daha fazla tüketiyorsa, genel
üretim maliyetlerinden de o nispette daha fazla bir pay almalıdır6.
Faaliyet tabanlı maliyetleme, geleneksel hacim tabanlı maliyetlemenin, üretilen mamuller arasında karşılıklı
genel üretim maliyeti transferi nedeniyle oluşan çarpık maliyetlemeyi (yüksek hacimli ve/veya daha az
karmaşık mamullerin fazla; düşük hacimli ve/veya karmaşık mamullerin daha az maliyetlendirilmesi)
ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir7. Bu amaçla, faaliyet tabanlı maliyetleme, genel üretim maliyetlerinin
davranışları hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olunabilmesi için, genel üretim maliyetlerine neyin sebep
olduğu ve bu maliyetlerle mamuller arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı üzerinde önemle durmaktadır8.
Faaliyet tabanlı maliyetlemeye göre, maliyetler işletmede yürütülen faaliyetler nedeniyle oluşmaktadır.
Mamuller de söz konusu faaliyetleri tüketirler. O halde, işletmelerdeki her temel faaliyeti etkileyen
faktörlerle, faaliyetlerin maliyeti ve faaliyetlerle mamuller arasındaki ilişkinin iyi anlaşılması gerekir.
Faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin temelini dört önemli adım oluşturur. Bunlar: Süreç değerleme
analizi, faaliyet merkezlerinin belirlenmesi, maliyetlerin faaliyet merkezlerine aktarılması ve maliyet
etkenlerinin seçilmesi adımlarıdır9.
2.1. Süreç Değerleme Analizi
İyi tasarlanmış bir faaliyet tabanlı maliyetleme, süreç değerleme analizi ile başlar. Süreç değerleme analizi,
bir mamul veya hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin sistematik olarak analiz edilmesidir. Bu analiz,
bir mal veya hizmet üretimiyle ilgili kaynak tüketen tüm faaliyetleri belirler ve bu faaliyetleri değer katan
veya değer katmayan faaliyet oluşlarına göre sınıflandırır. Bir mamulün üretim süreci içinde işleme süresi,
değer katan tek faaliyet olarak görülürken, diğer tüm süreler (kontrol, taşıma, bekleme, depolama) mamule
değer katmadan kaynakları tüketen, değer katmayan faaliyetlerdir10.

2.2. Faaliyet Merkezlerinin Belirlenmesi
Süreç değerleme analizinden sonra, her bir mamulün üretimi için gerekli faaliyetler, bir üretim akış şeması
üzerine açıkça yazılır. Belirlenmiş düzinelerce faaliyet olabileceği için, bu noktada, söz konusu
faaliyetlerden ne kadarının ayrı bir faaliyet merkezi olarak ele alınacağına karar verilmesi gerekir. Faaliyet
merkezi, yönetimin, bir faaliyetin içerdiği maliyetin ayrıca raporlanmasını istediği üretim sürecinin bir kısmı
olarak tanımlanabilir11.
Çoğu işletme için, her bir faaliyeti ayrı bir faaliyet merkezi olarak ele almak ekonomik açıdan uygun
olmayabilir. Bu nedenle işletmeler, çoğunlukla ayrıntı miktarını ve maliyet kayıtlarını azaltmak için,
birbiriyle ilişkili olan birkaç faaliyeti, bir faaliyet merkezinde birleştirirler. Örneğin, ilk madde ve
3

Charles T. Horngren - Walter T. Harrison, Jr., Accounting, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1992,
s.1061.
4
Letricia G. Rayburn, Cost Accounting: Using a Cost Management Approach, Times Mirror Higher Education
Group, Inc., U.S.A., 1996, s.120.
5
Les Heitger - Pekin Ogan - Serge Matulich, Cost Accounting, South - Western Publishing Co., Cincinnati Ohio,
1992, s.888.; C. Drury, a.g.e., s.275.
6
L. Heitger - P. Ogan - S. Matulich, a.g.e., s.888.
7
E. O. Henke - C. W. Spoede, a.g.e., s.861.
8
C. Drury, a.g.e., s.275.
9
R. H. Garrison - E. W. Noreen, a.g.e., s.183.
10
R. H. Garrison - E. W. Noreen, a.g.e., s.183-184.
11
R. H. Garrison - E. W. Noreen, a.g.e., s.185.

malzemenin taşınması ve işe yerleştirilmesi birkaç faaliyeti içeriyor olabilir. Ancak bunlar genellikle
malzeme taşıma adı altında tek bir faaliyet merkezinde birleştirilirler12.
Faaliyet tabanlı maliyetleme de, üretim sürecindeki faaliyetler genel düzeyleri itibariyle dört grupta
toplanabilirler. Hiyerarşik bir yapı içinde olan bu faaliyet düzeylerinin açıklanmasına aşağıda yer
verilmiştir13:


Mamul birimleri düzeyindeki faaliyetler: Bir birim mamul üretiminin her defasında gerçekleştirilen
faaliyetlerdir.



Mamul partileri düzeyindeki faaliyetler: Bir mamul partisinin her üretiminde gerçekleştirilen
faaliyetlerdir.



Mamul düzeyindeki faaliyetler: Her bir farklı türden mamulün üretimini desteklemek için gerektiğinde
gerçekleştirilen faaliyetlerdir.



Üretim yeri düzeyindeki faaliyetler: Bir üretim yerindeki genel üretim sürecini destekleyen
faaliyetlerdir.

Mamul birimleri düzeyindeki faaliyetler, üretim yerindeki toplam üretim hacminin bir sonucu olarak ortaya
çıkan faaliyetlerdir. Örneğin, enerji tüketimi, tüm mamul birimlerinin tamamlanması için gerekli olan
makine saati sürelerinin bir fonksiyonudur. Bu nedenle mamul birimleri düzeyindeki bir faaliyet olarak ele
alınır. Aynı şekilde, yapılan bakım işleri, üretimi desteklemek için gerekli endirekt işçilikler, yardımcı madde
ve işletme malzemesi tüketimleri de çıktı hacmine bağlı oldukları için mamul birimleri düzeyindeki
faaliyetler olarak kabul edilirler. Bazı işletmeler mamul birimleri düzeyindeki faaliyetleri tek bir faaliyet
merkezinde birleştirirken, diğerleri mamul birimleri düzeyinde en az iki faaliyet merkezi oluştururlar.
Bunlardan biri makine ile ilgili faaliyetlerle bağlantılı iken, diğeri işçilik ile ilgili faaliyetlerle bağlantılıdır.
Mamul partileri düzeyindeki faaliyetler, üretilen birimden ziyade, üretilen parti sayısı ile ilgili faaliyetlerdir.
Bunlara örnek olarak, satın alma siparişleri, makinelerin ayarlanması (işe hazırlanması), malzemelerin
taşınması, ilk birimin kalite muayenesi, müşterilere yapılan sevkiyatlar, malzeme teslim alımları verilebilir.
Mamul partileri düzeyindeki maliyetler, üretilen birim sayısı veya diğer herhangi bir hacim ölçüsünden
ziyade üretilen partilerin sayısına göre ortaya çıkarlar. Ayrıca, söz konusu maliyetler genellikle partide yer
alan birimlerden bağımsızdırlar. Örnek olarak, makinelerin ayarlanması ele alınırsa, yeni bir parti mamul
üretimine başlanmadan önce makinelerin ayarlanması gerekir. Makineler bir defa ayarlandıktan sonra, o parti
içinde 100 birim de üretilse, 1.000 birim de üretilse, artık yeni bir ayarlama çabasına gerek kalmadan üretim
tamamlanır. Örnekten de anlaşılacağı üzere, mamul partileri düzeyinde ortaya çıkan toplam maliyetler,
partide yer alan birimlerin değil, faaliyet sayısının bir fonksiyonudur. Bu düzeydeki faaliyetlerin
tanımlanabilen her biri için ayrı bir faaliyet merkezi oluşturulur.
Mamul düzeyindeki faaliyetler, bir işletmenin ürettiği farklı türden mamullerle ilgili faaliyetlerdir. Bu
nedenle, mamul düzeyindeki faaliyetler belli bir mamulle ilgili olup, diğer mamullerle ilgisi olmayan
faaliyetlerdir. Bunlara örnek olarak, parça stoklarının korunması, tasarım değişikliği istekleri, özel test
işlemleri gibi faaliyetler verilebilir. Bu faaliyetlerin maliyetleri, her bir mamul türü ile ayrı ayrı
ilişkilendirilebilir. Ancak bu maliyetler, mamullerin üretilen parti sayısı veya birim sayısından bağımsız
olarak oluşan maliyetlerdir. Mamul düzeyindeki faaliyetlerden her bir tanımlanabilen faaliyet için, ayrı bir
faaliyet merkezine gereksinim vardır.
Üretim yeri düzeyindeki faaliyetler, belirli bir mamul birimi, partisi veya türü ile ilişkileri doğrudan
kurulamayan, tüm üretim ile ilgili olan faaliyetlerdir. Bunlara örnek olarak, üretim yeri kiraları,
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amortismanları, bakımı, yönetimi, sigortaları, vergileri, güvenliği, sosyal tesis maliyetleri gibi maliyetler
verilebilir.
Teorik olarak mamul birimleri, mamul partileri ve mamul düzeyindeki faaliyetlerin maliyetleri her birim
mamule dağıtılabilirken, üretim yeri düzeyindeki faaliyetlerin maliyetlerinin birim mamullere dağıtımı
uygun karşılanmaz. Bunun nedeni, üretim yeri düzeyindeki maliyetlerin dağıtımının keyfî hacim-tabanlı
dağıtım anahtarları kanalıyla yapılabilir olmasıdır. Ancak, uygulamada bu düzeydeki maliyetler de mamul
maliyetlerine eklenmektedir. Fakat, yönetim açısından yapılacak değerlendirmelerde, bu düzeydeki
maliyetler mamullere ilâve edilmemelidir14.
2.3. Maliyetlerin Faaliyet Merkezlerine Aktarılması
Faaliyet tabanlı maliyetleme iki-aşamalı dağıtım sürecini kullanmaktadır. Birinci aşamada, maliyetler
mamullere yüklenmeyi beklemek üzere biriktirildikleri faaliyet merkezlerine dağıtılırlar. Bu aşamada
maliyetler faaliyet merkezlerine ya doğrudan yüklenirler veya birinci aşama maliyet etkenleri kullanılmak
suretiyle dağıtılırlar15.
İşletmeler mümkün olduğu takdirde, maliyetlemedeki çarpıklığı önlemek için, maliyetleri, faaliyet
merkezlerine doğrudan yüklemeyi tercih ederler. Örneğin, bir işletme, malzeme taşıma adında bir faaliyet
merkezine sahipse, malzeme taşımayla doğrudan ilişkili tüm maliyetler belirlenerek, gerçekleştikleri anda
malzeme taşıma faaliyet merkezine yüklenir. Bu maliyetlere ücretler, amortismanlar ve kullanılan çeşitli
işletme malzemeleri de dahil edilebilir. İki veya daha fazla faaliyet merkezi tarafından paylaşılan bazı
kaynaklardan doğabilecek malzeme taşıma faaliyeti ile ilişkili diğer maliyetler, bu maliyetleri oluşturan ve
kullanımı kontrol eden, bazı birinci aşama maliyet etkenlerine göre, bu faaliyet merkezlerine dağıtılırlar.
Örneğin, üretim alanı, malzeme taşıma faaliyet merkezi ile birlikte birkaç faaliyet merkezi tarafından
paylaşılıyor olabilir. Bu takdirde, üretim alanı ile ilişkili maliyetler, her bir faaliyet merkezi tarafından işgal
edilen alana göre, bu faaliyet merkezlerine dağıtılacaktır16.
Faaliyet tabanlı maliyetlemedeki birinci aşama maliyet etkenleri dikkatlice incelendiğinde, bunların
geleneksel hacim tabanlı maliyetlemede hizmet yeri maliyetlerinin dağıtımında kullanılan dağıtım anahtarları
ile aynı özellikte oldukları görülür17.
2.4. Maliyet Etkenlerinin Seçilmesi
İki-aşamalı dağıtım sürecinin ikinci aşaması, maliyetlerin, faaliyet merkezlerinden mamullere aktarılmasını
içerir. Bu da, ikinci aşama maliyet etkenlerinin seçilmesi ve kullanılması ile gerçekleştirilir18.
Maliyet etkeni, yürütülen bir faaliyetle ilgili olarak maliyetlerin oluşmasına neden olan herhangi bir faktör
veya faktörlerdir. Maliyet etkeni, bir faaliyeti tüketen mamulle, o faaliyetin toplam maliyeti arasında
nedensel bir ilişki sağlar19.
İkinci aşamada kullanılacak bir maliyet etkeninin seçiminde iki faktör dikkate alınmalıdır20:
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Ölçme Maliyeti (maliyet etkeni ile ilgili bilgilerin edinilmesindeki kolaylık),
Korelasyon Derecesi (maliyet etkeninin ölçüsü ile mamullerin içerdiği faaliyetler arasındaki korelasyon
derecesi).
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Ölçme Maliyeti: Faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi, hacim tabanlı maliyetlemeye nazaran oldukça fazla
olan doğruluk derecesini, daha fazla maliyet etkeni kullanmak suretiyle elde etmektedir. Söz konusu maliyet
etkenleriyle ilgili ölçme maliyetini azaltmak için, faaliyet tabanlı maliyetleme nicelik olarak elde edilmesi
daha kolay olan maliyet etkenlerini kullanmaya çalışır. Bu kısmen, mamuller tarafından tüketilen faaliyetleri
dolaylı olarak gösteren ve diğer maliyet etkenlerinin yerine geçen maliyet etkenleri kanalıyla sağlanır.
Örneğin; muayene süresi yerine muayene sayısının kullanılması gibi. Bir faaliyetin süresini gösteren maliyet
etkenleri yerine, o faaliyet ile gerçekleştirilen işlemlerin sayısını gösteren maliyet etkenlerinin kullanılması,
faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin tasarımında ölçme maliyetlerini azaltmak açısından önemli bir
tekniktir21.
Korelasyon Derecesi22: Mamuller tarafından tüketilen faaliyetleri sadece dolaylı olarak gösteren maliyet
etkenlerinin kullanımı, raporlanmış mamul maliyetlerinin çarpık olması riskini taşır. Çünkü bu tür maliyet
etkenleri, faaliyetlerin gerçek tüketimini doğru olarak göstermezler. Örneğin, muayene süreleri değişken ise,
maliyet etkeni olarak muayene sayısını kullanmak, muayene saatlerini maliyet etkeni olarak kullanmak kadar
yüksek bir korelasyon sağlayamayacaktır. Muayene sayısı maliyet etkeni olarak kullanıldığı takdirde, uzun
muayene süresi gerektiren bir mamul düşük maliyetlenirken, kısa muayene süresi gerektiren bir mamul de
yüksek maliyetlenecektir.
Belirlenen maliyet etkeninin, bir faaliyetin mamuller tarafından gerçek tüketimini ne kadar iyi temsil ettiği,
her bir faaliyetin maliyet etkeni kanalıyla mamullere yüklenen miktarları ile, mamul tarafından tüketilen
gerçek miktarların korelasyonu ile ölçülür. İşlem-tabanlı maliyet etkenleri, bir faaliyetin gerçek tüketimi ile
nadiren tam korelasyon içindedirler. Çünkü bu maliyet etkenleri, mamulün üretim sürecini önemsemeden
aynı miktarda faaliyeti tükenmiş olarak mamullere yüklerler. Bu varsayımın neden olduğu çarpıklıklar da,
maliyet etkenlerinin, birbirine zıt yönde tüketimi gerçekleşen iki maliyet etkenine ayrılmasıyla azaltılabilir.
3. GELENEKSEL HACİM TABANLI MALİYETLEME İLE FAALİYET TABANLI
MALİYETLEMENİN KARŞILAŞTIRILMASI
Geleneksel olarak, genel üretim maliyetleri üretilen her mamule, direkt işçilik saatleri, direkt işçilik
maliyetleri, direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri, makine saatleri, üretilen mamul birimleri gibi dağıtım
anahtarları kullanılarak yüklenmektedir23. Bu dağıtım anahtarları "hacim tabanlı" dağıtım anahtarlarıdır.
Genel üretim maliyetlerinin hacim tabanlı dağıtım anahtarları aracılığıyla mamullere yüklenmesinde, üretim
arttıkça yükleme oranının hesaplanmasında kullanılan formülün paydasında yer alan rakam büyüyeceği için,
birim mamule daha az genel üretim maliyeti yüklenmektedir. Bu da, yüksek üretim hacminde, sabit genel
üretim maliyetlerinin, daha fazla sayıda mamule dağılmasını sağladığı için, daha düşük mamul maliyetlerinin
oluşmasına neden olmaktadır. Bu dikkat çekici nokta, üretim işletmelerinin çoğunu birim mamul
maliyetlerini düşürmek için daha fazla üretmeye teşvik etmektedir. Ancak, birim mamul maliyetlerini
düşürmek uğruna artırılan üretim sonucu elde edilen mamuller, satılamaz veya satılması uzun zaman alırsa,
bu takdirde stokları elde tutma maliyetleri ile stokların modasının geçmesi maliyetleri, artırılan üretim
nedeniyle elde edilen maliyet tasarruflarından daha fazla olabilmektedir24.
Direkt işçiliğin toplam mamul maliyetinin önemli bir kısmını oluşturduğu 20. yüzyılın ilk dilimi içinde
tasarlanan geleneksel hacim tabanlı maliyetleme, üretim hacmi ile çok yakın ilişkisi olan kaynakların (direkt
işçilik, direkt ilk madde ve malzeme ve üretim makineleri ile bağlantılı maliyetlerin), üretilen her birim
mamul için, tüketilen kısımlarını doğru olarak ölçmektedir. Ancak, işletme kaynaklarının çoğu, üretim hacmi
ile bağlantılı olmayan faaliyetler tarafından tüketilmektedir. Bunlara örnek olarak, malzeme taşıma, malzeme
tedarik, makinelerin işe hazırlanması (ayarlanması), üretim plânlama, ilk çıktıların kalite kontrolü vb.
faaliyetler verilebilir. Bu nedenle mamullerin, tüm işletme kaynaklarını kendi üretim hacimleri nispetinde
tüketeceklerini varsayan geleneksel yaklaşım, özellikle bugünün ileri üretim ortamlarında çarpık mamul
maliyetlemesine neden olmaktadır. Geleneksel hacim tabanlı maliyetlemenin tasarlandığı günden itibaren
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geniş uygulama alanı bulduğu 30 yıl öncesine kadar üretim, dar bir mamul yelpazesi içinde
gerçekleştirilirken, mamullerin maliyet yapısı içinde egemen olan maliyet unsurları, direkt işçilik maliyetleri
ile direkt ilk madde ve malzeme maliyetleriydi. Bu maliyet yapısı içinde, genel üretim maliyetlerinin oranı
küçük olduğu için, uygun olmayan genel üretim maliyet dağıtımından doğan çarpıklıklar, o kadar önemli
değildi. Zaten, söz konusu dönemde bu çarpıklıkları ortadan kaldırmak için oluşturulacak bilgi işleme
sistemlerinin maliyetleri yüksek olduğundan, tasarlanacak karmaşık genel üretim maliyetleri dağıtım
yöntemlerine fayda - maliyet analizi açısından hak vermek zordu25.
İleri üretim teknolojilerinin kullanıldığı ileri üretim ortamlarına geçiş ile birlikte, üretim geniş bir mamul
yelpazesi içinde gerçekleştirilebilir hale gelirken, toplam maliyet içinde direkt işçilik maliyetlerinin önemi
azalmış, buna karşılık genel üretim maliyetlerinin önemi çok artmıştır. Geniş mamul yelpazesi içinde yer
alan mamullerin, farklı hacim, parti sayısı ve karmaşıklıkta üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi ile de
geleneksel hacim tabanlı maliyetleme çarpık mamul maliyet bilgilerinin raporlanmasına neden olmuştur.
İleri üretim ortamlarında, hacim tabanlı dağıtım anahtarları ile genel üretim maliyetlerinin mamullere
yüklenmesi çalışmaları, sistematik olarak yüksek hacimli mamullerin fazla; düşük hacimli mamullerin az
maliyetlendirildiklerini ortaya çıkarmıştır26. Bunun nedeni, üretilen mamuller arasında, hacim, parti sayısı ve
karmaşıklık açısından farklılık olması durumunda, hacim tabanlı genel üretim maliyeti dağıtım anahtarları ve
yükleme oranları ile genel üretim maliyetleri arasında uygun neden - sonuç ilişkisinin olmamasıdır27.
Geleneksel hacim tabanlı maliyetleme yöntemi, çarpıtılmış birim mamul maliyetlerinin raporlanmasına
neden olduğu gibi; mamulün tasarımı, üretimi ve kalitesinde yapılacak gerekli düzeltimleri destekleme
konusunda da herhangi bir fayda sağlayamamaktadır. Ayrıca yöntem, işletmenin kısa veya uzun dönemli
yatırım ve pazarlama kararlarını destekleyici bilgileri de raporlayamamaktadır28. Bugünün teknolojisi ile, bu
çarpık maliyetlemeyi ortadan kaldıracak bilgi işleme sistemlerinin maliyetlerinin, hatalı maliyet bilgilerine
dayanılarak verilecek hatalı kararlardan çok daha az maliyetli olması, daha doğru mamul maliyetleme
isteğini artırmıştır29.
Faaliyet tabanlı maliyetleme, daha öncede belirtildiği gibi, genel üretim maliyetlerinin dağıtımında ikiaşamalı dağıtım sürecini kullanmaktadır. Geleneksel iki-aşamalı dağıtım, üretimi destekleyen faaliyetlerle,
üretilen mamuller arasında doğrudan güçlü bir ilişkinin olmadığı temeline dayanır. Bu nedenle, hizmet
maliyet yerlerine ait genel üretim maliyetleri, geleneksel iki-aşamalı dağıtım sürecinde, önce üretim maliyet
yerlerine dağıtılır. Faaliyet tabanlı maliyetleme bu varsayımı reddederek üretilen mamullerle, yürütülen
faaliyetler arasında doğrudan ilişki kuran maliyet etkenlerini harekete geçirir. Maliyet etkenleri, çeşitli
mamullerin, her bir faaliyetten ne kadar tükettiğini miktar olarak ölçerler. Daha sonra faaliyet maliyetleri,
mamullerin bu faaliyetlerden tükettiği oranda, mamullere dağıtılır. Bu şekildeki dağıtım, geleneksel ikiaşamalı dağıtımda, hizmet maliyet yerlerinden üretim maliyet yerlerine yapılan dağıtımı ortadan kaldırır30.
Aşağıdaki Tablo31 yardımıyla, geleneksel iki-aşamalı dağıtım süreci ile faaliyet tabanlı iki-aşamalı dağıtım
süreci yapısal olarak karşılaştırılmaktadır.
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GELENEKSEL
İKİ - AŞAMALI
DAĞITIM SÜRECİNİN
YAPISI
1. AŞAMA DAĞITIM
 Adım 1
Tüm genel üretim maliyetleri,
üretim ve hizmet maliyet
yerlerine dağıtılır.
 Adım 2
Hizmet maliyet yeri maliyetleri,
üretim maliyet yerlerine dağıtılır.
2. AŞAMA DAĞITIM
Maliyetler, üretim maliyet yerleri
(bölümsel) yükleme oranlarına
göre, mamul veya hizmetlere
dağıtılır. Yükleme oranı, her bir
üretim yerinde biriken genel
üretim maliyetlerinin; o üretim
yerindeki, üretim hacmi ile
ilişkili hacim tabanlı bir dağıtım
anahtarı
(ölçüsü)
düzeyine
bölünmesiyle bulunur.

FAALİYET TABANLI
İKİ - AŞAMALI
DAĞITIM SÜRECİNİN YAPISI
1. AŞAMA DAĞITIM
Tüm genel üretim maliyetleri, farklı
maliyet etkenleri aracılığıyla faaliyet
maliyet havuzlarına dağıtılır.

2. AŞAMA DAĞITIM
Maliyetler, faaliyet yükleme oranlarına
göre mamul veya hizmetlere dağıtılır.
Faaliyet yükleme oranı, her bir faaliyet
havuzunda biriken genel üretim
maliyetlerinin, faaliyet maliyet etkeni
düzeyine bölünmesiyle bulunur.

Tablo : Geleneksel İki-Aşamalı Dağıtım Süreci ile Faaliyet Tabanlı İki-Aşamalı Dağıtım Sürecinin
Yapısal Olarak Karşılaştırılması
Buraya kadar yapılan açıklamalar ışığında, ölçme maliyetlerinin yüksek, rekabetin zayıf ve mamul
çeşitliliğinin az olduğu bir dönemde maliyet sistemlerini oluşturmuş olan işletmelerin; ölçme maliyetlerinin
düşük, rekabetin şiddetli ve mamul çeşitliliğinin çok olduğu bir ortamda, faaliyet tabanlı maliyetlemeye
dayalı bir maliyet sistemi oluşturmalarının uygun olduğu ifade edilebilir32.
4. HİZMET ÜRETEN İŞLETMELERDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME
Başlangıçta mal üreten işletmeler tarafından kullanılmak üzere tasarlanan ve bu işletmeler tarafından
kullanılan faaliyet tabanlı maliyetleme, yararları nedeniyle hizmet üreten işletmeler tarafından da geniş kabul
görerek uygulanmaya başlanmıştır33. Faaliyet tabanlı maliyetlemenin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi,
maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olan faaliyetlerin belirlenebilmesi ve sunulan hizmet için bu
faaliyetlerden ne kadar tüketildiğinin tespit edilebilmesine bağlıdır. Bu açıdan faaliyet tabanlı
maliyetlemenin hizmet işletmelerinde kullanılmasının temeldeki amacı, mal üreten firmalardakinden farklı
değildir. Amaç, maliyet doğuran temel faaliyetleri belirlemek ve bir iş, hizmet, sözleşme veya müşteri için
verilen her bir hizmette bu faaliyetlerden ne kadarının gerçekleştirildiğini dikkatlice takip etmektir. Hizmet
işletmelerinde de faaliyetleri, faaliyet maliyet havuzlarını ve maliyet etkenlerini belirlemek için mal üreten
işletmelerdeki genel yaklaşım kullanılır. Faaliyetleri değer katan faaliyetler ve değer katmayan faaliyetler
olarak sınıflandırarak, değer katmayan faaliyetleri ortadan kaldırmak veya azaltmak çabaları mal üreten
firmalar için olduğu kadar hizmet üreten firmalar için de geçerlidir. Ayrıca faaliyetlerin birim düzeyindeki
faaliyetler, parti düzeyindeki faaliyetler, mamul (hizmet) düzeyindeki faaliyetler ve üretim yeri düzeyindeki
faaliyetler olarak sınıflandırılmaları da geçerlidir34.
32
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Sons, Inc., New York, 1999, s.146.
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Hizmet üreten işletmeleri mal üreten işletmelerden ayıran bir çok özellik vardır35. Bu özelliklere bağlı olarak,
hizmet üretimi yapan işletmelerde, faaliyet tabanlı maliyetlemenin uygulanmasını zaman zaman zorlaştıran
iki temel problem söz konusudur. Bunlardan birincisi, hizmet üreten işletmelerdeki maliyetlerin büyük bir
kısmının, üretim düzeyindeki faaliyetlere ait maliyetlerden oluşma eğilimi içinde olmasıdır. Üretim yeri
düzeyindeki faaliyetlere ait maliyetlerle de, müşteriye sunulan faturalandırılacak belirli bir hizmet arasında
doğrudan ilişki kurmak çoğu zaman mümkün olmayabilir. Diğer problem ise, hizmet üretimi yapan
işletmelerde çalışanlar tarafından yapılan faaliyetlerin çoğunun tekrarlanmayan işlere ait faaliyetleri de
içermesidir. Bu tür işleri kayıtlara geçirmek kolay olmadığı için faaliyet verilerini elde etmek de oldukça
zorlaşmaktadır36. Bu zorluklarına rağmen faaliyet tabanlı maliyetleme, havayolu işletmeleri, tren yolu
işletmeleri, oteller, hastaneler, bankalar, sigorta şirketleri, telefon şirketleri, finansal hizmet veren kuruluşlar
gibi hizmet sektöründe yer alan çeşitli işletmeler için de kullanılması gerekli bir araç niteliğinde
görülmektedir37.
5. BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARINDA FAALİYET TABANLI MALİYETLEME ÖRNEĞİ
Aşağıda, bir örnek38 yardımıyla birer hizmet üretim işletmeleri olan bağımsız denetim firmalarında,
geleneksel hacim tabanlı maliyetleme ile faaliyet tabanlı maliyetleme arasındaki fark gösterilmeye
çalışılmıştır. Faaliyet tabanlı maliyetleme benzer şekilde, işinin bir parçası olarak müşterilerine çeşitli
cinsten hizmet veren, serbest muhasebeci , serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik
firmaları ile avukatlık, mimarlık, mühendislik gibi çeşitli danışmanlık firmaları vb. hizmet işletmeleri
tarafından da aynen uygulanabilir.
“A” bağımsız denetim firmasının özet bütçesinin aşağıdaki gibi olduğu varsayılmıştır.
"A" Bağımsız Denetim Firması Yıllık Bütçesi (Milyon TL.)
Satış hasılatı

1.000.000

(-)Direkt uzman işçilik

(300.000)

(-)Tahmini genel üretim maliyeti

(600.000)

Toplam maliyetler

(900.000)

Hizmet satış karı

Tahmini genel üretim maliyeti yükleme oranı

100.000

=

Tahmini genel üretim maliyeti
600.000
=
= %200
Direkt işçilik maliyetleri
300.000

Geleneksel hacim tabanlı maliyetlemede direkt uzman işçilik, genel üretim maliyetlerinin her bir denetim
işine dağıtımında temel oluşturur. Her bir işten kazanılan hizmet satış karını belirlemek için, o işin toplam
maliyetinin hesabında gerçekleşen direkt uzman işçilik maliyetinin %200’ü oranında genel üretim maliyeti,
maliyete dahil edilir. Örneğin, “A” bağımsız denetim firması 130.000.000.000 TL.’lik denetim ücreti fatura
ettiği “B” şirketinin denetimi esnasında 35.000.000.000 TL.’lik direkt uzman işçilik gerçekleştirmişse,
geleneksel maliyetleme yaklaşımında söz konusu denetim işine direkt uzman işçilik ücretinin %200’ü
oranında bir genel üretim maliyeti yüklenmek suretiyle “A” bağımsız denetim firmasının bu denetim işinden
elde ettiği hizmet satış karı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Edward J. Blocher – Kung H. Chen – Thomas W. Lin, a.g.e.,123.
William Rotch, “Activity-Based Costing in Service Industries”, Journal of Cost Management 4, No.2 (Summer
1990), s.8’den aktaran R. H. Garrison - E. W. Noreen, a.g.e., s.199.
37
J. J. Weygandt – D. E. Kieso – P. D. Kimmel, a.g.e., s.146.
38
örnek J. J. Weygandt – D. E. Kieso – P. D. Kimmel, a.g.e., s.147-149’dan geliştirilmiştir.
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(Milyon TL.)
Satış hasılatı

130.000

(-) Direkt uzman işçilik

(35.000)

(-) Genel üretim maliyeti (35.000x%200) =

(70.000)

Hizmet satış karı

(105.000)
25.000

Söz konusu örneğin faaliyet tabanlı maliyetlemede çözümü için, “A” bağımsız denetim firmasının yıllık
tahmini genel üretim maliyetleri olan 600.000.000.000 TL., firmanın denetim faaliyetleri göz önünde
bulundurulmak suretiyle, çeşitli faaliyet havuzları ve maliyet etkenleri dikkate alınarak yeniden hesaplanır.
Faaliyet tabanlı maliyetlemeye göre oluşturulan yıllık genel üretim maliyeti bütçesi varsayımlarına aşağıda
yer verilmiştir.

Faaliyet Maliyet
Havuzları

Maliyet Etkenleri

Her Faaliyetin Maliyet
Tahmini Genel Etkeninin Tahmini
Faaliyet Tabanlı
Kullanımı
Üretim
Genel Üretim
(* işareti; milyon Maliyetler Yükleme
Maliyetleri
(Milyon TL.) TL.'lik kısaltmayı ifade
Oranları
etmektedir.)

Direkt uzman işçilik
saatleri

105.000

30.000 saat

Direkt İşçilik Ücreti Direkt uzman işçilik
Dışındaki Haklar
maliyeti

120.000

300.000* TL.

Sekreterlik
Hizmetleri

Saat başına
3.500.000 TL.
Her bir TL.'lik işçilik
maliyeti için 0,40
TL.
Sayfa başına
150.000 TL.

Yazım ve Fotokopi

Çalışma kağıdı sayfası

Bilgisayar Destek
Hizmetleri

İşlemci dakikaları

Telefon ve Posta

(Doğrudan yükleme)

35.750

35.750* TL.

Avukatlık destek
hizmetleri

Sarfedilen saatler

71.250

950 saat

Saat başı
75.000.000 TL.

Sigorta (mesleki
sorumluluk vb.)

Faturalanmış hasılat

60.000

1.000.000* TL.

1 TL.'lik hasılat
başına 0,06 TL.

Stajyer çalıştırma ve Direkt uzman işçilik
eğitimi
saatleri

105.000

30.000 saat

3.000

100.000

20.000 sayfa

100.000 dakika

Dakikası
1.000.000 TL.

Saat başına
3.500.000 TL.

600.000
Yukarıda telefon ve posta giderlerinde olduğu gibi sunulan belli bir hizmetle doğrudan ilişkisi
kurularak tutarları tespit edilebilecek faaliyet maliyetleri ilgili hizmetlere doğrudan yüklenebilir.

“A” denetim firmasının “B” şirketinin denetiminde tükettiği maliyet etkeni bilgileri aşağıdaki
tablonun 3. kolonundaki gibidir. Buna göre faaliyet tabanlı maliyetlemede söz konusu denetime yüklenecek
genel üretim maliyeti tutarı 82.550.000.000 TL. olarak hesaplanmaktadır.

Faaliyet Maliyet
Havuzları

Maliyet Etkenleri

Maliyet Etkeni Fiili
Faaliyet Tabanlı
Kullanımı
Yüklenen
Genel Üretim
(* işareti; milyon
Maliyetler
Maliyeti Yükleme
TL.'lik kısaltmayı
(Milyon TL.)
Oranları
ifade etmektedir.)

Direkt uzman işçilik
saatleri

3.800 saat

3.500.000 TL.

13.300

Direkt İşçilik Ücreti Direkt uzman işçilik
Dışındaki Haklar
maliyeti

35.000* TL.

0,40 TL.

14.000

150.000 TL.

330

1.000.000 TL.

17.200

Sekreterlik
Hizmetleri

Yazım ve Fotokopi

Çalışma kağıdı sayfası

Bilgisayar Destek
Hizmetleri

Bilgisayar kullanım
dakikaları

Telefon ve Posta

(Doğrudan yükleme)

Avukatlık destek
hizmetleri

Sarfedilen saatler

Sigorta (mesleki
sorumluluk vb.)

2.200 sayfa

17.200 dakika

7.320

124 saat

75.000.000 TL.

9.300

Faturalanmış hasılat

130.000* TL.

0,06 TL.

7.800

Stajyer çalıştırma ve Direkt uzman işçilik
eğitimi
saatleri

3.800 saat

3.500.000 TL.

13.300

Toplam Genel Üretim Maliyetleri

82.550

“B” şirketinin denetimine faaliyet tabanlı maliyetlemeye göre yüklenen genel üretim maliyetleri
82.550.000.000 iken, geleneksel hacim tabanlı maliyetlemede bu tutar 105.000.000.000 TL.’dir. Aşağıda her
iki yaklaşıma göre bulunan sonuçların karşılaştırılmasına yer verilmiştir.

Geleneksel Hacim Tabanlı
Maliyetleme
(Milyon TL.)
Satış hasılatı

Faaliyet Tabanlı
Maliyetleme
(Milyon TL.)

130.000

130.000

Maliyetler
Direkt uzman işçilik maliyeti

(35.000)

(35.000)

Yüklenen genel üretim malilyeti

(70.000)

(82.550)

Toplam maliyetler

105.000

117.550

Hizmet satış karı

25.000

12.450

Kar Marjı

%19,23

%9,57

Yukarıdaki karşılaştırma incelendiğinde faaliyet tabanlı maliyetlemeye göre “B” şirketinin denetimi “A”
denetim firmasına toplam 117.550.000.000 TL.’ye mal olmuştur. Ancak hacim tabanlı maliyetlemeye göre
söz konusu denetimin “A” denetim firmasına maliyetinin 105.000.000.000 TL. olduğu görülmektedir. Buna
göre “B” şirketinin denetiminin faaliyet tabanlı maliyetlemeye göre toplam maliyeti, hacim tabanlı
maliyetlemeden 12.550.000.000 TL., oran olarak da yaklaşık %18 oranında daha yüksektir. Buna karşılık
hizmet satış karı yarısı kadardır. Bu karşılaştırmadan da anlaşılacağı üzere geleneksel hacim tabanlı
maliyetleme, hizmet işletmelerinde de mal üreten işletmelerde olduğu gibi yanılgılara yol açabilecek maliyet
bilgileri üretmektedir. Bu nedenle farklı türden hizmet üreten, hizmet üretim işletmeleri yapacakları fayda
maliyet analizleri sonucunda, uygun olduğu taktirde faaliyet tabanlı maliyetlemeye bünyelerinde yer
vermelidirler.
6. SONUÇ
Faaliyet tabanlı maliyetleme, genel üretim maliyetlerinin toplam maliyetler içinde önemli yer kapladığı
bugünün üretim ortamlarında, farklı türden mal ve hizmet üreten işletmelerde geleneksel hacim tabanlı
maliyetlemeye göre hesaplanan birim mal ve hizmet maliyetlerinin hatalı olması nedeniyle geliştirilmiştir.
Faaliyet tabanlı maliyetleme, üretilen mal ve hizmetlerin yanlış fiyatlandırılmasının ve bunlardan elde edilen
karların yanlış hesaplanmasının önüne geçmeye yönelik maliyetleme yaklaşımıdır. Ayrıca, işletmelerde
oluşan genel üretim maliyetlerinin kaynağının, üretilen mal ve hizmetler için tüketilen faaliyetlerin
maliyetleri olduğunu savunan yaklaşımıyla da, işletme yönetimlerinin üretime değer katan ve katmayan
faaliyetler üzerinde odaklanmasını sağlayarak, üretim maliyetlerinin düşürülmesinde de önemli bir rol
oynamaktadır. Bu nedenle toplam maliyetleri içinde genel üretim maliyetleri önemli oranda yer kaplayan
bağımsız denetim firmaları, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavirlik
firmaları da dahil olmak üzere, birden fazla türde mal ve hizmet üreten tüm işletmeler, gerekli fayda ve
maliyet analizini yapmak koşuluyla sonucun olumlu olması halinde, bünyelerinde faaliyet tabanlı
maliyetlemeye yer vermelidirler.
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4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU’NA GÖRE “ÖZEL İSTİHDAM
BÜROLARININ” KURULMASI
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 25.06.2003 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir.Kanun, 05
Temmuz 2003 tarih,25159 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.4904 sayılı Türkiye İş
Kurumu Kanunu ile Özel İstihdam Bürolarının Kurulmasına olanak tanınmıştır.
Türkiye İş Kurumu Kanununun 17. maddesi "Özel İstihdam Bürolarının Kurulması, Seçme, İzin Verme,
Yenileme ve Denetim" başlığı ile; Özel İstihdam Bürolarının ne şekilde kurulacağını ve hangi şartları
kapsayacağını,18.maddesi “İznin Yenilenmemesi, İptali ve Kararlara Karşı İtiraz”başlığı ile Özel İstihdam
Bürolarının çalışma izninin yenilenmeme ve iznin iptali koşulları ile itiraz şeklini,19.maddesi “Özel İstihdam
Bürolarının Bilgi Toplamaları, Kullanmaları, Kuruma Bilgi Verme Yükümlülükleri”başlığı ile Özel İstihdam
Bürolarının bilgi toplama,kullanma ve kuruma bilgi verme şartlarını ,20.maddesi “İdari Para Cezaları”
başlığı ile Özel İstihdam Bürolarına yasa ihlali halinde uygulanacak para ceza miktarlarını ,açıklamıştır.
A-Özel İstihdam Büroları Kurulması:
İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık
etme görevi, Kurum ve bu amaçla gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan özel istihdam bürolarınca
yapılır. Özel istihdam büroları, Kurumca iş piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek sayıda ve
aranan koşullar çerçevesinde seçilmek ve izin verilmek kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları dışında iş ve
işçi bulma faaliyetlerinde bulunabilirler. Yurt dışı hizmet akitlerinin Kuruma onaylatılması zorunludur.
B-Özel İstihdam Bürosu Açmak İsteyen Gerçek ve Tüzel Kişilerin Seçimi:
Kurumca yapılacak duyuru üzerine, özel istihdam bürosu açmak için başvuracak gerçek kişiler ile tüzel
kişileri idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin;
a- Türk vatandaşı ve en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları, müflis veya konkordato ilân etmiş
olmamaları,
b- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
veya altı aydan fazla hapis cezası almış veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı
işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devlet
sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,gerekmektedir.
c- Özel İstihdam Bürolarının, iş ve işçi bulma faaliyetlerini gerçekleştirebilecek ölçüde yönetim, nitelikli
uzman personel, teknik donanım ve uygun bir işyerine sahip olmaları, iş ve işçi bulma aracılığı izni için
on milyar lira tutarında kat’î ve süresiz banka teminat mektubu ile istenilen diğer bilgi ve belgeleri
Kuruma vermeleri, masraf karşılığı ödemeleri gerekir.
Başvurular,yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda Kurumca değerlendirilir.Değerlendirme
sonucunda uygun bulunanlar ilân edilir ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
C-Özel İstihdam Bürosu Açma İzni ve İzin Yenileme:
Kurumca verilen izinler üç yıl süreyle geçerlidir. İzin süresi, iznin sona erme tarihinden itibaren en az bir ay
önce yazılı talepte bulunulması, iznin verilmesinde aranan şartların mevcut olması, ilave kat’î ve süresiz
teminat mektubu verilmesi ve yenileme masraf karşılığı ödenmesi kaydıyla, Kurumca üçer yıllık sürelerle
yenilenebilir. İş ve işçi bulma aracılığı izni için talep edilen teminat miktarı, her takvim yılı başından geçerli
olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi

hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında her yıl artırılarak uygulanır. Faaliyette
bulunan özel istihdam büroları, izin almak için vermiş oldukları teminat mektubunu her yıl yeniden tespit
edilen miktara tamamlamak zorundadırlar. Kuruma verilen teminat mektupları, izin ve yenileme talebinin
reddi halinde kararın tebliğ tarihinden itibaren, yenileme talebinde bulunulmaması halinde izin süresinin
bitimini müteakip bir ay içinde iade edilir. İznin iptali halinde, iptal kararının kesinleşmesini müteakip
teminat Kuruma gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen teminat ilgilinin hiçbir borcuna mahsup edilemez.Kurum,
iş ve işçi bulma faaliyeti için izin verilmesi ve izin yenilenmesi işlemleri ile ilgili olarak özel istihdam
bürolarından masraf karşılığı alır.
D-Özel İstihdam Bürolarının Denetimi:
Özel istihdam bürolarının 4904 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili faaliyetlerini denetleme yetkisi Türkiye
İş Kurumu Müfettişlerine aittir. Özel istihdam büroları, Müfettişlerin istedikleri her türlü bilgiyi vermek ve
bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.
E-Özel İstihdam Büroları İznin Yenilenmemesi:
İzin süresi, iznin sona erme tarihinden itibaren en az bir ay önce yazılı talepte bulunulması, iznin
verilmesinde aranan şartların mevcut olması, ilave kat’î ve süresiz teminat mektubu verilmesi ve yenileme
masraf karşılığı ödenmesi kaydıyla, Kurumca üçer yıllık sürelerle yenilenebilir. İş ve işçi bulma aracılığı izni
için talep edilen teminat miktarı, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden
değerleme oranında her yıl artırılarak uygulanır. Faaliyette bulunan özel istihdam büroları, izin almak için
vermiş oldukları teminat mektubunu her yıl yeniden tespit edilen miktara tamamlamak
zorundadırlar.Öngörülen şartların yerine getirilmemiş olması halinde yenileme talebi reddedilir.
F-Özel İstihdam Büroları İznin İptali:
1- Özel istihdam bürolarına verilen izinler; iznin verildiği ya da yenilendiği tarihten itibaren onsekiz ay
içerisinde hiçbir işe yerleştirme işlemi gerçekleştirilmemiş,
2- İzin verilmesi veya yenilenmesi için aranan şartların taşınmadığı veya kaybedildiği tespit edilmiş,
3- Kanunun19 uncu maddesinin birinci (Özel istihdam büroları, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri
sadece iş ve işçi bulma faaliyeti için gerekli olması halinde toplayabilir, işleme tabi tutabilir veya
bunlardan yararlanabilir) ve ikinci (Özel istihdam büroları iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun
menfaat temin edemez ve ücret alamazlar. İşe yerleştirme faaliyeti karşılığı ücret sadece işverenden
alınır. Ancak, yönetmelikle belirlenecek meslekler ve üst düzey yöneticiler için işe yerleştirilenlerden
ücret alınmasına izin verilebilir)fıkralarındaki yükümlülüklere Kurum tarafından yazılı olarak ikaz
edilmelerine rağmen uyulmamış,
4- Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtildiği şekilde “ (a-bendi)
Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlarla ücret konusunda anlaşma
yapmaları, onlardan ücret almaları veya herhangi bir şekilde menfaat temin etmeleri halinde özel
istihdam büroları ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar,(b-bendi)İşgücünün sigortasız
çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan
anlaşmalar,(c-bendi)Bir işverenin veya bir iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam
bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar” bir anlaşma yapılmış olması ve
20 nci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan fiillerin “(a-bendi) Yurt dışı iş ve işçi bulma
faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayan özel istihdam bürolarına her bir hizmet
akdi için ikiyüzelli milyon lira,(b-bendi) Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle işgücü
piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün
içerisinde Kuruma vermeyen özel istihdam bürolarına beşyüz milyon lira,(c-bendi) Kurum
müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz etmeyen özel istihdam
bürolarına bir milyar lira”üçüncü kez tekrarlanması halinde iptal edilir.

G-Özel İstihdam Büroları Yenilememe ve İptal Kararlarına İtiraz:
Özel istihdam büroları, yenilememe ve iptal kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün
içinde Kuruma itiraz edebilirler. İtirazların otuz gün içinde sonuçlandırılması zorunludur. İtiraz yoluna
başvurulmuş olması ilgililerin yargı yoluna gitme haklarını ortadan kaldırmaz.
H-Özel İstihdam Bürolarının Bilgi Toplamaları ve Kullanmaları:
Özel istihdam büroları, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri sadece iş ve işçi bulma faaliyeti için
gerekli olması halinde toplayabilir, işleme tabi tutabilir veya bunlardan yararlanabilir.Özel istihdam büroları
iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edemez ve ücret alamazlar.İşe yerleştirme
faaliyeti karşılığı ücret sadece işverenden alınır. Ancak, yönetmelikle belirlenecek meslekler ve üst düzey
yöneticiler için işe yerleştirilenlerden ücret alınmasına izin verilebilir.İş ve işçi bulma faaliyetleri ile ilgili
olarak;(a) Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlarla ücret konusunda
anlaşma yapmaları, onlardan ücret almaları veya herhangi bir şekilde menfaat temin etmeleri halinde özel
istihdam büroları ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar,(b) İşgücünün sigortasız çalışması veya
sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar,(c) Bir
işverenin veya bir iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam bürolarından veya Kurumdan
hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar, geçersizdir.
I-Özel İstihdam Bürolarının Türkiye İş Kurumuna Bilgi Verme Yükümlülüğü:
Özel istihdam büroları işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan iş arayanlar, açık işler ve işe
yerleştirmelerle ilgili istatistikleri düzenli olarak Kuruma bildirmek, uygulamanın takibi için gerekli olan
diğer bilgi ve belgeleri de talebi üzerine Kuruma vermek zorundadırlar.
İ-İdari Para Cezaları:
Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle;
a- Yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayan özel istihdam
bürolarına her bir hizmet akdi için ikiyüzelli milyon lira,
b- Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel
bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma vermeyen özel istihdam
bürolarına beşyüz milyon lira,
c- Kurum Müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz etmeyen özel
istihdam bürolarına bir milyar lira,
d- Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı davranan ( d-bendi:İşçi isteme ve iş aramanın düzene
bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, işgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere
yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü bulunmasına ve yurt dışı hizmet akitlerinin
yapılmasına aracılık etmek, istihdamında güçlük çekilen işgücü ile işyerlerinin yasal olarak çalıştırmak
zorunda oldukları işgücünün istihdamlarına katkıda bulunmak, özel istihdam bürolarına ilişkin Kuruma
verilen görevleri yerine getirmek, işverenlerin yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri
temin etmesi ile tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına izin verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin
işlemleri yapmak)gerçek ve tüzel kişiler hakkında eylem başka bir suçu oluştursa dahi bir milyar lira,
ayrıca Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için de ikiyüzelli milyon lira,İdarî para
cezası verilir.
İdarî para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında her yıl
artırılarak uygulanır.İdarî para cezaları tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Kuruma ödenir veya aynı
süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur.
Kurumca itirazı reddedilenler idarî yargı yoluna başvurabilirler. Yargı yoluna başvurulması cezanın takip ve
tahsilini durdurmaz.

SONUÇ:
Gelişen teknoloji ve iletişim imkanları dünyamızı küçük bir ülke haline getirmiştir.Mal ve hizmetlerin
yanında,işgücü de bir hareketlilik kazanmakta ve bulunduğu ülkenin sınırlarını aşmaktadır.Bilim ve
teknolojide gelişme vasıflı işgücünün önemini artırmıştır.
Ülkemizde de emek arz ve talebinin en uygun şekilde karşı karşıya gelmesinde sorunlar
yaşanmaktadır.İşsizliğin giderek arttığı ülkemizde Özel İstihdam Bürolarının faaliyete geçmesi kanaatimce
işsizliği azaltacak ve/veya vasıflı işgücü oluşumuna katkı sağlayacaktır.

SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA İŞYERİ BİLDİRİMİNDE
4958 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Resul KURT
Sigorta Müfettişi
I. GİRİŞ
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda işverenlere bir takım yükümlülükler getirilmiştir.
Bu yükümlülüklerden birisi de işverenlerin işyerlerini Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirmesidir.
İşverenler 08.09.1999 tarihine kadar işyerlerini bir ay içinde bildirebiliyorken, 25.08.1999
tarih ve 4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunun 8. maddesinde yapılan değişiklikle işyeri
bildirgesinin sigortalı çalıştırmaya başlanmadan önce Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmesi esası
getirilmişti. 29.07.2003 tarih ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu1 ile de hem
işyerlerinin SSK’na bildirilmesinde ve hem de işyeri bildirgesinin süresinde verilmemesi halinde
uygulanacak idari para cezalarında önemli değişiklikler yapılmıştır.
Bu yazıda, 506 sayılı Kanuna göre işyerlerinin bildirilmesine ilişkin olarak 4958 sayılı
Kanunla yapılan değişiklikler incelenmiştir.
II. İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ VE TESCİLİ
506 Sayılı Kanunun 5. maddesinde, bu Kanunun uygulanmasında ikinci maddede belirtilen
sigortalıların işlerini yaptıkları yerler “işyeri” olarak tanımlanmıştır. Buna göre, herhangi bir işin
yapıldığı yerde iş sözleşmesine dayanarak sigortalı çalıştırılıyorsa, o yer 506 sayılı Kanuna göre
“işyeri” sayılacaktır. Ayrıca niteliği ve yürütümü itibariyle esas işin yapıldığı yere bağlı bulunan
tamamlayıcı ve ayrıntı sayılan yerler ile eklentiler (müştemilat) ve işyerine bağlı araçlar da
işyerinden sayıldığından buralarda hizmet akdiyle çalışanlar hakkında da 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu uygulanmaktadır.
Bir işyerine bağlı bulunan yerlerin neler olabileceği ve bunlar için sosyal sigorta yönünden
hangi işlemlerin yapılacağı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’nın 16 sayılı genelgesinde
belirtilmiştir. Buna göre; bir işin, esas işin tamamlayıcısı ve ayrıntısı sayılabilmesi için birinin tatili
halinde diğerinin sekteye uğraması ve işyerinde gaye olan faaliyetin ve iktisadi bütünlüğün
meydana gelememesi, bu işlerin ve görüldüğü yerlerin birbirine sıkı sıkıya bağlı olması, her birinin
bağımsız olarak ana gaye ve neticeyi meydana getirememesi, ancak, hep birlikte bütünü teşkil
etmesi şartları aranmaktadır.
İşyeri bildirgesi, işverenlerin Sosyal Sigortalar Kurumu’na işyerlerini tescil ettirirken
vermeleri gereken belgedir. İşverenler, işyerlerini 08.09.1999 tarihine kadar işçi çalıştırmaya
başlandıktan sonra bir ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilebiliyorlardı. Ancak,
08.09.1999 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4447 sayılı Kanunla, 506 sayılı Kanunun 8.
maddesi değiştirilerek, işyeri bildirgesinin, işçi çalıştırmaya başlanmadan önce, Sosyal Sigortalar
Kurumuna doğrudan vermek veya posta yoluyla iadeli taahhütlü veya APS ile gönderilmesi hükme
bağlanmıştı.
Yine, 4958 sayılı yasanın 26. maddesiyle, 506 sayılı yasanın 8.maddesinin birinci
fıkrasında yer alan "işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce" ibaresi, "en geç sigortalı
çalıştırmaya başladığı tarihte" şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre, 06.08.2003 tarihinden geçerli
olmak üzere işverenler, örneği Sosyal Sigortalar Kurumunca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç
sigortalı çalıştırmaya başlanan tarihte kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak
göndermekle yükümlü tutulmuştur.
1

Söz konusu 4958 sayılı Kanun 06.08.2003 tarih ve 25191 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
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Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal
etmesi halinde de, yeni işveren bildirge vermekle yükümlü tutulmuştur. Bir işyerini devralan
işverenler, işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte ilgili sigorta il/sigorta
müdürlüğüne vermek zorundadır.
Bir işyerinin işvereni gerçek kişi ise, onun ölümü ile işyerinin mirasçısına kalmasına intikal
denilmektedir. 4958 sayılı yasanın 26. maddesiyle, 506 sayılı yasanın 8.maddesine eklenen bir
fıkra ile iş yerinin miras yolu ile intikali halinde, yeni işveren (mirasçılar) iş yeri bildirgesini ölüm
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde doğrudan Kuruma vermek veya iadeli taahhütlü olarak
göndermekle yükümlü tutulmuştur. Ayrıca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 13.maddesi
(a) bendi uyarınca, işyerinin intikali halinde ise, ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde işyerinin
tescilli bulunduğu sigorta müdürlüğüne doğrudan yazılı olarak (intikal halinde düzenlenecek)
işyeri bildirgesiyle bildirilmesi gerekmektedir.
İşverenlerin sigortalı çalıştırmadıkları takdirde bu hususu daha önce yazılı olarak önceden
SSK’na bildirmeleri gerekirken, bu defa yapılan değişiklikle, aynı durumun, sigortalı çalıştırılmaya
son verilen tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmesi
esası getirilmiştir. Ancak, bu konudaki yükümlülüğün zamanında yerine getirilmemesi idari para
cezası uygulamasında “fiil” olarak sayılmadığından, bu işverenler hakkında 506 sayılı Kanunun
140 ıncı maddesi uyarınca işlem yapılmayacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. 2
4958 sayılı Yasa ile işyeri bildirgesinin verilmesine ilişkin bildirim süresinde değişiklik
yapılmış olmasına rağmen, sigortalı işe giriş bildirgesinin verilme süresine ilişkin herhangi bir
değişiklik yapılmamıştır. Yani, sigortalı işe giriş bildirgesinin;
a) Herhangi bir istisna kapsamına girmeyen sigortalıların, işe başlatılmadan önce,
b) İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak sigortalıların, en geç işe başlatıldığı gün,
c) İlk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan sigortalıların, en geç bir ay
içinde,
d) Dışişleri Bakanlığı tarafından yurtdışı görevine atanan sigortalıların, işe başladıkları
tarihten itibaren en geç üç ay içinde,
e) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak
çalıştırılan sigortalıların, araçların Türkiye'ye dönüşünden itibaren bir ay (Ancak, bu gibi
bildirgelerin Kuruma verilme süresi, sigortalının işe alınış tarihinden itibaren her halükarda 4 ayı
geçemeyeceği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 66. maddesinde hükme bağlanmıştır.)
içinde,
Sigortalı işe giriş bildirgesiyle ilgili sigorta il/sigorta müdürlüğüne bildirilmesi (veya
taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS ile postaya verilmesi) gerekmektedir.
III. İŞYERİ BİLDİRGESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ NEDENİYLE İDARİ
PARA CEZASI UYGULANMASI
506 sayılı yasanın 140. maddesinde 4958 sayılı yasa ile değişiklik yapılmadan önce “506
sayılı Yasanın 8 inci maddesinde belirtilen işyeri bildirgesini işçi çalıştırmaya başlayacağı
tarihten önce Sosyal Sigortalar Kurumuna vermeyenlere aylık asgari ücretin üç katı tutarında idari
para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştı. Yine, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27.
maddesinde de, işverenin, 506 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilen işyeri bildirgesini işçi
çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce Sosyal Sigortalar Kurumuna elden vermemesi veya Posta
yoluyla Taahhütlü veya APS ile göndermemesi durumunda 506 sayılı Kanunun 3910 sayılı
Kanunla değişik 140. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca belge verme süresinin son
gününde geçerli asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanacağı belirtilmişti.
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Ancak, 4958 sayılı yasanın 51. maddesiyle, 506 sayılı yasanın 140.maddesinde 06.08.2003
tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklikle, 506 sayılı yasanın 8. maddesinde düzenlenen
işyeri bildirgesinin en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte ilgili sigorta il/sigorta
müdürlüğüne verilmemesi halinde, daha önceki uygulamalardan farklı olarak 3 aşamalı idari para
cezası uygulanması öngörülmüştür. Buna göre;
1-Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için üç aylık asgari ücret
tutarında,
2-Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için iki aylık asgari ücret tutarında,
3- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,
olduğu hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme gereğince, bilanço esasına göre defter tutmak
zorunda olan işverenler için üç aylık asgari ücret, diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için iki
aylık asgari ücret, defter tutmakla yükümlü olmayan işverenler için de bir aylık asgari ücret
tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca idari para cezası verilirken;
işverenlerin defter tutmak zorunda olup olmadıklarının, defter tutmak zorunda iseler, ilgili
kanunlara göre tutmak zorunda oldukları defterlerin türünün bilinmesi gerektiğinden, işyeri
bildirgelerinin verilmesi sırasında bu bildirgenin sağ üst kısmına bu konuda şerh konulması
gerekmektedir.
IV. SONUÇ
06.08.2003 tarihinden geçerli olmak üzere işverenler, örneği Sosyal Sigortalar Kurumunca
hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte SSK’na doğrudan
vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlü tutulmuştur. Bu nedenle, işyeri
bildirgesinin en geç sigortalı çalıştırmaya başlanan tarihte ilgili sigorta il/sigorta müdürlüğüne
verilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Aksi halde 3 aşamalı idari para cezası uygulanması
öngörülmüştür. Buna göre;
1-Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için üç aylık asgari ücret
tutarında,
2-Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için iki aylık asgari ücret tutarında,
3- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,
olduğu hükme bağlanmıştır.
4958 sayılı Yasa ile işyeri bildirgesinin verilmesine ilişkin bildirim süresinde değişiklik
yapılmış olmasına rağmen sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesine ilişkin herhangi bir değişiklik
yapılmadığı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
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SMMM
I-

GİRİŞ

Bir organizasyonun kaynaklarının bir araya getirilişi, bu kaynakların değerlendirilme şekli,
organizasyonun faaliyetleri sonucunda kaynaklarla ilgili ortaya çıkan artış ve azalışları ve
organizasyonun mali yapısı açısından durumunu açıklayan bilgileri temin eden ve bu
bilgileri ilgili kişi ve kurumlara bildiren bilgi sistemine muhasebe denmektedir.
Muhasebenin görevlerini de ortaya koyan bir tanım yapacak olursak, muhasebeyi şu şekilde
tanımlayabiliriz. Muhasebe “Mali nitelikli işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş bir
şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve
sanatıdır1.
II-

YÖNETİM MUHASEBESİNE BİR GENEL BAKIŞ VE KANTİTATİFSEL
BİR YAKLAŞIM

Yönetim muhasebesi bir organizasyonun yönetim bilgi sistemlerinden birisidir. Günlük
yaşamımızda işletmeler bir çok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu karmaşık yapıdaki
sorunları en aza indirebilmek için karar aşamasında yönetim muhasebesini kantitatifsel
analizlerle desteklemek gerekmektedir. Özellikle son 15-20 yıl içerisinde Japonlar tarafından
geliştirilen bir çok kantitatifsel boyutlu analizler geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları esnek
imalat sistemi (Flexible Manufacturing System), Sıfır Hatalı Parça Üretimi, Bilgisayarlı
Dizayn ve Tasarımı, Tam Zamanlı Tederik (Just İn Time), Kanban Stok Kontrol sistemleri
geliştirilmiştir. Bu yöntemler özellikle yönetim aşamasında kararın muhasebesi yapılırken
yöneticilere etkin bir katkı sağlamaktadır.
A- İşletmeler ve Amaçları:
İşletmelerde sıkça kullanılan bazı amaçları aşağıdaki şekilde sınıflayabiliriz2.
-Karlılık
-Büyüme
-Kendi Kendine Finansal Yeterlilik
-Maliyet Minimizasyonu
-Mamül Liderliği ve Kalitesi
-Çevre Sorumluluğu
1
2

Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi kitapevi, 2000, Ankara, s. 9-10
Managerial Accounting, Ronald W. Hilton, Cornell , Mc Graw Hill, Second Edition, 1994, USA

-Pazar Çeşitlendirme
-Halkla İlişkiler Hizmeti
B- Yönetim Süreçler
Bir işletmenin hedeflerinde temel 4 faaliyeti sayabiliriz. Bunlar;
-Karar verme
-Planlama
-Direkt Faaliyetler
-Kontrol
C- Yönetim Muhasebesinin Rolü
Yönetim faaliyetlerinin ve karar mekanizmasının yöneticiler tarafından
gerçekleştirilebilmesi için yöneticilerin bir takım bilgilere ihtiyaçları vardır. Bu
bilgiler işletme içerisindeki ekonomistlerden, finansal uzmanlardan, üretim ve
pazarlama personelinden ve işletmenin yönetim muhasebesi ile ilgili elemanlarından
gelmektedir.
Yönetim muhasebesinin dört temel amacı vardır;
a) Karar verme ve planlama için yöneticilere bilgiyi sağlaması
b) Direkt ve kontrol edilebilen işlemlerde yöneticilere yardımcı olması
c) Organizasyonun amaçlarını ileriye götürecek çalışanlara ve yöneticilere
motivasyon sağlaması
d) İşletmede çalışan yöneticiler ve diğer çalışanların performanslarını ölçmede fayda
sağlar
III-

YÖNETİM MUHASEBESİNİN KARAR AŞAMASINDA
KULLANABİLECEĞİ KANTİTATİFSEL YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
TEKNİKLERİ

İşletmelerde kantitatifsel bilgileri toplamak veya röleve(ham bilgiler) bilgilerini belirli
amaçlarla işlemek ve bunları karar aşamasında istatistik ve yöneylem araştırması gibi
teknikleri kullanarak uygulamaya koymak gerekmektedir3.
Yönetim muhasebesi karar vermede kullanacağı kantitatif bilgileri hem toplayan hemde
bul ham verileri işleyerek uygulamaya koyan komple bir sistemdir. Oysa yöneylem
araştırması tekniklerinin( Doğrusal Programlama, transport (ulaştırma) modelleri, macar
algoritması, proje değerlendirme teknikleri( CPM-PERT) , regrasyon-korelasyon
analizleri, deterministik ve stokastik stok modelleri, kuyruk modelleri, oyun teorisi,
markov süreci ve simülasyon teknikleri( monte carlo simülasyonu) uygulanabilmesi için
gerekli verilerin daha önceden toplanmış ve belirli bir yere kadar verilerin işlenmiş
olması gerekmektedir. Özellikle işletmelerde kullanılabilmesi mümkün olan bu
analizlerden regresyon-korelasyonla ilgili yönetim muhasebesini de yakından ilgilendiren
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kantitatifsel çalışma yöneylem araştırmasının ruhuna yakın olarak aşağıda örnek
uygulama çalışması ile desteklenmektedir.
YÖNETİM MUHASEBESİNDE KARAR AŞAMASINDA KULLANILACAK
ÖRNEK AMPİRİK ÇALIŞMA

IV-

Şemsiye satışları yapan bir firma, şemsiye satışları ile ilgili karar verebilmek için, bir yıl
içerisindeki yağmurlu günler (bağımsız değişken X) ile her ay satmış olduğu şemsiye sayıları
(bağımlı değişken Y) belirlemiştir. Bu iki olay arasında regresyon-korelasyon analizi
yapılarak doğrusal regresyon modeli belirlenmiş ve bu belirlenen modele göre işletmenin
geçmiş yıllardaki verilere ve ortalamalara dayanarak bir sonraki ay için gerçekleşebilecek
şemsiye satışı tahmini yapılmıştır. 4
Yağmurlu
Gün
Sayısı
X

Aylar

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

X

Şemsiye
Satışları
Y

( X  X )  x (Y  Y )  y

15
150
8
100
18
200
10
120
20
175
10
70
3
30
5
40
6
70
11
95
13
110
13
290
X=132 Y=1450

 X  132  11
n

12

X2 = 1742
x2 = 290

Y

4
-3
7
-1
9
-1
-8
-6
-5
0
2
2

29,2
-20,8
79,2
-0,8
54,2
-50,8
-90,8
-80,8
-50,8
-25,8
-10,8
169,2

xy

x2

116,8
16
852,6
62,4
9
432,6
554,4
49
6272,6
0,8
1
0,6
487,8
81
2937,6
50,8
1
2580,6
726,4
64
8244,6
484,8
36
6528,6
254,0
25
2580,6
0,0
0
665,6
-21,6
4
116,6
338,4
4
28628,6
xy=3055,0 x2=290 y2=59841,2

Y  1450  120,8
n

12

y2 = 59841,2
XY = 19005

XY = 3055

Öncelikli olarak bu iki olay arasındaki korelasyon değerini hesaplayacak olursak,
değişkenler arası mevcut ilişkinin derecesini önceden belirlemiş oluruz.
r

xy
x 2  y 2



3055
3055

 0,73
290  59841,2 4165

İstatistik Metotları, Prof.Dr. Haluk Cillov, İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, 1993, İstanbul, s.194-199
YN: İstatistik Metotları kitabından alınan örnek çalışmada yalnızca veriler kullanılıp, analiz kısmı yazar tarafından
hazırlanmıştır.
4

y2

Korelasyon değerinin istatistiki anlamını yorumladığımızda bu ilişkinin olumlu ve kuvvetli
bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü korelasyon değerlerinde % 80 ve üzeri değerler
oldukça güçlü bir ilişkiyi % 80 nin biraz altındaki değerlerde bize ilişkinin güçlü bir ilişki
olduğunu gösterir.
Bundan sonra, tahmini yapabilmemiz ve yönetim açısından karar verebilmemiz için
regresyon modelini bulmamız gerekmektedir.
Y  a  byx X için byx 

xy 3055

 10,534
x 2 290

Y  a  byx X den hareketle; 120,80  a  10,534  11  a  4,96 dır.
Y  4,96  10,534 X olarak regresyon modeli belirlenir.

Modelde değişkenler yer değiştirse idi modelimiz şu şekilde olacaktı:
X  a  byxY için

bxy 

xy
3055

 0,05
2
59841,2
y

X  a  bxyY den hareketle;
11  a  0,05(120,8)  a  4,96 ’dır.
X  4,96  0,05Y olarak regresyon modeli elde edilir. Ancak burada amacımız şemsiye
satışlarını (y) tahmin etmek olduğundan sayısal değer olarak Y’ye göre regresyon modeli
dikkate alınacaktır. Bazı modellerde bazı değişkenler modelin özelliğine göre eş anlılık
göstererek yer değiştirebilirler. Yani, bir modelde bağımlı(etkilenen) değişken olan bir
değişken aynı çözümde kullanılan diğer bir modelde bağımsız değişken (etkileyen)olabilir.
Elde ettiğimiz Y regresyon modelinde bir sonraki ay olan ocak ayı için şemsiye satışı
tahmini yaptığımızda geçmiş dönemdeki, geçmiş yıllardaki gözlemlere dayanarak ocak
ayının onbeş günlük yağmur yağma gününü dikkate alırsak bir yılın sonunda gelen ocak ayı
için satış değeri;

Yˆ  4,96  10,534 X  Yˆ  4,96  10,534(15)  162,97 adetlik tahmini şemsiye satış değeri çıkar.
Bu da yaklaşık 163 adettir.

Bu hesaplanan değeri yönetimsel açıdan biraz daha güvence altına alabilmek için bu
regresyon modelinin standart hatasını hesaplamak gerekir.
Sy 

(Y  Y ) 2
formülü kullanılırsa, Y   tahmini satış değerlerini ifade eder.
N

Y tahmini satış değeri , elde ettiğimiz regresyon modeline geçmiş dönemlerdeki ortalama
yağmurlu gün sayılarını uygulama ile elde edilmiştir. Bu değerler fiili Y değerlerinden
çıkarılırsa,

(Y  Y ) 2  27688 elde edilir.

(Y  Y ) 2
27688

 2307  48 ’dir.
N
12
Bu değeri yönetimsel ve istatistiksel açıdan yorumlayacak olursak, tahmini şemsiye satışları
üzerinde yapılacak hatanın sınırları yani standart hatası;
Sy 

S y  48 ’dir.

Modelin parametrelerinin standart hatalarını hesaplamak için varyans analizi (anovar)
tablosunu düzenlersek;
yˆ i2  bˆxy  3055  10,534  32181,37
s.d. =serbestlik derecesi
k= parametre sayısı
s.d. = k-1 = 2-1 = 1;
32181,37/s.d.=32181,37/1=32171,37

artık hata; ei2  yi2  bˆxy  59841,2  32181,37  27659,83
e 2 27659,83
s.d. = n-k = 12-2 = 10 S e2  i 
 2765,983
nk
10
r 2 = belirginlik katsayısını ifade eder

r2 

yˆ i2 32181,37

 0,54
yi2 59841,2

S bˆ  S e2 

1
2765,983

 9,54  3,08868904
2
290
xi

S aˆ  S e2 

X i2
1742
4818342,386
 2765,983 

 37,2099602
2
12  290
3480
nxi

Regresyon denkleminin katsayılarının standart hatalarını bulduktan sonra tahmini regresyon
denkleminin son halini aşağıdaki şekilde yazabiliriz.
Yˆ  4,96  10,534 X
a parametresi (4,96) için hesaplanan hata payı  (37,2099602)

b parametresi (10,534X) için hesaplanan hata payı  (3,08868904)
r 2  0,54

V-

SONUÇ

Hızla gelişen endüstri toplumlarında, buna bağlı olarak teknolojik ve yönetimsel gelişmelerin
sonucunda işletmelerin sorunları giderek karmaşık bir yapıya bürünmektedir. Bu karmaşık
yapının çözülmesinde işletmelerde karar mekanizmasını oluşturan ve net şekilde bunu ifade
eden yönetim muhasebesi sorumlularının karar verme aşamasında optimum çözümleri
yaratabilmeleri için kantitatifsel analizlerden ve bilgisayar teknolojisinden yararlanmaları
bir gereksinim haline gelmiştir. Bu gereksinim ülkemizde kaçınılmaz bir boyutta olup
ileriye dönük tahmini kararlarda bu yöntem ve buna benzer yöntemlerin bilinmesi ve
uygulanması gerekmektedir. İşletmeler bu konuda eğitilmiş uzman kişileri bünyelerinde
bulundurmaları zorunlu bir hale gelmiştir.
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12 NO'LU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI – KUR DEĞİŞİM ETKİLERİNİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
(IAS 21 ve Türk Muhasebe Yazınıyla Desteklenmiş Açıklamalar ile Birlikte)
Yrd.Doç.Dr.Feriştah SÖNMEZ
ADÜ Nazilli İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
ÖZET
12 No’lu Standart, bir işletmede yabancı paraya dayalı faaliyetler ile bu işlemlerin muhasebeleştirilmesinde
hangi kurun esas alınacağını ve kur değişim etkilerinin finansal tablolara nasıl yansıtılacağını açıklığa
kavuşturmaktadır.
Bir işletmede yabancı paraya dayalı faaliyetler, yurt içindeki yabancı paraya dayalı işlemler ile yurt dışındaki
faaliyetleri kapsamaktadır.
Anahtar kelimeler; Kur, Kur farkı, Kur Değişim etkileri
1. GİRİŞ
Ülkemizde ve dış dünyada oluşturulan muhasebe standartları; finansal tablolarda şeffaf, tutarlı,
karşılaştırılabilir, ilgili ve güvenilir mali bilgi sunan bir mali raporlamayı sağlamak amacındadır. Standartlar,
ekonomik etkinlik ve mali istikrar için gerekli olup, nitelik olarak yüksek kaliteye sahip olmalı, güçlü bir
altyapı ile desteklenmelidir.
Dünyada en geçerli ve yaygın olarak kullanılan standartlar dizisi, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
tarafından belirlenen 41 adet standart grubudur. Finansal tabloların hazırlanmasında gözetilecek prensipleri
belirleyen bugüne kadar 41 adet standart yayımlanmış olup, bunlardan yedi tanesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Konumuzla ilgili olan 21 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS veya IAS) ndan bu çalışmada
yararlanılmıştır. İlk olarak 1.1.l985 tarihinde yürürlüğe giren 21 No'lu UMS , daha sonra ihtiyaçlar
çerçevesinde en son 1993 yılında revize edilmiştir.[1]
Ülkemizde muhasebe standartları hazırlayıp, yayınlayan TMUDESK'in amacı, tüm ülkede faaliyette bulunan
işletmelerin finansal tablolarının düzenlenmesini esas alarak, muhasebe ilkelerinde tekdüzeni
gerçekleştirmek ve ayrıca, meslek mensuplarının, finansal tabloların bağımsız denetiminde esas alacakları
denetim standartlarını yayınlamaktır. Günümüze kadar 19 adet Türkiye Muhasebe Standardı yayınlanmıştır.
Standart çalışmaları ile ilgili son gelişme ise, 2499 Sayılı Kanuna 18.12.1999 tarih ve 4487 sayılı kanunla
eklenen ek-1’inci madde uyarınca kurulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun 7.3.2003
tarihinde ilk toplantısını düzenleyerek faaliyete geçmesidir. Kurul, geçmişte yapılan çalışmaları
değerlendirerek TMUDESK tarafından yayınlanmış bulunan “Türkiye Muhasebe Standartlarını” taslak metin
olarak kabul edip, bunları gözden geçirdikten sonra kamuoyunun görüşüne sunmaktadır. Bu yolla tüm
muhasebe ilgi gruplarının standart oluşturma sürecine katılım mümkün olacak, gerekli değişiklikler yapılan
standartlar “genel kabul görmüş” niteliğine kavuşacaktır[2].
12 No'lu Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi Standardı 5 bölüm halinde 43 adet madde
hükmünden oluşmaktadır. İlk bölüm "amaç" olup, burada yabancı para birimi ile yapılan işlemlerde hangi
kurun esas alınacağı ve kur değişimlerinin finansal tablolara nasıl yansıtılacağı soruları cevaplanmaktadır.[3]
2. STANDARDIN AMACI
Bir işletmede yabancı paraya dayalı faaliyetler iki şekilde yapılabilir. Bu faaliyetler yurt içindeki yabancı
paraya dayalı işlemler ile yurt dışındaki faaliyetleri içerir. Yabancı paraya dayalı faaliyetleri ilgili işletmenin
finansal tablolarında göstermek için hem yabancı paraya dayalı işlemler hem de yabancı işletmelerin finansal
tabloları işletmenin raporlama para birimine çevrilir.

İkinci bölüm olan tanımlar da 10 adet konuyla ilgili tanım verilmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir;
Yabancı ülkedeki faaliyetler; faaliyetleri ana işletmenin bulunduğu Türkiye dışında başka bir ülkede
yürütülen veya yönetilen bir bağlı şirket, bir ortaklık, bir iş ortaklığı veya bir şubedir.
Yabancı işletmedeki net yatırım; raporlamayı yapan işletmenin o işletmenin net aktiflerindeki payıdır.
Parasal kalemler; eldeki nakdi temsil eden veya sabit ya da saptanabilir tutarda nakit olarak tahsil edilecek
veya ödenecek aktif ve pasiflerden oluşan kalemlerdir.
IAS-21’de ise standartla ilgili on beş adet terim tanımları verilmiştir. Bu terimler şunlardır; açıklayıcı para
birimi, yabancı para, ana şirket, yabancı kuruluş, yabancı şirket, net yatırım, kur, spot kur, gelecekteki kur,
kapanış kuru, parasal unsurlar, yabancı para kredisi, hesap görme günü, ve uzun dönemli unsurlar.[4]
3. STANDARDIN İÇERİĞİ;
3.,4. ve 5. maddeler standardın içeriğini açıklar. 12 No'lu standart bazı işlemleri içermemektedir. Örneğin,
nakit akışlarının raporlama para birimine dönüştürülmesini kapsamaz. Yabancı paraya dayalı kalemlere
ilişkin finansal koruma (hedging) işlemlerinin muhasebeleştirilmesini de kapsamaz.
12 No'lu standardın 3. maddesi, standardın hangi faaliyetlere uygulanacağını açıklamaktadır. Standart,
yabancı para birimine dayalı işlemlerin muhasebeleştirilmesi ile konsolidasyon, oranlı konsolidasyon veya
özkaynak yöntemiyle işletme finansal tablolarına dahil edilecek yabancı ülkelerdeki faaliyetlerle ilgili
finansal tabloların raporlama para birimine dönüştürülmesi faaliyetlerine uygulanmaktadır. Adı geçen
standardın 4. maddesine göre, yabancı işletmelerdeki net yatırımın finansal korunmasına karşılık yüklenilen
ve yabancı paraya dayalı borçlardan kaynaklanan, kur farklarının muhasebeleştirilmesi ile ilgili olan bu
standart aşağıda tekrar belirtileceği üzere finansal koruma (hedging) işlemlerinin muhasebeleştirilmesindeki
esaslar finansal araçları konu olan ayrı bir standart olduğundan 12 No'lu standardın kapsamında değildir.
Ayrıca yukarıda da belirtildiği üzere 12 No'lu standardın 5. maddesine göre, yabancı ülkelerdeki
faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışlarının tablosu ile de ilgili değildir.
4. STANDARTLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Madde 6’dan 42’ye kadar olan kısım, standartla ilgili açıklamaları kapsayan en geniş bölüm olmaktadır. Bu
bölüm sırasıyla aşağıdaki alt bölümleri içermekte olup bunlar; yabancı para işlemleri, kur farkının
tahakkuku, yabancı işletmedeki net yatırım, uygulanabilir diğer yöntem, yabancı ülkelerdeki faaliyetlere
ilişkin finansal tablolar, raporlayan işletmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan yabancı ülkelerdeki
faaliyetler, yabancı ülkelerdeki işletmeler, yabancı ülkelerdeki işletmenin elden çıkarılması, yabancı
ülkelerdeki faaliyetlerin sınıflandırılmasındaki değişiklik ve raporlanacak bilgilerdir.
4.1. Yabancı Para İşlemleri
12 No'lu standardın 6. maddesinde önce yabancı paraya dayalı işlemler tanımlanmıştır. Yabancı paraya
dayalı işlemler, yabancı para birimi bazında yapılan veya ödenmesi yabancı para birimi ile yapılacak olan
işlemlerdir. Bu işlemler işletmenin şu işlemlerini de kapsamaktadır. Bunlardan; İlki, fiyatı yabancı para
birimi ile saptanan mal ve hizmet alım ve satımları ile ikincisi, yabancı para birimi bazında borç alımı veya
borç verilmesi, üçüncüsü, yabancı para birimine dayalı yapılan ve koşulları henüz yerine getirilmemiş bir
anlaşmaya taraf olmak, ve dördüncüsü, değeri yabancı para birimi ile ifade edilmiş bir varlığın elde edilmesi
veya elden çıkarılmasında yabancı kaynaklardaki artış veya azalışlardır.
IAS-21’in 4.paragraf hükmünde ana şirketin ülke dışı faaliyetleri ve yabancı para biriminden işlemleri için
şöyle örnek verilmiştir. “Rapor veren bir şirket ülke dışı faaliyetlerini iki şekilde yürütebilir; a. Yabancı para
birimleri üzerinden işlemleri olabilir. Örneğin yabancı para ile alış satış yapabilir veya yabancı para
üzerinden borçlanabilir ya da borç verebilir. Şirketin mali tabloları hazırlamak için yabancı paralarla
gerçekleştirilen işlemler şirketin açıklayıcı para birimi türünden ifade edilmelidir. b. Yabancı kuruluşları
olabilir...”

Yukarıdaki “yabancı paraya dayalı işlemler” hükümlerirden görüldüğü üzere, gerek TMS-12’de gerekse
IAS-21’de yabancı para işlemleri için aynı örnekleri vermişlerdir. Yalnız, TMS-12’nin örneklerinin daha
anlaşılır şekilde düzenlendiği söylenebilir.
Yabancı paraya dayalı bir işlem, hangi kurdan muhasebe kayıtlarına alınacaktır. Bu sorunun cevabı 12 No'lu
standardın 7.maddesinde açıklanmaktadır. Buna göre, “yabancı paraya dayalı bir işlem, işletmenin muhasebe
kayıtlarına işlemin gerçekleştiği tarihteki geçerli kur üzerinden kayıt edilir.” İşlemlerde hangi kurlar
uygulanacağı daha ayrıntılı olarak 8. maddede açıklanmıştır. 8. maddeye göre; İşlem tarihinden geçerli kur
genelde piyasa kuru veya spot kur olacağını, ancak uygulamada işlem tarihinde geçerli kura yaklaşık bir
kurun uygulanabileceğini, örneğin aylık ortalama kurun kullanılabileceğini belirtmektedir. Bununla birlikte
kurlar büyük oynamalar gösterdiğinde, bir dönemin ortalama kurunun kullanımının güvenilir olmayacağı da
belirtilmektedir.
8. maddede sözü edilen “piyasa kuru”nu Merkez Bankası’nın belirlemiş olduğu kur veya çalışılan bankanın
belirlemiş olduğu kur olarak algılamak gerekmektedir. Bazı işlemlerde taraflar arasında bir anlaşma söz
konusu ise anlaşmada belirtilen kur da kullanılabilmektedir. Ancak, hesap kapanış tarihlerinde kullanılan
“kur”un vergi mevzuatı açısından Merkez Bankası döviz alış kurunun olmasının yararlı olacağı
savunulmaktadır[5].
Aynı konudaki (yabancı para işlemlerinin muhasebesi) IAS-21’in hükümleri şöyledir. 5.paragrafa göre,
“Yabancı para cinsinden bir işlem, şirketin mali kayıtlarına işlemin gerçekleştiği tarih itibariyle, genellikle o
tarihteki kur üzerinden kaydedilir. Kolaylık açısından, gerçek kurun yaklaşık bir değerini kullanmak
alışılagelmiştir.” 6.paragraf hükmü ise kur farkının ortaya çıkışını tanımlamaktadır. 6.paragraf hükmüne
göre;”İşlem günü ile ödeme günü arasında kur değişikliği varsa ortaya bir kur farkı çıkacaktır.”
IAS-21’in 7.paragraf hükmü, kur farkının çoğunlukla kazanç veya zarar oluşturacağından söz etmektedir.
Sözü edilen hükme göre; ”İşlem, meydana geldiği hesap döneminde sonuçlanıyorsa kayıtlara geçen asıl tutar
ile gerçekleşen tutar arasındaki kur farkı paragraf 20’de (yabancı kredilerle karşılanan net yatırımlar)
belirtilen haller dışında bir kazanç veya zarar oluşturur.” 7.paragraf hükmünden görüldüğü üzere, yabancı
para işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde ortaya çıkan kur farkları çoğunlukla kar veya zarar kabul
edilmektedir.
Yabancı para birimine dayalı olan ve işlemin yapıldığı tarihteki geçerli kur kullanılarak raporlama para
birimine dönüştürülen bu kalemlerin bilanço tarihinde finansal tablolarda raporlanması, parasal kalem
parasal olmayan kalem olmasına göre farklı şekilde yapılır. Yabancı paraya dayalı parasal kalemler ile
parasal olmayan kalemler hangi kurdan değerleneceği 9. Maddede açıklanmaktadır. Sözü geçen madde
hükmüne göre;


Yabancı paraya dayalı parasal kalemler dönem sonu kuru ile,



Tarihi değeriyle tutulan parasal olmayan, yabancı paraya dayalı kalemler işlem tarihinde geçerli olan kur
ile,



Gerçeğe uygun değeri ile gösterilen parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun değerinin belirlendiği
tarihteki kur ile,
raporlanıp” değerlenecektir.

Yukarıdaki 9.madde hükmünden görüleceği üzere,"Açıklamalar" bölümünün ilk kısmı olan “yabancı paraya
dayalı işlemlerinin muhasebeleştirilmesi”nde, hangi muhasebe kaleminin hangi kurdan raporlanacağı kesin
şekilde belirtilmiş olmaktadır.
Yabancı paraya dayalı parasal kalemlere örnek olarak; bankalarda yabancı para bazında tutulan mevduatlar,
müşterilerden alınacak yabancı para bazındaki alacaklar, bir bankadan yabancı para bazında alınmış banka
kredisini, yabancı para bazında satıcıya olan ticari borçları ve benzeri aktif ve pasif kalemleri verebiliriz.[6]

Bu tür hesapların bilanço tarihindeki Türk Lirası karşılıklarını saptarken kullanılacak kur dönem sonu kuru
olmalıdır.
Bir muhasebe kaleminin kayıtlı değerinin ne olacağı konusu Türkiye Muhasebe Standardı esaslarına göre
belirlenir. Örneğin maddi duran varlıklar gerçeğe uygun değeri veya tarihi maliyetleriyle gösterilirler.
Bilanço kalemlerinin değeri gerçeğe uygun değer veya tarihi maliyete göre saptandıktan sonra bu yabancı
para birimine dayalı kalemler raporlama para birimi esas alınarak raporlanır. 12 No'lu standardın 10.madde
hükmü yukarıdaki ifadeyi belirtmiştir.
TMS-12’nin 10.madde hükmünden şu yorumu yapabiliriz. Maddi duran varlığın kayıtlı değerinin, (tarihi
maliyetin) bugünkü yerine koyma maliyetinden yüksek olduğu durumlarda, kayıtlara gerçeğe daha uygun
olan bugünkü değerin yansıtılması gerekir. Bu durumun tam tersi olan kayıtlı değerin, bugünkü yerine
koyma maliyetinden düşük olduğu durumlarda, kayıtlara-muhasebeleştirmeye- kayıtlı değer (tarihi maliyet)
esas alınmalıdır. Bilindiği üzere, “gerçeğe uygun değer” terimi “Karşılıklı pazarlık ortamında bilgili bir alıcı
ile ilgili bir satıcı arasında bir varlığın el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması
gereken tutar” anlamındadır.
21 No'lu UMS nin 12. Paragraf hükmü "Yabancı Kuruluşların Mali Tablolarının Çevrimini açıklamaktadır.
Buna göre; "Yabancı kuruluşların mali tablolarının çevriminde halihazırda pek çok yöntem kullanılmaktadır.
Bu yöntemlerin bir kısmı değişik varlık ve borçlara değişik kurlar uygulamaktadır. Bu yöntemlerin başında,
parasal unsurları kapanış kuru üzerinden, diğer unsurları ise tutarlarının belirlendiği zamana ait geçerli kur
üzerinden çeviren yöntem gelmektedir. Bu yönteme göre, yabancı mali tabloların çevirisinden ötürü ortaya
çıkan kur farkları genellikle kazanç veya kayıp sayılarak gelirin içersinde kabul edilmektedir. Bir diğer
yöntem, yabancı mali raporlardaki tüm varlık ve borçların kapanış kuru üzerinden çevrilmesidir. Buna göre,
yabancı mali tabloların çevirisinden meydana gelen kur farkları bazen gelirlerin içinde kabul edilmekte,
bazen de hissedarların lehine değerlendirilmektedir." Görüldüğü gibi Uluslararası Muhasebe Standardında bu
konuda birçok yöntem önerilmiştir. İzleyen konuda Ülkemiz Muhasebe Standardında "Kur Farklarının
Tahakkuku" işlenmektedir.
4.2. Kur Farkının Tahakkuku
TMS-12’nin bu kısmı 11.,12. Ve 13.madde hükümlerini kapsamakta, kur farklarının tahakkukunda hangi
yöntemlerin izleneceği ve kur farkı dönemleriyle ilgili açıklamalar bulunmaktadır.
11. madde hükmü, hangi durumlarda temel yöntemin, hangi durumlarda uygulanabilir diğer yöntemin
esaslarının geçerli olacağını belirtmektedir. Temel
yöntemin uygulanacağı koşullar şöyle belirlenmiştir.”...Ciddi bir devalüasyon veya değer kaybı sonunda
ortaya çıkan kur farkında herhangi bir finansal korunma imkanı olmadığı ve de yabancı para birimi cinsinden
faturalanmış varlıkların alımından doğan borçlar nedeniyle oluşan kur farklarının muhasebeleştirilmesinde
bu yöntem uygulanır...”[7]
Temel yöntemde ortaya çıkan kur farkları gelir veya gidere yansıtılacaktır. “Uygulanabilir diğer yöntemde”
ise (17 ve18.maddeler) ortaya çıkan kur farkları ilgili varlıkların maliyetine eklenmektedir.
12. madde hükmü bazı koşullar altında kur farkının gelir veya gidere yansıtılmasını belirtmiştir. Bazı
koşullar şöyle açıklanabilir. "işlem günü ile ödeme veya tahsilatın yapıldığı gün arasında kur değişiklikleri
varsa ortaya bir kur farkı çıkar. Bu kur farkı işlem günü ile ödeme ve tahsilatın aynı hesap döneminde veya
bunların farklı dönemlerde olmasından kaynaklanır. Her iki durumda da ortaya çıkan kur farkı gelir veya
gidere yansıtılır."
Kur farklarının hangi dönemde tahakkuk ettirileceği yine 12 No'lu standardın 13. maddesinde açıklanmıştır.
Sözü geçen maddeye göre, işlemin oluştuğu hesap döneminde tüm kur farkı oluşmuşsa o dönemde tahakkuk
ettirilir. Buna karşın, işlem ile ilgili ödeme veya tahsilat işlemlerinin gerçekleştiği dönemler farklıysa her
dönemde oluşan kur farkı ilgili olduğu dönemde tahakkuk ettirilir.

Yabancı para birimine dayalı işlemlerden kaynaklanan kur farklarının finansal tablolarda raporlanmasında,
kur farkının sonuçlanmış veya sonuçlanmamış işlemden kaynaklanıp kaynaklanmadığının, yani kur
değişmelerinden kaynaklanan kazanç veya kayıpların gerçekleşmiş veya gerçekleşmemiş kazanç veya kayıp
olmasının standardın amaçları açısından önemli değildir. Standardın öngördüğü ilke, kur değişim etkilerinin
işletmelerin finansal tablolarında dönemler itibariyle tam olarak raporlanmasıdır. Bu şekilde raporlama,
finansal tablo kullanıcılarına işletmelerin faaliyet sonuçları hakkında daha fazla bilginin sunulmasını
sağlar.[8]
Görüldüğü gibi 12 No'lu Standart kur farklarının kaydında iki yöntem üzerinde durur. Madde 12'de temel
yöntemin kur farklarının gelir veya giderlere yansıtılması olduğu belirtilmişti. Bununla birlikte, madde 17'de
varlık alımından kaynaklanan yabancı para borçları ile ilgili olarak “önemli ölçüde bir devalüasyon veya
paranın değer kaybı sonunda ortaya çıkan olumsuz kur farkı” nın ek maliyet olarak varlık maliyetine
eklenmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Ülkemizdeki yüksek enflasyon nedeniyle varlık alımlarında rastlanan bu durumun belirli bir kurala
bağlanması iyi olmuştur. Nitekim, uygulamada bu gibi kur farklarının keyfi olarak giderlere yansıtıldığı veya
varlık maliyetine eklendiği sayısız durum, şirketlerin amaca göre kâr açıklaması gibi son derece sakıncalı bir
durumu yaratır[9]
4.3. Yabancı İşletmedeki Net Yatırım
14. madde yabancı işletmelerdeki net yatırımlara ilişkin kur farklarını açıklamaktadır. Bazı durumlarda bu
kur farkları özkaynaklar bölümünde, diğer bazı durumlarda da gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Diğer bir
deyişle, yabancı işletmelerdeki net yatırımlara ilişkin parasal kalemlerden kaynaklanan kur farkları bu
yatırımlar elden çıkarılıncaya kadar finansal tablolarda "birikmiş kur farkları" kalemi olarak özkaynaklar
kapsamı içinde gösterilir. Eğer bu yatırımların satışı yapılırsa ilgili kur farkları gelir tablosuna
yansıtılmaktadır[10].
12 No'lu Standardın 15. Maddesi, işletmelerin yabancı işletmelerden parasal alacağı ya da parasal borcu
olduğu durumlarda ne yapılacağı hakkındadir. Bu tür parasal alacak veya borç kalemleri ödenmeleri veya
tahsilatı planlanmamış veya yakında ödenmesi veya tahsilatı mümkün görülmüyorsa, esas olarak işletmenin
net yatırımlarından düşürülmeleri veya eklenilmeleri gereken tutarlar olmaktadır. Bu tür parasal kalemler
uzun vadeli alacakları ve kredileri de kapsayabilir.
16. Madde hükmü, işletmenin yabancı bir işletmedeki yatırımını kur değişimlerinden kaynaklanan olası
kayıplara karşı finansal koruma (hedging) amacıyla yaptığı yabancı paralı borçlanmalarından doğan kur
farkları, özkaynaklar
bölümünde gösterilir ve net yatırımın elden çıkarılması sırasında bu kur farkları gelir tablosuna yansıtılır.
4.4. Kur Farkının Tahakkukunda Uygulanabilir Diğer Yöntem;
12 No'lu Standardın 17.maddesinde, belirli koşullarda oluşan kur farklarının ek maliyet olarak ilgili
varlıkların elde edilme maliyetlerine ekleneceğini açıkça ifade etmektedir. Sözü geçen maddeye göre;
"Önemli ölçüde bir devalüasyon veya paranın değer kaybı sonunda ortaya çıkan olumsuz kur farklarından
finansal korunmanın mümkün olmadığı ve yabancı para cinsinden tutarı belirlenmiş varlıkların alımından
doğan borçların etkilendiği durumda oluşan kur farkları ek maliyet olarak ilgili varlıkların elde edilme
maliyetlerine eklenir. Ancak düzeltilmiş defter değerinin, piyasa değerini ve varlığın satış veya kullanımı ile
elde edilen değerlerinden daha düşük olanını aşmamasına dikkat edilir."
Ülkemizdeki mevcut durum daha çok madde 17’ye uygun olduğu için oluşan kur farklarının maliyete ilave
edilmesi daha doğrudur. Buradaki önemli bir husus, ülkemizin para birimi olan Türk Lirası’nın diğer yabancı
para birimleri karşısında değer kaybetmesi ve oluşan kur farklarından korunmanın mümkün
olmamasıdır.[11]
21 No'lu UMS nin 31. Paragrafı da benzer hüküm taşımaktadır.[12] Sözü geçen 31. Paragraf hükmüne göre,
belirli koşullarda oluşan kur farkları ek maliyet olarak ilgili varlıkların elde edilme maliyetlerine

eklenecektir. Şöyle ki; "Şiddetli bir devalüasyon ya da paranın değer kaybının sebep olduğu, karşılanması
mümkün olmayan, ayrıca yabancı para cinsinden faturalanmış varlıklarla ilgili borçları etkileyen kur farkları
ilgili varlıkların nakledilen tutarına dahil edilebilir. Ancak, nakledilen tutarın varlıkların minimum yenileme
maliyetini ve bu varlıkların kullanılmasından ve satışından sağlanacak miktarı aşmaması gerekir."
18.madde hükmü ise, bazı koşullarda kur farklarının ilgili varlığın maliyetine eklenmeyeceğini ifade
etmektedir. Sözü geçen hükme göre, varlık alımı nedeniyle yapılan yabancı paralı borçlanmalardan doğan
kur farkları, eğer işletme bu yabancı paralı borçlanmayı tasfiye edebilecek veya bu borçlanmanın olumsuz
etkilerinden finansal korunma yolu ile kaçınabilecek durumda ise bu kur farkları ilgili varlığın maliyetine
eklenmez.
Oluşan kur farklarının varlık maliyetine eklenme kararında en önemli kriter, yapılan kur farkı
aktifleştirmesiyle varlığın piyasa değerinin aşılmamasıdır. Aksi halde söz konusu kur farkları gider
hesaplarına yansıtılır.[13] Başka bir deyişle, kur farkı aktifleştirmesiyle oluşan varlığın defter değeri, piyasa
değerini (daha doğrusu gerçeğe uygun değerini) aşacağı tahmin edildiğinde, aktifleştirme yerine gelir tablosu
hesabına yansıtılacaktır.
4.5. Yabancı ülkelerdeki Faaliyetlere İlişkin Finansal Tablolar
19. madde yabancı ülkelerdeki faaliyetleri sınıflandırmaktadır. Birincisi, faaliyetleri finansal tabloları
düzenleyen işletmenin ayrılmaz bir parçası olan yabancı ülkelerdeki faaliyetler, ikincisi yabancı
işletmelerdir. Ayrıca adı geçen madde, finansal tabloları çevirme yöntemleri hakkında da bilgi vermektedir.
Buna göre, "yabancı ülkelerdeki faaliyetlere ilişkin finansal tablolarını çevirme yöntemleri T:Muhasebe
Standartlarına göre finansal tablolarını düzenleyen işletmelerle olan finansman ve faaliyet ilişkilerine göre
belirlenir."
Yabancı ülkelerdeki faaliyetler raporlayan işletmenin (Türkiye’deki ana şirket) bir uzantısıdır. Yurtdışındaki
işlemlerin yapıldığı yabancı para birimi ile TL arasındaki kur farkları Türkiye’deki şirketin nakit akışını
hemen etkiler. “Yabancı ülkelerdeki faaliyetler” tanımına örnek olarak Türk bankalarının yurtdışındaki
şubeleri gösterilebilir
20. madde hükmü, kur farklarının işletmenin nakit akışını etkileyeceğini ifade etmektedir. Buna göre,
"yabancı ülkelerdeki faaliyetler, raporlayan işletmenin faaliyetlerinin bir uzantısıdır. Bu durumda raporlayan
işletmenin raporlama para birimi ile bu faaliyetlerin yapıldığı ülkenin para birimi arasındaki kur farkları
raporlayan işletmenin nakit akışını hemen etkiler."
21. madde hükmü, kur oranlarındaki farklılıkların yabancı işletmeye ait olan parasal ya da parasal olmayan
değerlerden çok raporlayan işletmenin yabancı işletmedeki net yatırımını etkileyeceğini belirtmektedir. 21.
Maddenin tam metni şöyledir;" Buna karşılık yabancı işletme büyük oranda kendi yerel para birimi ile, nakit
ve diğer parasal değerler edinebilir, gider yapabilir, gelir yaratabilir ve hatta borçlanabilir. Bunun yanı sıra
raporlama para birimiyle işlemler yapabilir. Yabancı işletmenin para birimiyle raporlayan işletmenin
arasındaki kur oranlarında değişiklik olduğunda, hem yabancı işletmenin hem de raporlayan işletmenin
şimdiki ve gelecekteki faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında önemsiz bir etkilenme söz konusu
olacaktır. Kur oranlarındaki farklılıklar yabancı işletmeye ait olan parasal ya da parasal olmayan değerlerden
çok raporlayan işletmenin yabancı işletmedeki net yatırımını etkiler."
Yabancı işletmenin kendi yerel para birimiyle nakit ve diğer parasal değerler elde edebileceğine, gider yapıp,
gelir yaratabileceğine ve hatta borçlanabileceğine değinilmiştir. Yurtdışındaki faaliyetlerle ilgili olarak içinde
faaliyet gösterilen ülkenin para birimine göre mali tablo hazırlanıyor –yabancı işletme- ise bu durumda
yabancı ülkedeki faaliyetlerin mali tablolarının ana kuruluşun mali tablolarına dönem sonu kurları
kullanılarak yansıtılması gerekmektedir. Bu hükümde yabancı işletmenin
hiperenflasyonist bir ekonomide faaliyet göstermediği varsayılmıştır. Enflasyonist
bir ülkede faaliyet gösteren bir yabancı işletmenin faaliyet sonuçları öncelikle o ülkenin para birimine göre
enflasyon muhasebesine tabi tutulmalı ve daha sonra dönem sonu kuruyla Türk Lirasına çevrilmelidir.[14]

22. madde hükmü, bazı koşulların varlığı durumunda yabancı ülkelerdeki faaliyetlerin, "yabancı işletme"
olarak nitelendirileceğini şıklar halinde açıklamıştır. Buna göre; "a.yabancı ülkelerdeki faaliyetler raporlayan
işletmenin kontrolünde iken önemli ölçüde bağımsız bir şekilde yürütülüyorsa, b.raporlayan işletme ile
yapılan işlemler yabancı kuruluşun faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyorsa, c.yabancı ülkelerdeki
faaliyetler esas olarak raporlayan işletme tarafından değil yabancı ülkelerdeki borçlanmalarla finanse
ediliyorsa, d.İşçilik, ilk madde ve malzeme ve yabancı ülkelerdeki faaliyetlerin mamul veya hizmetlerine ait
diğer maliyetler önemli ölçüde raporlama para biriminden çok yerel para birimi ile karşılanıyorsa, e.Yabancı
ülkedeki faaliyetlerin satışları önemli ölçüde raporlama para biriminden farklı bir para birimi ile yapılıyorsa
f.Raporlayan işletmenin nakit akışları yabancı ülkedeki faaliyetlerinden ve günlük işlemlerinden direkt
olarak etkilenmiyorsa".
4.6. Raporlayan İşletmenin Ayrılmaz Bir Parçasını Oluşturan Yabancı Ülkelerdeki Faaliyetler
12 No'lu standardın 23. maddesine göre, raporlayan işletmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan yabancı
ülkelerdeki faaliyetlere ait finansal tablolar madde 24’den 25’e kadar açıklanan yöntemler kullanılarak,
yabancı ülkelerdeki faaliyetleri raporlayan işletmenin işlemleri gibi raporlama para birimine çevrilir.
24. madde ise işletmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan yabancı ülkelerdeki faaliyetlerin, Türk Lirasına
çevrilme esaslarını açıklamaktadır. Buna göre, "Türkiye’ deki ana kuruluşun yabancı ülkelerdeki faaliyetlere
ilişkin finansal tablolarda yer alan kalemler bu ana kuruluşun işlemleri gibi düşünülerek Türk Lirasına
çevrilir. Maddi duran varlıkların maliyet ve amortismanları ilgili varlığın alım tarihindeki kur ile, eğer varlık
rayiç değer ile değerlendirilmiş ise, değerleme tarihindeki kur ile Türk Lirasına çevrilir. Stokların maliyeti,
ilgili maliyetin oluştuğu tarihteki kurlar kullanılarak Türk Lirasına çevrilir. Varlıkların net gerçekleşebilir
değer veya geri kazanılabilir değerleri bu değerlerin saptandığı tarihteki kur ile Türk Lirasına çevrilir.
Örneğin bir stok kaleminin net gerçekleşebilir değeri yabancı para birimi ile saptanmış ise, bu tutar net
gerçekleşebilir değerin belirlendiği tarihte geçerli olan kur ile Türk Lirasına çevrilir. Bu amaçla kullanılan
kur genelde dönem sonu kapanış kurudur. Yabancı ülkelerdeki faaliyetlere ilişkin finansal tablolarda her
hangi bir düzeltme gerekmeyebilir. Ancak Türkiye’deki ana kuruluşun finansal tablolarında varlıkların defter
değerinin geri kazanılabilir değere veya net gerçekleşebilir değere indirilmesi için düzeltme yapılması
gerekebilir. Bununla birlikte yabancı ülkelerdeki faaliyetlere ilişkin finansal tablolarda yapılan böyle bir
düzeltme Türkiye’deki ana kuruluşun finansal tablolarına yansıtılmayabilir."
Yukarıdaki 24.madde hükmünde, Türkiye’deki ana kuruluşun yabancı ülkelerdeki faaliyetlerine ilişkin
finansal tablolarda yer alan kalemler bu ana kuruluşun işlemleri gibi düşünülerek Türk lirasına çevrileceği
belirtilmiştir. Buradaki ifadeden yabancı ülkelerde faaliyet gösteren ve ana kuruluşun faaliyetinin bir uzantısı
olan operasyonlarla ilgili olarak yabancı ülkede herhangi bir mali tablonun o ülkenin para birimine göre
hazırlanmadığı ve yabancı ülkelerde yapılan tüm işlemlerin anında ana kuruluşun mali tablolarına
yansıtıldığı varsayımıyla doğru olacaktır. Örneğin Türkiye’de bir inşaat firmasının yurt dışında taahhüt
işlemi gerçekleştirmesi esnasında eğer yurt dışındaki tüm işlemler ana kuruluş tarafından Türkiye’de
tutuluyor ise bu durumda parasal olmayan aktif ve pasiflerin işlem tarihindeki kurlar ile Türk Lirasına
çevrilmesi doğru olacaktır.[15]
Türk Lirasına dönüştürme işlemlerinde hangi kurların kullanılacağı madde 25' de belirtilmiştir. Buna göre,
uygulamalarda pratiklik sağlamak için işlem tarihindeki geçerli olan kura yaklaşık bir kur kullanılabilir.
Haftalık veya aylık ortalama kur o dönemde gerçekleşen işlemlerin Türk Lira'sına dönüştürülmesinde
kullanılabilir. Ancak aylık kurlar önemli dalgalanma gösterdiği durumda ortalama kur güvenilirliğini
yitireceği dikkate alınmalıdır.
Örneğin işletmenin çok sayıda yabancı para birimine dayalı işleminin olması ve her işlem için spot kurun
belirlenmesinin pratik olmaması durumunda belli dönemler için o dönemin ortalama kuru, dönüştürme
işleminde kullanılabilir. Bununla birlikte, eğer işletmenin faaliyet gösterdiği ekonomide döviz kurları önemli
ölçüde dalgalanma gösteriyorsa, bir dönemin ortalama kurunun dönüştürme işleminde kullanımı güvenilir
olmaz. Bu tür durumlarda işlemin yapıldığı tarihteki finansal sonuçları ile finansal tabloların hazırlandığı
tarihte raporlanan finansal sonuçlar aynı olmayacağından dönemin ortalama kuru yerine her bir işlemin
gerçekleştiği tarihteki geçerli kurun kullanılması gerekir. [16]
4.7 Yabancı Ülkelerdeki İşletmeler

Türkiye’deki ana kuruluşun finansal tablolarına dahil edilmek üzere yabancı ülkelerdeki işletmelerin finansal
tablolarının Türk Lirasına dönüştürülmesinde ne gibi yöntemlerin kullanılacağı 26. maddede açıklanmıştır.
Ayrıca dönüştürme işlemleri sırasında oluşan kur farklarının net yatırım satılıncaya kadar elde tutulduğu
sürece öz sermayede yer alacağı açıkça belirtilmiştir.
a) Parasal ve parasal olmayan varlıklar ve borçlar dönem sonu kapanış kuru üzerinden çevrilir.
b) Gelir ve gider kalemleri işlem tarihindeki kurlar esas alınarak Türk Lirasına çevrilir. Ancak yabancı
ülkelerdeki işletmeler yüksek enflasyon dönemlerinde bulunan ülkelerin para birimiyle finansal
tablolarını hazırlıyorlarsa bu durumda gelir ve gider kalemleri dönem sonu kapanış kuru ile Türk
Lirasına çevrilir.
c) a ve b deki Türk Lirasına dönüştürme işlemleri sırasında ortaya çıkan tüm kur farkları net yatırım elden
çıkarılıncaya kadar kar ve zarara yansıtılmaz, öz sermaye içerisinde yer alır.
Yukarıda ifade edilen 26.madde hükmüne göre, Amerika’da dolar bazında hazırlanmış bir mali tabloyu
Türkiye’deki ana kuruluşun mali tablolarına yansıtırken tüm gelir ve gider hesaplarını bilanço hesaplarıyla
birlikte dönem sonu kuru kullanılarak Türk Lirasına çevirmek gerekecektir. Bu işlemde ancak, Türkiye’deki
ana şirketin mali tablolarının TMS-2’ye uygun olarak hazırlandığı durumda doğru olabilecektir.
Madde 27'de yabancı ülkelerdeki işletmelere ilişkin gelir ve gider kalemlerinin Türk Lirasına
dönüştürülmesinde genellikle işlem tarihindeki geçerli kura yaklaşık bir kur kullanılır.
12 No'lu Standardın 28. maddesinde, yabancı ülkelerdeki işletmelere ilişkin finansal tabloların Türk Lirasına
dönüştürülmesinde oluşan kur farklarının nelerden oluştuğu şıklar halinde açıklanmıştır.
a) Varlık ve borçların dönem sonu kapanış kuru ile gelir ve gider kalemlerinin işlem tarihinden geçerli olan
kurdan Türk Lirasına dönüştürülmesi,
b) Yabancı ülkelerdeki işletmelerin net yatırımın dönem başı tutarının bir önceki dönem sonu kapanış
kurundan farklı bir kur ile Türk Lirasına dönüştürülmesi,
c) Yabancı ülkelerdeki işletmelerin özkaynaklarındaki diğer değişiklikler.
Kur değişimlerinin Türkiye’deki ana kuruluşun veya yabancı ülkelerdeki işletmelerin
faaliyetlerinden kaynaklanan bugünkü veya gelecekteki nakit akışları üzerindeki etkisinin önemsiz olması
durumunda bu tür kur farkları gelir veya gider olarak kabul edilmez. Tamamen sahip olunmayan fakat
konsolide edilen yabancı ülkelerdeki işletmelerde Türk Lirasına dönüştürülmesinden kaynaklanan birikmiş
kur farklarından azınlık paylarına düşen kısım konsolide bilançoda azınlık payının bir parçasını oluşturur.”
Madde 29’a göre ; yabancı ülkelerdeki işletmelerin elde edilmesinden kaynaklanan şerefiye ve bu
işletmenin elde edilmesi sırasında varlık ve borçların gerçeğe uygun değere getirilmesi için yapılan
düzeltmeler;
a) Yabancı ülkedeki işletmelerin varlık veya borcu (şerefiye veya negatif şerefiye örneği) gibi kabul edilir,
dönem sonu kapanış kuru ile Türk Lirasına dönüştürülür veya,
b) Türkiye’deki ana kuruluşun varlık ya da borçları olarak kabul edilmeleri durumunda ya raporlama para
birimi üzerinden ya da parasal olmayan yabancı paralı kalem olarak kabul edilir. Parasal olmayan
yabancı paralı kalem olarak kabul edildiklerinde işlemin gerçekleştiği tarihteki geçerli kur üzerinden
Türk Lirasına dönüştürülürler ve kabul edilirler.”
12 No'lu standardın 30.madde hükmü normal konsolidasyon yöntemi uygulanacak durumu belirtmiştir. Buna
göre, yabancı şirket finansal tabloların ana şirket finansal tablolarına dahil edilmesi TMS-5 Konsolide
Finansal Tablolar Standardı ve TMS-6 İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardına uygun

olarak, grup içi bakiye ve işlemlerin elimine edilmesi ile normal konsolidasyon yöntemi uygulanarak
yapılacağı belirtilmiştir.
Hiperenflasyon ekonomilerine ait para ile raporlamanın nasıl yapılacağı 12 No'lu Standardın 31.maddesinde
açıklanmıştır. Sözü geçen maddeye göre, hiper enflasyon ekonomilerine ait para birimi ile raporlama yapan
yabancı şirketin finansal tabloları ana şirketin raporlama birimine çevrilmeden önce, TMS-2'ye uygun olarak
düzenlenecektir.
Aynı konuda 21 No'lu UMS'nın 21. Paragraf hükmü," Yüksek oranlarda enflasyon olduğu taktirde, çevirme
prosedürüne başlamadan önce mali tabloları fiyat değişmelerinin etkilerine göre ayarlamak uygundur."
şeklinde ifadesiyle ülkemiz standardındaki hüküm örtüştüğü görülmektedir.
Ekonomi hiper enflasyon ortamından çıktığı durumdaki raporlama ne olacaktir? Bu sorunun cevabı yine sözü
geçen 31. maddede verilmiştir. Buna göre, ekonomi hiper enflasyon ortamından çıktığı ve yabancı şirketin
finansal tablolarını TMS-2'ye uygun olarak hazırlamayı durdurduğu takdirde bu durumun oluştuğu tarihteki
para birimi ile ifade edilen tutarlar, tarihi değer olarak kabul edilip o tarihteki kur kullanılarak ana şirketin
raporlama para birimine çevrilecektir.
4.8. Yabancı Ülkelerdeki işletmenin Elden Çıkarılması
Yabancı şirketin elden çıkarılması sırasında ertelenmiş kur farkları nerede raporlanacağı 12 No'lu Standardın
32. madde hükmünde açıklanmıştır. Buna göre; yabancı şirketin elden çıkarılması sırasında o tarihe kadar
birikmiş olan o yabancı şirket ile ilişkili ertelenmiş kur farkları, yabancı şirketin elden çıkarılmasından doğan
gelir veya giderlerin muhasebeleştirildiği tarihte, gelir tablosuna yansıtılacaktır.
Bir şirket bir yabancı şirketteki haklarını kısmen elden çıkardığı durumda birikmiş kur farkları nasıl
raporlanacaktır? Bu sorunun cevabı 12 No'lu standardın 33. maddesinde verilmektedir. Bu maddeye göre,
"Bir şirket bir yabancı şirketteki haklarını, satış, tasfiye, sermayenin geri ödenmesi veya kısmen veya
tamamen iştirakten çekilme yolları ile elden çıkarabilir. Temettü ödemesi, yatırımın geri dönüşüne karşılık
geldiği takdirde kısmen elden çıkarma olarak sayılır. Kısmen elden çıkarma sırasında, sadece elden çıkan
kısmı ilgilendiren orandaki birikmiş kur farkları gelir tablosuna yansıtılır."
Buna karşın, kısmen elden çıkarma sayılmayan durumda, 33.madde hükmünde belirtilmiştir. Buna göre,
"...yabancı şirketteki yatırım tutarında yapılan bir değer azalması, kısmen elden çıkarma olarak kabul
edilmeyeceğinden, ertelenmiş kur farkının kısmen gelir tablolarına yansıtılması da söz konusu değildir."
4.9. Yabancı Ülkelerdeki Faaliyetlerin Sınıflandırılmasındaki Değişiklik
12 No'lu standardın 34. madde hükmüne göre, yabancı ülkelerdeki faaliyetlerin sınıflandırılmasında bir
değişiklik olduğu takdirde, değişikliğin olduğu tarihten itibaren yeni sınıflandırmaya göre Türk Lirasına
dönüştürme yöntemi uygulanır.
Sözü edilen sınıflandırmalar, finansal tabloların Türk lirasına dönüştürülmesinde farklı yöntemler
uygulanmasını gerektirdiği için önemlidir. Sınıflandırmada değişiklik olduğu tarihten itibaren yeni
sınıflandırmaya uygun olan yöntem kullanılmalıdır. Örnek olarak, Türkiye’de yer alan ana şirketin ayrılmaz
bir parçası olarak sınıflandırılmış yabancı ülkelerdeki faaliyetlerin, yabancı işletme olarak sınıflandırıldığı
durumda yabancı paraya dayalı işlemlerin işlem tarihindeki kur ile Türk Lirasına çevrilerek
muhasebeleştirilmesi yerine yabancı işletmenin yerel para birimi ile muhasebeleştirilmesi gerekir. Yabancı
işletmenin mali tabloları ana şirketin mali tablolarına dönem sonu kuru kullanılarak yansıtılmalıdır.[17]
Yabancı ülkelerdeki faaliyetlerin yeniden sınıflandırılmasında, parasal olmayan varlıkların yeniden
sınıflandırılma sırasında Türk Lirasına dönüştürülmesinde oluşan kur farkları nasıl raporlanacaktır.? Bu
sorunun cevabı 35. madde hükmünde verilmiştir. Bu maddeye göre, "Türkiyedeki ana kuruluş ile ilişkileri
bakımından yabancı ülkelerdeki faaliyetlerin finansman ve yönetim yöntemlerinde meydana gelen
değişiklikler yabancı faaliyetlerin sınıflandırılmasında değişikliğe neden olabilir. Türkiye’deki ana

kuruluşun ayrılmaz bir parçası olarak sınıflandırılmış yabancı ülkelerdeki faaliyetlerin yeniden yabancı
işletme olarak sınıflandırıldığı durumda parasal olmayan varlıkların yeniden sınıflandırılma tarihindeki Türk
Lirasına dönüştürülmesinden kaynaklanan kur farkları özkaynak olarak kabul edilir."
4.10 Raporlanacak Bilgiler Ve Genel Değerlendirme
Yukarıda da belirtildiği üzere 12 No'lu standardın amacı, yabancı para birimi ile ilgili işlemlerin ve yabancı
ülkedeki faaliyetler ile ilgili işlemlerin muhasebeleştirilmesinde hangi kurun esas alınacağı ve kur değişim
etkilerinin finansal tablolara nasıl yansıtılacağı konularını açıklık getirmektir. İşte bu amacı tam olarak
gerçekleştirmek üzere Standardın son bölümü raporlanacak bilgilere ayrılmıştır.
"Raporlanacak Bilgiler" alt bölümü 7 adet madde hükmünden (Madde 37 den 42. Maddeye kadar) oluşmakta
olup, finansal tablolar dipnotlarında açıklanacak hususları ayrıntılı olarak belirtmektedir.
36.Madde hükmüne göre, gelir tablosunda yer alan kur farkları, öz sermaye içinde bir kalem olarak
gösterilen net kur farkları ile dönem içerisinde aktifleştirilmiş kur farkı tutarı, finansal tablo dipnotlarında
açıklanmalıdır.
37. Madde hükmüne göre; işletmenin faliyet gösterdiği ülkenin parası yerine, başka bir para birimi raporlama
para birimi olarak kullanılmış ise, bunun nedeni açıklayıcı bilgi olarak dipnotlarda yer alır. Raporlama para
biriminde yapılan değişikliklerin nedeni de açıklanır.
38. Madde hükmüne göre, yabancı ülkelerdeki önemli bir faaliyetin sınıflandırılmasında bir değişiklik
olduğu taktirde, işletme aşağıdaki açıklayıcı bilgileri dipnotlarda belirtir. Bu bilgiler şunlardır;
sınıflandırmadaki değişiklik, değişikliğin nedeni, değişikliğin öz kaynağa etkisi ile sınıflandırmada yapılan
değişikliğin olabilecek en eski dönemde yapıldığı varsayılarak her dönemin gelir tablosundaki net etkisi.
Görüldüğü gibi 12 No'lu standart son derece ayrıntılı hazırlanmış olup, muhasebe standartlarının temel
amacı olan, finansal tablolarda şeffaf, tutarlı, karşılaştırılabilir, ilgili ve güvenilir mali bilgi sunan bir mali
raporlamayı sağlamak çabasındadır.
39. Madde hükmüne göre, şerefiye ve değer düzeltmelerinin Türk lirasına dönüştürülmesindeki yöntem de
dipnotlarda açıklanacaktır. Başka bir deyişle, yabancı ülkedeki bir işletmenin elde edilmesinden kaynaklanan
şerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmelerinin Türk lirasına dönüştürülmesinde seçilen yöntem açıklanır.
40. Madde hükmüne göre, karar vermeyi etkileyecek önemli değişiklikler dipnotlarda açıklanmalıdır. Başka
bir deyişle, kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanmaması okuyucunun finansal tablolar
üzerindeki değerlendirme ve karar vermesini etkileyecek önemlilikteki değişikliklerin yabancı ülkelerdeki
faaliyetlere ilişkin finansal tablolara veya parasal kalemlerine etkisi açıklanır.
41. Madde hükmüne göre ayrıca, işletmenin yabancı para risk yönetim politikasının açıklanması da önerilir.
[18]
42. Madde hükmüne göre, işletmelerin bu standardı ilk kez uyguladıkları zaman, geçmiş dönemlerden gelen
ve özkaynaklara dahil edilmiş birikmiş kur farkı tutarı ayrı bir kalem olarak gösterilir ve dipnotlarda
açıklanır.
1.1.2000 tarihi itibariyle yürürlükte olan 12 no’lu standart, Eylül 1999 tarihinde yayınlanmıştır. 12 no’lu
standart, yabancı paralı mali tabloların Türk Lirasına çevirisinde yöntem olarak “cari kur”u benimsemiştir.
Cari kur yöntemi, diğer çeviri yöntemleri[19] içinde en kolay yöntem olup, hesap kalemleri arasında da
herhangi bir sınıflandırma yapmamaktadır. Bu yöntem, literatürde, “dönem sonu kur” yöntemi ve “net
yatırım” yöntemi olarak da adlandırılmaktadır. Ana hatlarıyla cari kur yönteminde, tüm bilanço kalemleri
cari kur üzerinden, öz kaynaklar ise tarihi kur üzerinden çevrilmektedir. Gelir tablosu kalemleri ise cari kur
veya ortalama kur üzerinden çevrilmektedir. Bu yöntemde, çeviri sonucu ortaya çıkan kazanç veya kayıplar
öz kaynaklar içinde ayrı bir kalem olarak gösterilmektedir. Bu yöntemin amacı, daha gerçekçi bir kur
kazancı veya kaybını raporlamaktır. Yöntemin temel avantajı, yabancı paralı mali tablolarda çeviri işlemi
öncesi mevcut mali ilişkilerin aynen korunabilmesidir. Başka bir deyişle çeviri işlemi bilanço oranlarını

etkilememekte, cari oran ve toplam borçlar /öz kaynaklar toplamı oranı değişmemektedir. Ancak, bu
yöntemin temel dezavantajı, bilançoların tarihi maliyetle düzenleme ilkesine aykırı hareket etmesidir.[20]
5. STANDARDIN YÜRÜRLÜK TARİHİ
12 No'lu Muhasebe Standardının 1.1.2000 tarihinde yürürlüğe gireceği son bölümde belirtilmiştir.
6. Muhasebe Yazınında Kur Farkları
Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin ilke ve Kurallar Hakkında Seri;XI ve 1 numaralı
tebliğin 28'inci maddesine göre, dövize dayalı işlemlerin işlem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak
muhasebeleştirilmesi gerekir. Değerleme gününde işletmenin kasa veya banka hesabı içinde yer alan
dövizleri ile dövize dayalı alacakları ve borçları, varsa oluşan borsa kuru, borsa kurunun bulunmaması
halinde Merkez Bankası'nca ilan edilen kurlar üzerinden değerlenir.[21]
Gayrimenkullerin iktisabında kullanılan döviz kredileri ile ilgili kur farklarının VUK 104 No'lu genel
tebliğinde sabit varlığın maliyetine ilavesi öngörülmüş, daha sonra bu tekniğin amortisman hesaplamayı
güçleştirmesi nedeniyle 121 No'lu VUK Genel Tebliğinde kur farklarının maliyet bedeli yerine ilgili yılın
sonuç hesaplarına yansıtılması şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.[22]
Uygulamada çoğunlukla izlenen yol, sabit varlığın aktife girdiği dönemde tahakkuk eden kur farklarının
maliyete dahil edilmesi, sonraki dönemlerde ortaya çıkan kur farklarının ise doğrudan gider yazılması
şeklindedir.
SPK mevzuatına göre maddi duran varlıkların aktifleştirilmesinden sonra oluşan ve bu varlıkların iktisabında
kullanılan kredilerden kaynaklanan kur farkları aktifleştirilebilir, bu durumda ilgili giderler varlığın kalan
amortisman süresi içinde itfa edilir.
Vergi mevzuatında kur farkları ile ilgili geniş açıklamalar mevcut olup, vergi ile ilgili düzenlemelere bu
çalışmada yer vermek, çalışmanın amacını aşacağı için sadece sabit kıymet iktisabında ortaya çıkan kur
farklarından örnek verilmiştir.
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 163 Seri No'lu VUK Genel Tebliğine göre, döviz kredisi
kullanılarak yurt dışından sabit kıymet ithal edilmesi sırasında veya sonradan bu kıymetlere ilişkin borç
taksitlerinin değerlemesi dolayısı ile ortaya çıkan kur farklarından sabit kıymetin iktisap edildiği dönem
sonuna kadar olanların, kıymetin maliyetine eklenmesi zorunlu bulunmakta, aynı kıymetlerle ilgili söz
konusu dönemden sonra ortaya çıkan kur farklarının ise, ait oldukları yıllarda direkt gider yazılması ya da
maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. 163 Seri No'lu VUK
Genel Tebliği nde her ne kadar "Döviz kredisi kullanılarak yurt dışından sağlanan sabit kıymet ithal
edilmesi " ifadesi mevcutsa da döviz kredisi kullanılarak yurt içinden sabit kıymet satın alınması halinde de
aynı hükmün geçerli olacağına inanılmaktadır.[23]
7. SONUÇ
Çalışma metninde incelenen 12 no’lu TMS ile 21 no’lu UMS büyük ölçüde birbiriyle örtüşmektedir.
12 No’lu TMS’de “Kur Değişmelerinin Etkileri” üç ana başlık altında incelendiğinde aşağıdaki ana hatlar
ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki “yabancı para ile gerçekleştirilen işlemler” olup, muhasebeleştirmede esas
alınacak kur, işlemin gerçekleştiği tarihteki geçerli kurdur.
İkinci başlık olarak “ana şirket faaliyetlerinin önemli bir parçası olan yabancı işletmelere yapılan yatırımlar”
için muhasebeleştirmede esas alınacak kur, işlemin parasal kalem olup olmadığına göre değişmektedir.
Parasal kalemler, kapanış kurundan çevrilmelidir. Parasal olmayan kalemler ise yeniden değerlemeye tabi
olup olmadıklarına göre değerlendirilir. Buna göre, tarihi maliyetle kaydedilen parasal olmayan varlıklar için
edinim günündeki kur oranı, yeniden değerlenmiş olan parasal olmayan varlıklar için ise yeniden değerleme
günündeki kur oranı geçerlidir.

Üçüncü olarak “Yabancı İşletmeler” başlığı altında, başka bir deyişle, Türkiye’deki ana kuruluşun finansal
tablolarına dahil edilmek üzere yabancı ülkelerdeki işletmelerin finansal tablolarının Türk Lirası’na
dönüştürülme kaydında esas alınacak kur, kapanış kurudur. Yabancı işletmelerin faaliyetlerinde hem parasal
hem de parasal olmayan varlıklar ve borçlar olsun dönem sonu kapanış kuru üzerinden çevrilecektir. Gelir
tablosu unsurları için işlem tarihindeki kurlar esas alınacaktır. Yabancı işletme faaliyetlerinin Türk Lirası’na
dönüştürme işlemleri sırasında ortaya çıkan tüm kur farkları (net yatırım elden çıkarılıncaya kadar) öz
sermaye kapsamında ele alınır, gelir tablosuna yansıtılmaz.
Günümüzde döviz kurlarının sürekli değişmesi ve değişmenin yönünün ve büyüklüğünün tahmin edilmesinin
giderek güçleşmesi, işletmeler açısından muhasebeleştirme yöntemlerinin önemini arttırmıştır. İki para
birimi arasındaki döviz kurunun sabit olması durumunda bir dönüştürme sorunu doğurmayacağı tabiidir.
12 no’lu standart uygulanırken Türkiye’de faaliyet gösteren ana kuruluşun mali tablolarını TMS-2’ye göre
uygun olarak hazırlıyor olması gerekir. Aynı durum enflasyonist bir ülkede faaliyet gösteren yabancı işletme
için de geçirlidir.
Ülkemizde kur değişim etkilerinin muhasebeleştirilmesi konusunda en geniş kapsamlı düzenleme standart
çerçevesinde yapılmış, bu konuda sermaye piyasası mevzuatı ile VUK’da bir takım düzenlemeler
bulunmasına karşın 12 No'lu Standardın çok gerisinde olduğu görüşü kabul görmektedir.
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“TÜRKİYE’DE BANKA ve KREDİ KARTLARI UYGULAMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ”
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GİRİŞ
Tüm dünyada ve ülkemizde bütün bankalar, kişilerden ve işletmelerden para alıp yine
kişi ve işletmelere para satan aracı kuruluşlardır. bankaların para alması sonucu mevduat
hesabı, para vermesi sonucu da kredi hesabı açılır. İnsanlar ellerinde tuttukları tasarruflarını
değerlendirmek için çeşitli yatırım alanlarından kendileri için uygun olanını seçerek
tasarruflarını orada değerlendirirler. İşte bu yatırım alanlarından birisi de bankalardır. Kişiler
paralarını belli bir faiz oranından bankaya yatırarak parasının değer kaybetmemesini sağlar.
Türkiye’de yalnız bankalar ve özel kanunlarla kendilerine yetki verilen kuruluşlar
(Özel Finans Kuruluşları gibi) mevduat kabul edebilmektedirler. 3182 sayılı Bankalar
Kanununun 13.maddesi uyarınca; yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek yada tüzel kişi, aslen
veya çeşitli meslek edinerek mevduat kabul edemez ve bankacılık işlemleri yapamazlar.
Günümüzde iktisadi ve ticari faaliyetlerin hızla artması ve çeşitlenmesi, tüccarların,
sanayicilerin, imalatçıların ve üreticilerin yatırım ve işletme masraflarının sürekli olarak
artmasına neden olmaktadır. Kuşkusuz bütün bu gereksinimlerin belli bir para ile
karşılanabilmesi olanaksızdır. Bu nedenle üretimin aksamaması, durmaması, malların
dağıtımının sağlanması, üretim ve imalat birimlerinde ortaya çıkan her türlü masrafların
karşılanması için kredi sistemine gereksinim vardır. İşte bu gereksinimi kredi kurumları ve
büyük ölçüde de bankalar sağlamaktadır. Böylece bankaların gördükleri hizmet, ülkelerinin
ekonomik ve ticari faaliyetlerinde köşe taşlarından birini oluşturur.
Kredi kartları genel anlamda, hamiline belirli bazı işletmelerde peşin para verme
zorunluluğu olmaksızın mal yada hizmet satın alma olanağı sağlayan kartlar olarak
tanımlanabilir. Bir diğer şekilde kredi kartları ödeme kolaylığı ve döner (rotatif) kredi
kullanma olanağı sağlayan kartlardır.
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1. KREDİ KARTLARI ve BANKA KARTLARI
Kredi kartları genel anlamda, hamiline belirli bazı işletmelerde peşin para verme
zorunluluğu olmaksızın mal yada hizmet satın alma olanağı sağlayan kartlar olarak
tanımlanabilir. Bir diğer şekilde kredi kartları ödeme kolaylığı ve döner (rotatif) kredi
kullanma olanağı sağlayan kartlardır. Ödeme kolaylığından anlaşılması gereken, kişilerin
yanlarında nakit taşımalarına gerek olmaksızın alışverişlerde anında ödeme yapabilmeleri ve
böylece

kullandıkları

mal

ve

hizmetlerin

bedellerinin

ödenmesini

bir

süre

geciktirebilmeleridir.
Önemli bir ödeme aracı olan kredi kartları ilk kez ABD’de 1894’te Hotel Credit Letter
Company’nin bir kredi kartı çıkarmasıyla başlamıştır. Kredi kartları, II. Dünya Savaşı’ndan
önceki dönemlerde de birçok bireysel mağaza tarafından müşterilerine nakit olmaksızın
alışveriş yapma olanağı vermek için kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Diners Clup tüm
dünya lokantalarında nakit kullanmaksızın yemek yeme olanağı sağlamak için kart
çıkarmıştır. Benzer kredi kartı programları Amerikan Express ve Carte-Blanche tarafından da
çıkartılmıştır. Bu kartların işlem maliyetinin yüksekliği nedeniyle kullanımı seçkin kişiler ve
iş alemi çerçevesinde kalmıştır. Kredi kartları programının maliyeti geri ödenmeyen
kredilerden, kart çalınmalarından ve kredi kartı işlem maliyetinden kaynaklanmaktadır. 1
Ülkemizde de kredi kartı uygulaması 1963’te le diners clup ve Carte-Blanche ile başlamıştır.
Kredi kartlarının ilk yıllarda kullanım alanı ya belirli bir hizmet konusu ile yada belirli
bir bölge ile sınırlı bulunmaktaydı. Ayrıca kartlar, kredi değerliliği yüksek tüketiciler (alıcılar)
yararına düzenlendiğinden, alıcılar para taşıma zorunluluğundan kurtularak ödeme yapma
olanağını elde ediyor. Öte yandan, işletmeler de iç hacimlerini büyük ölçüde arttırıyorlardı. 2
Kredi kartları 1950’li yıllardan sonra ilk önce ABD, daha sonra Avrupa’da geniş
olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1970’li yıllara doğru bilgisayar teknolojisindeki hızlı
gelişmeler kredi kartı maliyetini düşürmüş ve kredi kartı programlarını çok karlı kılmıştır.
Kredi kartları “şimdi al sonra öde” Amerikan yaşam felsefesinin bir ürünüdür.
Başlangıçta yalnızca ticareti kolaylaştırırken günümüzde bankacılık, işletme ve bireysel para
yönetiminin temel unsuru haline gelmiştir. Günümüzde kredi kartları efektif ve çekin yerini
alan bir ödeme aracı niteliğindedir. Kart sahibinin yanında para taşıması gerekmemekte,
vereceği çekin kabul edilmemesinden doğabilecek sorunlar aşılabilmekte, belli bir miktara
kadar tüm gereksinimlerini bu yolla karşılayabilmektedir.
1
2
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Kredi kartı, bankalar ve çıkartmaya yetkili kuruluşların müşterilerine belirli limitler
dahilinde açtıkları kredilerle, nakit kullanmaksızın mal ve hizmet alımı, nakit kredi çekme
imkanı

sağlamak

için

verdikleri

ödeme

aracıdır.

Kredi kartı tüketim harcamaları için paranın ve çekin yerine kullanılmaktadır. Kredi
kartının sahibi yanında para bulundurmaksızın ve çeke karşılık güvensizlik nedeniyle, para ve
çek yerine belirli tutardaki harcamalarda bu kartı kullanabilmektedir. Kredi kartını ibraz eden
bir kişi, para yatırmadığı halde belli bir tutarda para çekebilir.3
Kredi kartı hamili, Banka ve kart çıkartmaya yetkili kuruluş ile yaptıkları sözleşme
dahilinde tarafına kart verilen kişidir. Kredi kartı hamili, anlaşmalı işyerlerinden kendisine
tanınan limit içinde alışveriş yapma olanağına sahiptir. Ayrıca kartı aldığı bankadan nakit
avans şeklinde para da çekebilmektedir. Ancak nakit çekme söz konusu olduğunda banka kart
sahibinden belli bir yüzde oranında komisyon almaktadır. Alışveriş sırasında nakit ödeme
yapılmamakta, yalnızca kredi kartı ibraz ederek satış belgesini imzalamakta ve ödeme bu
şekilde yapılmaktadır. İşyeri sattığı malın yada hizmetin bedelini bir komisyon ödeyerek
anlaşmalı olduğu bankadan tahsil etmektedir. Kredi kartı hamili ise belli bir süre sonra yaptığı
harcamaların bedelini, kartı aldığı bankaya ödemektedir.
Kredi kartınızı, girişlerinde, vitrinlerinde yada kasa kenarlarında VISA ve/veya
MasterCard amblemi bulunan tüm işyerlerinde, bu amblemlerin yanında başka bir bankanın
adı bulunsa dahi kullanabilirsiniz.
Kart temeline dayanan belli başlı 6 ödeme sistemi vardır. Bunlar 2 seyahat ve eğlence
kartından (American Express ve Diners Clup), 2 banka kredi kartı sisteminden (Master
Card ve Visa) ve 2 uluslararası çek sisteminden (Burocheque ve Pastcheque) oluşmaktadır.
Ayrıca gelecekte globalleşebilecek özelliklere sahip bazı ödeme sistemleri vardır. Bunlar
arasında Japon JCD kartı ve Sears’ın Discover kartı sayılabilir.4 Uluslararası kart kuruluşları
Visa International, MasterCard International, American Express, Diners ve JCB gibi
kuruluşlardır.5 Bankalar, bu kredi kartı kuruluşlarına talep ettikleri miktar karşılığında belli bir
komisyon ödemektedirler. Ayrıca kendi aralarında da diğer bankaların POS cihazlarında
yapılan alışveriş nedeniyle günlük işlemler karşılığında %4,5 oranında takas komisyon
öderler. 30 günü aşan vadelerde ise komisyon yoktur.
Banka kartının yapısı, kredi kartından farklıdır. Kredi kartının sahibi belirli bir miktara
kadar ödeme yapmaksızın harcamalarda bulunabilir. Genel olarak, banka kartı kredili işlem
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yapma hakkını vermez. Banka kartı çek kullanmayı yaygın hale getirmez, ancak hesap
sahiplerinin kısa zamanda kullanacakları paraları bankada tutmak bir ölçüde

mevduatı

arttırmak, kasa işlemlerini azaltmak ve müşterilerine daha iyi hizmet amacını güder. Banka
kartının sahibi, bu sistemi kabul eden bankanın herhangi bir şubesinden veya muhabirinden
provizyon alınmadan hesabına derhal çekebilir. Firmalara, otellere ve diğer ticari kuruluşlara
yapılacak ödemelerde, bankaya karşı keşide edilecek çeklerin bir garantisidir. Banka kartı
yerine aynı işlevi gören çek garanti kartı da kullanılabilir.6 Kredi kartları ile banka kartları
müşterinin isteğine bağlı olarak birleştirilebilir. Bu, bankaların bu hizmeti sunmalarına
bağlıdır.
Banka kartı doğrudan kart hamilinin mevduat hesabına bağlıdır. Bu hesaba şifre
aracılığı ile ulaşılarak, Otomatik Vezne Makinaları (ATM) ve Satış Noktası Terminal'lerinden
(POS) mal ve hizmet alma, para çekme ve sunulan diğer bankacılık hizmetlerini yerine
getirmek amacıyla müşterilere verilen karttır. Banka kartını da, girişlerinde, vitrinlerinde yada
kasa kenarlarında Electron ve/veya Maestro amblemi bulunan tüm işyerlerinde şifreniz
aracılığı ile kullanabilirsiniz. Alışveriş tutarı hesabınızdan işlem anında düşülecektir. 7
Ülkemizde kamu bankaları olarak Ziraat Bankası ve Halk Bankası vardır. Halk
Bankası’nın özelleştirilmesinin

2003 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Diğer

yandan her bir banka bir ticari işletme niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla her bankanın amacı
kar elde etmektir. Müşterilerine kredi kartı vererek bir faiz geliri beklentisi içine
girmektedirler. Yani, müşterinin kredi kartı borcunu ödeyememesi durumunda elde edeceği
kazanç beklentisi, durumu cazip hale getirmektedir.
Şu an itibariyle ülkemizde Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın üstünde, kredi
kartlarını sipariş ve talep üzerine üreten Bileşim A.Ş. vardır. Her bankadan gelen istek
doğrultusunda kredi kartı üretip bankalara gönderir. Yani kamu bankaları adına tek bir kredi
kartının oluşturulması, gerek banka karlılığı açısından gerekse şuan için kamu bankalarının
durumunu göz önüne aldığımızda gereksizdir.
Türkiye’de hali hazırda Bankalar arası Kart Merkezi rakamlarına göre yaklaşık olarak
36 milyon civarında plastik kart ve 16 milyon civarında ise kredi kartı dolaşımda
bulunmaktadır (Tablo.1 ve Tablo.2’ye bakınız). Kartlar günlük işlemlerde giderek yaygın bir
şekilde kullanılmakta, dünya Pazar payımız ise kart sayısı itibariyle olağanüstü bir artış
sergilemektedir. Ülkemizde kart sistemi olarak üç yanlı sistem kullanılmaktadır. Bu sistemde

6
7

Öçal, Çolak, Togay, Eser, a.g.e., s. 209.
www.bkm.com.tr.

bankalar, geleneksel fonksiyonlarını koruyarak bireysel sektörün tüm bankacılık işlemlerine
olan doğrudan ve dolaylı avantajlarından yararlanmaktır.
Tablo.1: Yıllar İtibari İle Türkiye’de Çıkarılan Kredi Kartı Sayıları
1998

1999

2000

2001

2002

2003/1

Visa

5.108.653

6.687.284

8.280.783

7.829.906

7.947.302

7.907.664

MasterCard

1.948.000

3.306.237

5.068.747

6.102.024

7.718.049

8.054.958

61.705

52.122

58.947

64.876

40.019

38.747

Diğer
Toplam

7.118.358

10.045.643 13.408.477 13.996.806 15.705.370

16.001.369

Kaynak: www.bkm.com.tr

Tablo.2: Yıllar İtibari İle Türkiye’de Çıkarılan Banka Kartı Sayıları
Electron (Visa)

1998

1999

2000

2001

2002

2003/1

4.053.625

4.853.270

6.393.759

6.721.452

7.801.830

8.122.092

121.277
88.846
71.687
57.672
50.766
49.049
Plus (Visa)
Electron ve Plus
2.312.479 2.743.856 2.720.517 2.711.896 3.080.776 3.247.392
(Visa)
Cirrus ve Maestro
7.641.130 10.401.854 13.873.135 14.628.251 16.966.124 17.506.387
(MasterCard)
Özel Logolu Banka 5.231.244 6.019.497 5.501.205 7.537.673 7.157.812 7.154.576
Kartı
Toplam
19.359.755 24.107.323 29.560.303 31.656.944 35.057.308 36.079.496
Kaynak: www.bkm.com.tr

Kredi kartı, hamiline nakit kullanımı ve mal ve hizmet alımında kartla ödeme
yapılabilmesi imkanı sağlamaktadır. Kredi kartı hamiline tahsis edilen limite tekabül eden
tutarın gayri nakdi kredi olarak banka kayıtlarına alınması gerekmektedir. harcama
durumunda, tahsis edilen ve gayri nakdi kredi olarak kayıtlarda yer alan tutardan harcama
bedelinin düşülerek bu kısmın nakit krediler hesabına alınması söz konusudur. Nakit çekme
durumunda da, azaltılan gayri nakdi yükümlülüğe eşit bir tutarın nakit kredilere ilavesi
zorunludur.8
İşyerinin kredi kartı kabul ederken kullandığı ve kredi kartının ön yüzündeki kabartma
bilgileri satış belgesi üzerine geçiren mekanik cihazlara Imprinter denir. Kart Çıkaran Kuruluş
(Issuer) ise, sahip olduğu lisansa istinaden kart düzenleyip veren bankalar ve diğer
kuruluşlardır. Kredi sistem kuruluşu, kredi kartı veya banka kartı sistemini kuran ve bu
sisteme göre kart çıkarma veya kart kabulü konusunda üye işyeri anlaşması yapma yetkisi
veren kuruluşlardır. Üye işyerleri, yaptığı sözleşme çerçevesinde banka kartı veya kredi kartı
hamiline mal ve hizmet satmayı kabul eden gerçek veya tüzel kişilerdir. Üye İşyeri Anlaşması
Sedat Yetim, Kredi Kartları ve Tüketici Kredileri Uygulamasından Kaynaklanan Vergisel Sorunlar, Vergi
Raporu, Vergi Denetmenleri Derneği Yayını, Yıl:5, Sayı:31, Ekim-Kasım 1997, s. 25.
8

Yapan Kuruluş (Acquirer), kart kabulünü sağlamak amacıyla işyerleriyle anlaşma yapan
bankalar ve diğer kuruluşlardır.9
Nakit Ödeme Belgesi, kredi kartı hamiline yapılan nakit ödemelerde düzenlenip kart
hamili tarafından imzalanan belgedir. Satış Belgesi, kartla yapılan işlemlerle ilgili olarak üye
işyeri tarafından düzenlenen, kart hamilinin işlemden doğan borcunu ve diğer bilgileri
gösteren

ve

kart

hamili

tarafından

imzalanan

belgedir.

Otomatik Vezne Makineleri (ATM Cihazları), kart hamillerinin banka ve kredi kartları
aracılığıyla mevduat ve kredi kartı hesaplarına şifre aracılığı ile ulaşmalarını ve sunulan
bankacılık hizmetlerini kullanmalarını sağlayan elektronik cihazlardır. POS Cihazı ise,
işyerlerinin kredi/banka kartı kabul ederken kullandığı elektronik cihazdır. Bu cihaz kartın
arka yüzündeki manyetik şerit bilgilerini elektronik olarak okur ve elektronik olarak yetki alıp
işlemi tamamlar. Ülkemizde varolan ATM POS cihazı sayıları ile ilgili bilgileri Tablo.3’te
görebilirsiniz.
Provizyon (Otorizasyon), kartın limitinin müsait olup olmadığı, kartın kayıp - çalıntı
kaydının bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla telefon ve/veya elektronik olarak yapılan
işlemdir. Imprinter ile yapılan işlemlerde işyeri, bankanın kredi kartları provizyon servisini
telefonla arayıp kart numarasını vererek işlem için onay talep eder. POS ve ATM cihazlarında
ise

kartın

cihazdan

geçirilmesi

ile

provizyon

on-line

olarak

alınır.

Tablo.3: ATM POS Sayıları
1998

1999

2000

2001

2002

2003/1

Otomatik Vezne Makinası
8.363
9.939 11.991 12.127 12.069 12.313
(ATM)
Satış Noktası Terminali
113.816 188.957 299.636 364.636 495.718 527.414
(POS)
Kaynak: www.bkm.com.tr

Her banka kendi POS cihazını üye işletmelere vermek için üye işyerleriyle anlaşamaya
çalışır. Çünkü kar elde etmeyi amaçlayan bankalar bu sayede bir komisyon alma hakkı elde
edecektir. Ki bu yüzden bir işletmede birden çok POS cihazı bulunmaktadır. Ancak, bütün
kredi kartlarının kullanılabileceği tek, ortak bir POS cihazının kullanılması da sağlanabilir.
Bu, bankaların kendi aralarında anlaşmalarına bağlıdır. Yine böyle bir uygulama, bankaların
kar amaçlarını zedeleyeceği için, bankalar böyle bir uygulamaya pek sıcak bakmamaktadırlar.
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Mağazaların çıkarmış oldukları GimaCard, Migros Club Card gibi kartların da
piyasalarda kullanıldığını görmekteyiz. Bu tarz kartlar kredi kartı niteliğinde olmadığı gibi
tamamen mağazanın müşterileri mağazasına bağlamak amacıyla çıkarmış oldukları, reklam
amaçlı kartlardır.
Kredi kartı ile alışveriş hakkında sözleşmelerde belirtilen koşullara göre, üye işyeri
POS cihazından çıkan satış belgesini müşteriye imzalatıp yazarkasa fişiyle birlikte müşteriye
vermesi şarttır. Çünkü, bankadan bunun karşılığını alabilmesi için burada ispat şartı vardır.
Alışverişlerde bu uygulamanın yerine, yani hem kredi kartı satış belgesi hem de yazarkasa
fişinin verilmesinin yerine, fiş yerine geçecek tek bir belge verilmesi söz konusu olabilir mi
diye düşünülebilir. Ancak, ispat koşulu açısından satış belgesinin belge niteliği taşıması
yazarkasa fişiyle birlikte saklanmasını gerekli kılar.
Banka ile kart hamili arasında yapılan sözleşme belli bir tutar ihtiva ediyor ise oran;
etmiyor ise matbu olarak damga vergisine tabidir. Buna göre, kredi kartı ve ilaveten tüketici
kredisi sözleşmeleri, üzerinde yazılı tutar üzerinden %0.6 Damga Vergisi’ne tabidir. TL veya
döviz olarak nakit kullanımı nakdi kredi olduğundan

ortaya vergi ve fon yükümlülüğü

çıkacaktır.
Mal ve hizmet satın almak için nakit yerine kartla ödeme yapmak hamilden herhangi
bir faiz, komisyon, ücret vs. adı altında karşılık talep edilsin yada edilmesin nakit kredi
niteliği taşımaktadır. Kredi kartının işlevi burada aynı zamanda bir çek gibi ödeme aracı
olmasından

kaynaklanır.

Dolayısıyla

vergi

ve

fon

gibi

herhangi

bir

kesinti

gerektirmemektedir.
Nakit çekme durumunda bankalar ya çekilen tutarın belirli bir yüzdesi (bu yüzde
genelde ekstre gönderme süresinin ortalama olarak 1 ay olduğu göz önüne alınarak tüketici
kredilerine aylık olarak uygulanan faiz esas alınarak belirlenmektedir.) yada sabit bir ücret
olarak

faiz

almaktadır.

Nakit

çekme,

yurtdışında

gerçekleşirse

faiz

uygulanıp

uygulanmadığına bakılmaksızın, bu kez Kaynak Kullanım Destekleme Fonunun (K.K.D.F.)
(%10) matrahı döviz kredisi olduğundan çekilen nakit tutarın tamamı olacaktır. Alınan faiz ise
%5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne (B.S.M.V.) tabidir. Yurtiçinde yapılan TL
harcama, son ödeme gününe kadar ödenmez ve bu nedenle kredi faizi tahakkuk ettirilirse bu
durumda tahakkuk ettirilen faizler K.K.D.F. ve B.S.M.V.’ne tabi tutulacaktır. Eğer, harcama
yurtdışında yapılır ve son ödeme gününe kadar ödenmez ve bu nedenle kredi faizi tahakkuk
ettirilirse harcama tutarı K.K.D.F’na (%10) ve tahakkuk ettirilen faiz ise B.S.M.V.’ne (%5)
tabi olur. Nakit çekme durumunda, TL çekilen tutar son ödeme gününden sonraki bir tarihte

ödenir ise, ilk çekişte alınan karşılık ve son ödeme günü ile ödeme günü arasındaki dönem
için tahakkuk ettirilen faizlerin toplamı K.K.D.F. ve B.S.M.V.’ne tabi olur.10
Türkiye’de var olan bazı kredi kartlarının müşteriye sunmuş olduğu hizmetlere
baktığımızda genel olarak birbirine yakın avantajlar vardır. Kredi kartlarının en büyük
avantajı kişilerin yanlarında nakit taşımalarına gerek kalmamsı ve satın aldıkları bir mal veya
hizmeti peşin nakit yerine kredi kartı ile ödemeleridir. Bankalardan alınan kredi kartları ya
Visa yada Master Card olarak kullanılır. Çünkü dünyada geçerliliği olan 2 kredi kartı şirketi
bunlardır. Örneğin, Garanti Bankası’nın “Bonus Card”ı para biriktiren bir kredi kartıdır.
Bonus Card, dünyanın her yerinde para biriktirir, üye mağazalarda daha da çok para biriktirir,
ayrıca üye mağazalarda taksit imkanı da sunar, hem taksitli hem de tek ödemede para
biriktirirsiniz, bu para harcadıkça çoğalır, kartınızdaki chipte birikir, biriken paranızı üye
mağazalardan öğrenebilir, bu mağazalarda anında harcayabilir, bedava alışveriş yapabilirsiniz.
Garanti Bankası’nın vermiş olduğu POS Kredi ile kart sahibinin her an nakit çekme
şansı bulunmaktadır. POS Kredi, kart sahibi üye işyerinin POS blokesi dolayısıyla zaten
blokede duran cirolarını, kredi teminatı olarak sağlamaktadır. POS Krediden kullandıkları
tutarlara günlük faiz işletilir. İsterseler para olduğunda kredinin istedikleri kadarını
kapatabilirler veya günü geldiğinde blokesi çözülen ciroları da otomatik olarak kredi riskini
kapatır. Böylece üye işyerleri, acil nakde ihtiyaç duyulduğunda, POS blokelerini bozmadan
nakit alabilmektedirler. POS Kredi ile kısacası istenildiği zaman kullanacağınız paranız
oluyor. Türkiye’deki kredi kartı işlem adet ve tutarlarına bakmak istediğimizde Tablo.4 bize
her çeşit kredi kartı işlem adedi ve tutarlarını göstermek de yardımcı olacaktır.
Tablo.4: Kredi Kartı İşlem Adet ve Tutarları
Visa/MasterCard kredi kartlarının yurtiçi kullanım adetleri (Turistlerin kullanımı dahil.)
(Milyon)
1998
1999
2000
2001
2002
2003/1
Alışveriş
201,8
308
405
464
596
166,2
Nakit Avans
39,4
52
60
48
42
9,3
Toplam
241,2
360
465
512
638
175,5
Kaynak: www.bkm.com.tr
Visa/MasterCard kredi kartlarının yurtiçi kullanım cirosu (Turistlerin kullanımı dahil.)
(Trilyon TL)
1998
1999
2000
2001
2002
2003/1
Alışveriş
1.744
3.797
7.749
12.679
22.567
6.962
Nakit Avans
818
1.518
2.749
2.449
3.046
755
Toplam
2.562
5.315
10.498
15.128
25.613
7.717
Kaynak: : www.bkm.com.tr
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Sedat Yetim, a.g.e., s. 27-28.

BKM Üyesi Bankaların İhraç Ettikleri Visa/MasterCard kredi kartlarının yurtiçi ve
yurtdışı kullanım adetleri (Milyon)
1998 1999 2000 2001 2002
2003/1
Alışveriş
202 306 405 463 594
166,7
Nakit Avans
37,6
51
58
45
39
9
Toplam
239,6 357 463 508 633
175,7
Kaynak: : www.bkm.com.tr
BKM Üyesi Bankaların İhraç Ettikleri Visa/MasterCard kredi kartlarının yurtiçi
ve yurtiçi ve yurtdışı kullanım cirosu (Trilyon TL)
1998 1999 2000
2001
2002
2003/1
Alışveriş
1.689 3.758 7.620 12.161 21.942
7.026
Nakit Avans
777 1.455 2.617 2.137 2.537
708
Toplam
2.466 5.123 10.237 14.298 24.479
7.734
Kaynak: www.bkm.com.tr
Yabancı bankalara ait kartların yurt içinde kullanımı
2003/1
Kredi Kartı İşlem Adedi
1.128.714
Kredi Kartı İşlem Tutarı (Trilyon TL)
262,8
Banka Kartı İşlem Adedi
398.354
Banka Kartı İşlem Tutarı (Trilyon TL)
83,7
Döviz Girdisi(Milyon USD)
209,7
Kaynak: www.bkm.com.tr

Tablo.5: Kartlı Ödeme Sistemi Döviz Girdi Çıktısı
Döviz Girdisi (Mio USD)
Döviz Çıktısı (Mio USD)
Kaynak: www.bkm.com.tr

1998 1999 2000 2001 2002
961 856 1.165 1.081 1.261
507 519
647
457
543

Ayrıca Tablo.6, ülkemizdeki POS banka kartı işlem adet ve tutarlarını gösterirken
Tablo.7 ise yurtiçi POS banka kartı sistemdeki yerini göstermektedir.
Tablo.6: POS Banka Kartı İşlem Adet ve Tutarları
1998
1999
2000
2001
2002
İşlem adedi
1.609.983 2.490.643 3.590.032 5.449.228
8.550.522
İşlem tutarı (Milyon TL) 6.883.000 14.434.211 31.163.896 55.855.982 123.239.119
Kaynak: www.bkm.com.tr

Tablo.7: Yurtiçi POS Banka Kartı Sistem İşlemleri (Alışverişte
Banka Kartı Uygulamasına Ait Dönemsel Bilgiler)
Sisteme Dahil Banka Sayısı:
Sisteme Dahil Kart Sayısı:
Toplam Kartlara Oranı:
Sisteme Dahil POS Adedi:
Toplam POS Adedine Oranı:
Sistemde Yapılan İşlem Adedi:(3 Aylık)
Sistemde Gerçekleşen Ciro: (MilyonTL) (3 Aylık)
Kaynak: www.bkm.com.tr

2003/1
20
36.026.484
%99,85
516.109
%97,85
2.563.199
42.432.244

Bankalar arası Kredi Merkezi’nin verilerine baktığımızda yine BKM sisteminden
geçen işlemlerin dağılımında kredi kartlarının payının yaklaşık % 90 olduğunu görüyoruz. Bu
işlemler içinde olan diğer kalemler banka kartı alışverişi, banka kartı ile nakit çekme, kredi
kartı nakit avansları, Europay/ Visa Issuer yönlendirme, ATM bakiye sorma ve Europay/Visa
Acquirer yönlendirme işlemleri vardır.
Son 3 yılda BKM Switch’den geçen kredi kartı işlem adetleri giderek artış
göstermektedir. Bu da kredi kartının giderek insan hayatında daha önemli hale geldiğini ve
nakde göre daha sık kullanılmasının tercih edildiği anlamına gelir. Tablo.8’de kullanılan kredi
kartı işlem miktarlarının görebiliriz.
Ekonomik kriz ortamında bankaların insafsızca artırdıkları faizler nedeniyle
milyonlarca tüketici icra ve mahkeme kapılarına düşmektedir. Kredi kartı sözleşmelerinin
oldukça küçük harflerle ve zor ifadelerle yazılmasının ortadan kaldırılarak, kredi kartı
sözleşmelerinin açık bir dile sahip olması, okunabilir büyüklükteki harflerle yazılması ve
suretinin mutlaka tüketiciye verilmesi zorunlu olmaktadır.
Kredi kartı borcuna uygulanacak temerrüt faiz oranının, halen temerrüde düşmüş kredi
kartı borcundan dolayı ihtilaflı hale gelmiş alacaklara, amme alacağına uygulanan faiz oranı
uygulamak ve 12 taksit olanağı tanınması suretiyle borçların ödenmesi kolaylığı
sağlanmalıdır. Böylelikle ekonominin ve alışveriş dışına itilmiş 2 milyon kart kullanıcısı
yeniden ekonomiye dahil olacak ve ekonomik kalkınmaya canlılık kazandırılacaktır.11
Tablo.8: BKM Switch’den Son 3 Yılda Geçen Kredi Kartı İşlem Adetleri
AY
2001
Ocak
33,972,212
Şubat
33,314,445
Mart
33,600,129
Nisan
33,545,262
Mayıs
37,669,642
Haziran 38,673,217
Temmuz 38,540,562
Ağustos 38,651,287
Eylül
38,577,559
Ekim
38,782,237
Kasım
36,824,925
Aralık
41,105,188
Kaynak: www.bkm.com.tr

2002
36,044,125
36,668,746
40,371,497
40,892,256
44,554,611
44,338,022
46,756,424
46,687,516
46,569,944
46,273,717
45,234,236
47,963,615

2003
44,699,303
40,365,590
46,911,460
47,279,002

Son yıllarda ülkemizde büyük bir kullanım alanı bula kredi kartları, kimimizin kendi
seçimi ile, kimimizin de yaşam tarzımızın bir gereği ile cüzdanlarımızdaki mahsus yerini
11

www.tuketicilerdernegi.org.tr/yorumlar.

almış durumdadır. İster isteğe bağlı olarak, isterse memur, işçi, emekli, öğrenci gibi maaş ve
para çekme işlemlerinde kullandığımız bir zorunluluk olarak kredi kartları, son günlerde
kolaylıklarından çok üzerimize yüklediği faiz yükü ile önem kazandı.
Kart veren bankanın kart sahibi müşterisine tanıdığı süre içerisinde ödenmeyen
harcama bedelinin kredilendirilmesi karşılığı olarak faiz talep edebileceği kabul edilmektedir.
Ancak, sözleşme

yapılırken çoğu zaman faiz oranını bile bilmeyen kart sahibi tüketici,

borcunu zamanında ödeyemeyince bankanın harç ve masraflarından başka, %270-300
oranında faiz talebi ile muhatap olmaktadır. 500 milyonluk bir borcu 1 yıl sonra 3-4 milyar
olarak ödemek zorunda kalırlar. Bu durum, bankanın ödenmeyen borç ve kararlaştırılan
sözleşmeye ayrıca temerrüt faizi uygulamasından kaynaklanmaktadır.
1.1. Kredi Kartı Faizinin Niteliği
Kredi kartı kullanımından kaynaklanan 2 tür faiz vardır. Bunlardan alışveriş (kredisi)
faizi olarak adlandırılacak olan ilki, sözleşmeden doğan bir faiz olup, bir ödeme dönemi
içerisinde ödenmesi gereken asgari miktardan başka ödenmeyerek sonraki döneme
bırakılması nedeniyle kredilendirilmiş olan meblağa uygulanan ve sözleşme yapılırken genel
şartlar içerisinde kabul edilen faizdir. Bu faiz oranının bankaca tek taraflı olarak belirleneceği
genel şartlarda yer alır. Banka her ay gönderdiği hesap ekstrelerinde faiz oranını kart hamiline
bildirir.
İkinci tür faiz ise, hesap özetinde bildirilen ve son ödeme tarihine kadar ödenmeyen
meblağa, gecikme ücreti ile birlikte hesap kesiminden ödeme gününe kadar günlük olarak
yürütülen temerrüt faizidir. Bankalar çoğunlukla, bu faizi genel şartlar arasına sıkıştırarak
tüketiciye kabul ettirirler. Böylece banka sözleşmenin genel şartlarına dayanarak, kredi
borcunu zamanında ödemeyen tüketiciden çok yüksek ve katlamalı faiz talep etmektedir.
Sözleşme özgürlüğü ilkesi kapsamında kararlaştırılan bir faiz şartı kural olarak
geçerlidir. Sorun, bankanın bu şarta dayanarak faiz oranını serbestçe belirleme hakkına sahip
olup olmadığıdır. Ki 3182 sayılı Bankalar Kanunu ile bankalar kredi faiz oranlarını serbestçe
belirleyebileceklerdir. Yine bu karara göre daha önce verilmiş bir kredinin faiz oranlarının de
artırılması mümkündür; ancak bu durumda muhataba bildirim yapılmalıdır.12

12

Şerafettin Şirin, Ticaret Hukukunda Faiz ve Uygulaması, Alfa Yayınları, 1994.

1.2. Mevcut Kredi Kartı Kanunu
Ekonomide ardı ardına yaşanan kriz piyasası vatandaşları kredi kartı ve tüketici
kredilerine yöneltirken, diğer yandan ödemeler sisteminin tıkanmasıyla ticaretle uğraşan
hemen herkes hem mağdur, hem de mağdur eden oldu. Çekinin karşılığını bulamayanlar,
tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarını tahsil edemeyen bankalar soluğu icra dairelerinde aldı.
Bu ortamda Anayasa’nın 38. maddesi için yapılan düzenleme, mali suçlara engel niteliktedir.
4822 Sayılı Bankalar Kanunu’nda yer alan, temerrüde düşerek icra takibi aşamasına
gelen veya icra takibine konu edilen kredi kartı borçlularına yıllık %50’yi geçmemek üzere
gecikme faizi uygulanması suretiyle hesaplanan faizleriyle birlikte 12 eşit taksitle ödemeleri
için banka şubelerine müracaat etme imkanı sağlanmıştır.
Bu çerçevede yasa mali suçlar arasında önemli bir kalemi oluşturan çek kesmeyi
“şikayete bağlı bir suç” sayıyor. Bu yüzden karşılıksız çek kesen biri hakkında dava
açılabilmesi için, parasını tahsil edemeyenin şikayet etmesi gerekiyor. Yasaya göre şikayet
süresi, karşılığı olmayan çekin bankaya ibraz edildiği günden itibaren başlıyor.
Karşılıksız çek kesen kişiye icra emri geldikten sonra 10 gün içinde mal beyanında
bulunmazsa 10 gün ile 1 ay arasında hapis cezası var. Kredi kartında ise, aynı süreç işlerken
icra emri geldikten sonra 7 gün içinde mal beyanında bulunma zorunluluğu getirilmiştir.
Kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişiler MB’nın kara listesine giriyor ve 5 yıl kalıyor. Bu süre
içerisinde söz konusu kişiye kredi kartı verip vermemek tamamen bankaların inisiyatifindedir.
Bankalar, MB tarafından hazırlanan kara listeyi, yeni kredi kartı yada bireysel kredi
başvurularında referans olarak kullanıyor. Bu gibi sorunların önlenmesi için, çeşitli kredilerin
güvenliğinin sağlanması amacıyla başka kaynaklara da ihtiyaç vardır. kredilerin
kullandırılmasında izlenecek yöntemler, bu önlemlerin bir kısmını oluşturur.13
SONUÇ
Bankalar çeşitli yollardan topladıkları paraları plasman faaliyetleri şeklinde belirli
kurallar çerçevesinde gereksinim sahiplerine, belirlenen kredi sınırları içinde borç verirler
yada kendi itibarlarını ortaya koyarak müşterileri lehine taahhüt ve garantilerde bulunurlar.
Alacaklarını vadelerinde geri alırlar ve yeni gereksinim sahiplerine verirler.
Kredi kartları özel olarak kurulmuş kredi kartı kurumları, bankalar yada ticari
işletmeler tarafından çıkarılırlar. Dikkat edilirse kredi kartı sistemleri sisteme katılanların
sayısına göre kümelendirilmişlerdir. Bütün bu karmaşık yapı içinde yanlar arasındaki hukuki
13

Öçal, Çolak, Togay, Eser, a.g.e., s. 187.

ilişkileri değerlendirebilmek için sistemi mantıksal kümelemek gerekecektir. Bu sayede
yanlar arasında düzenlenen sözleşmelerde belirlenen hak ve yükümlülükler daha net
saptanabilecektir. Öte yandan, bu ayrım kredi kartının tarihsel gelişimini de yansıtmaktadır.
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GERÇEK KİŞİ MÜKELLEFLERCE GELİRİN TOPLANMASI ,
YILLIK BEYANNAME VERİLEN VE VERİLMEYEN HALLER
Dr. Levent DEMİRDAĞ
Yeminli Mali Müşavir
Suzan ELBEYOĞLU
Stajyer
I-GENEL AÇIKLAMA
Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gelirin Toplanması ve Beyanı” başlıklı 85.maddesinde söz konusu yasanın,
2.maddede yazılı kaynaklardan, bir takvim yılı içinde elde edilecek kazanç ve iratlar için, bu kanunda
aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verileceği ve bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin
sözkonusu beyannamede toplanacağı hükme bağlamıştır.
Bununla beraber, Kanunun 86.maddesinde ise, maddede yazılı kazanç ve iratlar için beyanname
verilmeyeceğini ve diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde dahi bu gelirlerin beyannameye
dahil edilmeyeceği belirtilmiştir. Kanunun bu maddesi 24.04.2003 Tarihli 4842 Sayılı Kanunun
9.maddesi başlığı ile birlikte 2003 yılı takvim gelirlerine de uygulanmak üzere değiştirilmiştir.
Kanun maddesi, dar ve tam mükellefiyet için yapılan düzenlemeleri ayrı ayrı açıklamıştır. Biz, bu
çalışmamızda dar mükellefiyet ile ilgili maddeyi sadece hatırlatmakla yetineceğiz. Çalışmamızın esasını
tam mükellefiyete dair düzenlemeler oluşturacaktır.
II-DAR MÜKELLEFİYETTE GELİRİN TOPLANMASI VE BEYAN
Dar mükellef gerçek kişilerin elde ettiği ve tamamı Türkiye’de stopaja tabi tutulmuş;
 Ücretler,
 Serbest Meslek Kazançları,
 Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratları,
 Diğer Kazanç ve İratlar
için beyanname verilmeyecek ve diğer gelirler için beyanname verilse bile bu gelirler beyannameye
dahil edilmeyecektir.
III-TAM MÜKELLEFİYETTE GELİRİN TOPLANMASI VE BEYAN
Kanun maddesinin 86/1-a bendine göre, gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar için yıllık
beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde dahi bu gelirlerin
beyannameye dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.
Vergi sistemimizde zirai kazançlar iki esasta vergilendirilmektedir.
ab-

Gelir Vergisi Kanunu’nun 53.maddesine göre; Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu kanunu
94.maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilirler.
54.maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu
mahiyette bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin
kazançları gerçek usulde tespit olarak vergilendirilir.1

(07.08.2003 tarih ve 25192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4962 sayılı Kanunun 6.ncı maddesiyle eklenen ve
1.1.2004 tarihinde yürürlüğe giren cümle) Ancak, çiftçiye ait olmakla beraber zirai işletmeye dahil edilmeyen
biçerdöver veya bu mahiyette bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden
elde edilen gelirler ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir.
1

b bendinde sayılan gerçek usulde vergilendirme şartlarını taşımayan çiftçilerin stopaj esasıyla ödedikleri
vergiler onlar için nihai vergilendirme olacak; elde ettikleri zirai kazançlar için yıllık beyanname
vermeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerini beyannameye dahil
etmeyeceklerdir.
Aynı şekilde kanun maddesinin (a) bendine göre, Gelir Vergisi Kanunun 75.maddesinin (15) numaralı
bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı için yıllık
beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye
dahil edilmeyecektir.
Kanun maddesinin yukarıda özetlenen hükmünün bir bütün olarak ifade edilebilmesi açısından aynı
kanunun 22, 75, 86 ve 94.üncü maddelerinin birlikte değerlendirilmesinin faydalı olacağı inancındayız.
G.V.K.’nun 22.nci maddesinde yapılan düzenlemeyle;



Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlara yapılan ödemelerin %25’i,
Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan diğer sigorta şirketlerinden on yıl süreyle prim
ödeyenlere yapılan ödemelerin %10’u
gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.üncü maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendi hükmü uyarınca,
emeklilik ve sigorta şirketleri; bireysel emeklilik sözleşmeleri ve birikimli şahıs sigortaları dolayısıyla
yaptıkları ödemelerden, istisna edilen tutarlar hariç,




On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerden %15,
On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı
kazanmadan ayrılanlar ile diğer şahıs sigortalarından on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve
vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden %10,
Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya
tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden %5
oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

Tüm bu hükümleri özetledikten sonra konunun başına dönecek olursak; Gelir Vergisi Kanunun
86.maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan hükme göre, bireysel
emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarından elde edilen ve menkul sermaye iradı olarak tanımlanmış
gelirler tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecek, belirtilen gayrimenkul sermaye
iratlarını elde eden kimselerin stopaj esasıyla ödedikleri vergiler onlar için nihai vergilendirme olacaktır.
Kanun maddesinin (b) bendine göre
Birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenlerden alınan ücretler toplamının
103. maddede yazılı Gelir Vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı
aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler dahil, tek işverenden alınan ve
tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler tutarı ne olursa olsun beyana tabi değildir.
07.08.2003 Tarihli 4962 Sayılı Kanun’un 17.maddesinin (D) fıkrası ile ücret dışındaki gelirler için
beyanname vermemek zorunluluğu kaldırılmıştır. Başka gelirleri için beyanname vermek zorunda olsa
bile belli hadleri aşmayan ve stopaja tabi tutulmuş ücret gelirleri için beyanname verilmeyecektir. 2

Madde 86/1-b,parantez içi hüküm-(07.08.2003 tarih ve 25192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4962 sayılı
Kanunun 17.nci maddesiyle değiştirilmeden önceki şekli)birden fazla işverenden ücret almakla beraber ücret
dışındaki gelirleri için beyanname vermek zorunda olmayan ve birden sonraki işverenden aldıkları
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Burada dikkat edilmesi gereken husus; birden sonraki işveren tabirinden kastedilenin ne olduğudur.
Örneğin, ücretli olarak çalışan Kadir Bey bir takvim yılı içersinde işveren A’dan 6 milyar, işveren
B’den 6.5 milyar, işveren C’den 4 milyar ücret geliri elde etmektedir. Bize göre en yüksek ücret geliri
elde edilen işveren B birinci işveren olarak kabul edilmektedir. Bu durumda ücretlinin diğer iki
işverenden aldığı toplam ücret olan 10 milyar toplam beyan sınırı 12 milyarın (2003 yılı için) altında
kaldığı için, üç ayrı işverenden elde ettiği toplam 16.5 milyar geliri için beyanname vermeyecektir.
Maddenin (c) bendine göre, vergiye tabi gelir toplamının





Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar,
Tüzel kişiliğe haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından
yapılan, Kanunun 75. maddesinin 15 numaralı bendinin (a),(b),(c) alt bentlerinde sayılan menkul
sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,
Tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler
Birden fazla işverenden alınmakla birlikte, birinci işverenden sonraki işverenlerden alınan ücretler
toplamının 103. maddedeki Gelir Vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan
ve ücret dışındaki gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda olmayan mükellefler tarafından
elde edilen ve tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler
hariç olmak üzere 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması
koşuluyla Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş olan;




Birden fazla işverenden elde edilen ücretler,
Menkul ve gayrimenkul sermaye iratları
Beyana tabi olmayacaktır.

Bu maddede dikkat edilmesi gereken husus, beyan sınırının aşılıp aşılmadığının tesbitinde, elde edilen
gelirlerin ayrı ayrı değil, toplam gelirin ölçü kabul edilmesi gerekliliğidir.


Maddenin (d) bendine göre tevkifata ve istisna uygulamasına tabi tutulmamış bir takvim yılı içinde
600.000.000 TL’yi geçmeyen menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname
verilmeyecektir.

IV- KONUYLA İLGİLİ ÖRNEK OLAYLAR
Örnek 1
Ali Bey’in 2003 Takvim Yılında elde ettiği kazanç ve iratlar aşağıdaki gibidir.
(X) Bilgisayar A.Ş……………….38 milyar
(Y) Bilgisayar A.Ş……………….10.5 milyar
Mevduat Faiz Geliri……………..75 milyar
Ali Bey birden fazla işverenden ücret geliri elde etmektedir. En yüksek geliri elde ettiği (X) Bilgisayar
A.Ş.’ni birinci işveren olarak kabul edeceğiz. Bu durumda birden sonraki işverenden elde ettiği ücret
(10.5 milyar) 2003 yılı için beyanname verme sınırı olan 12 milyar sınırının altında kaldığı için ücret
gelirlerinin beyan edilmesine gerek olmayacaktır.
2003 yılında elde edilen ve stopaja tabi tutulan mevduat faiz gelirleri için beyanname verilmesine gerek
bulunmamaktadır.(G.V.K. Geçici 55.md)

ücretlerin toplamı, 103.üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan
mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil

Örnek 2
Veli Bey’in 2003 Takvim Yılında elde ettiği kazanç ve iratlar aşağıdaki gibidir.
(X) Reklam A.Ş………………………..50 milyar
(Y) Reklam Ltd.Şti…………………….8 milyar
(Z) Reklam Ltd.Şti…………………….3.5 milyar
İşyeri Kira Geliri………………………11.5 milyar
Veli Bey birden fazla işverenden ücret geliri elde etmektedir. En yüksek geliri elde ettiği (X) Reklam
A.Ş.’ni birinci işveren kabul edeceğiz. Bu durumda birden sonraki işverenlerden elde ettiği toplam ücret
(8 milyar+3.5 milyar) 11.5 milyar beyanname verme sınırı olan 12 milyarın altında kaldığı için ücret
gelirlerini beyan etmesine gerek yoktur.
Veli Bey’in işyeri kira geliri (11.5 milyar) tek başına 12 milyar sınırının altındadır. Bu durumda Veli
Bey’in 2003 yılı gelirleri için beyanname vermesine gerek yoktur.
Örnek 3
Cemal Bey’in 2003 yılı gelirleri aşağıdaki gibidir.
Konut Kira Geliri…………………………..1.4 milyar
Alacak Faiz Geliri………………………….550 milyon
Hisse Senedi Alim-Satım Kazancı………6.5 milyar
2003 yılında elde edilen konut kira gelirlerinin 1.5 milyar lirası gelir vergisinden müstesnadır. Bu
nedenle Cemal Bey’in konut kira gelirini beyan etmesine gerek yoktur.
Alacak Faizleri tevkifata veya istisna uygulamasına tabi değildir. Cemal Bey’in elde ettiği alacak faiz
geliri (550 milyon) 600 milyon sınırının altında kaldığı için beyan edilmeyecektir.
2003 Yılı için hisse senedi alım satım kazancının 10 milyarlık kısmı Gelir Vergisinden müstesnadır. Bu
nedenle Cemal Bey’in 6.5 milyar tutan hisse senedi alım-satım kazancını beyan etmesine gerek yoktur.
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AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN SATILMASI
Adnan UYAR
Vergi Denetmeni
1- GİRİŞ
Bilindiği üzere iktisadi işletmeler , insanların tüketim ihtiyaçlarını karşılayan iktisadi ürünlerin
üretiminde , iktisadi kıymetler kullanmaktadır . Söz konusu iktisadi işletmeler , maliyetlerini
değerleme ölçütlerinden biri ile tespit ettikleri iktisadi kıymetleri işletmenin aktifine kaydetmekte
iktisap yılı itibariyle amortisman ayırmaya başlamaktadır .
Burada önemli olan husus şudur . Vergi idaresince İktisadi işletmelere insan ihtiyaçlarını karşılayan
iktisadi ürünlerin üretiminde kullandıkları iktisadi kıymetlere amortisman hakkının verilmiş olmasıdır.
Böylelikle iktisadi işletmelerimiz satın aldıkları iktisadi kıymetlerin maliyetlerini giderleştirme imkanı
bulmakta , aynı işlemleri yerine getiren yeni iktisadi kıymetlerin satın alınmasında finansman kaynağı
elde etmektedir .
Bu bağlamda amortismanı şu şekilde tanımlayacak olursak, tüketime yönelik olarak insan
ihtiyaçlarını karşılayan iktisadi işletmelere ait iktisadi kıymetlerin, üretimde belirli bir süre
kullanıldıktan sonra yenilemek mecburiyetinde kalınması bu nedenle söz konusu iktisadi kıymetlerin
maliyetlerinin giderleştirilmesi olarak tanımlayabiliriz .
İktisadi işletmelerimiz bazı durumlarda amortismana tabi olan iktisadi kıymetleri çeşitli nedenlerle
satmak mecburiyetinde kalmaktadır . Bu durum karşısında vergi idaremiz iktisadi işletmelerimize
amortismana tabi iktisadi kıymetleri sattıklarında maliyet ölçütlerine göre tespit ettikleri maliyetlerini
amortisman yolu ile giderleştirme imkanı tanımakta böylelikle iktisadi işletmelerimiz ekonomik
ömürlerini devam ettirmede önemli bir finansman kaynağına ulaşmış olmaktadır .
Bu hak iktisadi işletmelerimize verilmese idi iktisadi işletmelerimiz amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin satışından doğan karı satışın gerçekleştiği yılın dönem karına ilave etmek mecburiyetinde
kalacak idi . Bu olanakla iktisadi işletmelerimiz amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin satışından
doğan karı pasifte üç yıl süre ile yenileme fonuna tutacak üç yıllık sürenin sonunda kullanılmaz ise o
yılın dönem karına ilave etmek mecburiyetinde kalacaklardır .
Bu fon sadece yenilenen iktisadi kıymetlerin amortismanların giderleştirilmesinde kullanılacak olup
itfa edilemeyen kısmı ise satışa konu olmayan diğer iktisadi kıymetlerin amortismanının
giderleştirilmesinde kullanılacaktır .
Yazımızın konusunu da iktisadi işletmelerimizin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini sattıklarında
ne gibi işlemler yapmaları gerekliliği hususu oluşturmaktadır .
2- AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN SATIMI HALİNDE KAR VEYA
ZARAR NE ŞEKİLDE TESPİT EDİLMEKTEDİR
Gerçek usulde bilanço esasına göre kanuni defterlerini kayıt altına alan mükellefler amortismana tabi
iktisadi kıymetlerini sattıklarında satıştan doğan kar veya zararı şu şekilde hesaplayacaklardır .
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ve ayrılmış amortisman toplamı
üzerinden , bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar ve zarar hesabına
geçirilecektir .
Ancak amortismana tabi iktisadi kıymeti satan iktisadi işletmenin sattığı iktisadi kıymeti yenilemesi ,
işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş veya
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teşebbüse geçilmiş olmamalıdır . Şayet teşebbüse geçilmiş ise mükelleflerimizin yapması gereken
işlem yazımızın ilerleyen bölümlerinde yer verilecektir .
Aşağıda vereceğimiz iki örnek ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yenileme düşüncesi
olmaksızın satılması halinde gerek karlı satışa gerekse zararlı satışa örnek verilecektir . Örneklerde
katma değer vergisi yönünden yapılması gereken muhasebe kayıtları göz ardı edilmiştir .


Karlı Satış

ÖRNEK : Mükellef ( a ) envanter defteri kaydı 100.000.000.- TL olan amortismana tabi makinasını
peşin 200.000.000.- TL ye 03.05.2003 tarihinde satmıştır . Satışa konu makinanın satım günü
itibariyle birikmiş amortismanı 50.000.000.- TL dir . satış işlemine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdaki
gibi olacaktır .
03.05.2003
100 KASA
268
BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR

200.000.000.- TL
50.000.000.- TL
253 TESİS MAKİNA
VE CİHAZLAR
690 DÖNEM KARI



100.000.000.- TL
150.000.000.- TL

Zararına Satış

ÖRNEK : Mükellef ( b ) envanter defteri kaydı 100.000.000.-TL olan amortismana tabi makinasını
peşin 40.000.000.- TL ye 06.02.2003 tarihinde satmıştır .Satışa konu makinanın satım günü itibariyle
birikmiş amortismanı 50.000.000.- TL dir .
06.02.2003
100 KASA
268
BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR
690 DÖNEM ZARARI

40.000.000.- TL
50.000.000.- TL
10.000.000.- TL
253 TESİS MAKİNA
VE CİHAZLAR

100.000.000.- TL

3- İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE VEYA SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
USULUNE GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN AMORTİSMANA TABİ
İKTİSADİ KIYMETLERİ SATMALARI HALİNDE YAPACAKLARI İŞLEM
Bilindiği üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanunumuzun 178 . maddesine göre ikinci sınıf tüccarlarımız
işletme hesabı esasına göre defter tutmaktadır . Serbest meslek erbaplarımız ise yine 213 Sayılı Vergi
Usul Kanunumuzun 210 . maddesine göre serbest meslek kazanç defteri tutmaktadır .
Gerek işletme hesabı esasına göre gerekse işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerimiz
amortismana tabi iktisadi kıymetleri satmaları halinde alınan bedel ve ayrılmış amortisman toplamı
üzerinden , bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark sonucu oluşacak kar ve zararı
defterlerinin hasılat veya gider bölümlerine kaydedeceklerdir .
4- AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN DEVRİ VEYA TRAMPASI SATIŞ
HÜKMÜNDEDİR
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Yazımızda şimdiye kadar sadece amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışına değinilmiş, Satış
hükmünde olan devir ve trampa işlemlerine değinilmemiştir .Ancak amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin devir veya trampası da satış olarak kabul edilmektedir . Bu nedenle belirttiğimiz iki
kavramın tanımının yapılması gerekmektedir . Sırasıyla önce devrin daha sonra trampanın tanımı
yapılacaktır .
Devir : Bir iktisadi işletmenin amortismana tabi iktisadi kıymetini karşılıksız olarak diğer bir iktisadi
işletmeye vermesi şeklinde tanımlayabiliriz
Trampa : Mükelleflerin ihtiyaç duydukları iktisadi kıymetleri tasarrufunda bulunan diğer iktisadi
kıymetlerle değiştirmesi şeklinde tanımlanabilir .
5- SATIŞA KONU İKTİSADİ
YAPILACAK İŞLEM

KIYMETİN

YENİLENMESİ

DÜŞÜNÜLÜYORSA

İktisadi işletmeler satışını gerçekleştirdikleri iktisadi kıymetlerin yenilenmesini düşünüyorlarsa
satıştan doğan kar pasifte en çok üç yıl süre ile tutulur . Üçüncü yılın sonu itibariyle yeni iktisadi
kıymetin satın alınması gerekmektedir . Şayet satın alınmaz ise üçüncü yılın sonunda amortismana
tabi iktisadi kıymetin satışından doğan kar dönem karına ilave edilir .
Üç yıl içinde satışa konu iktisadi kıymetin yenisi alınır ise satın alınan amortismana tabi iktisadi
kıymetin amortismanları yıllar itibariyle , amortismana tabi iktisadi kıymetin satışından doğan kara
mahsup edilir .
Ancak amortismana tabi iktisadi kıymetin satışından doğan kar yeni satın alınan iktisadi kıymetin
amortismanını karşılamış aynı zamanda da fazla vermiş ise bu durumda fazla dönem karı işletmeye ait
diğer iktisadi kıymetlerin amortismanların itfalarında kullanılır .
ÖRNEK : Mükellef ( a ) 01.02.2003 tarihinde envanter değeri 100.000.000.- TL olan amortismana
tabi makinasını 1000.000.000.- TL ye satmıştır . Satış tarihi itibariyle satışa konu iktisadi kıymetin
birikmiş amortismanı 50.000.000.- TL olup satışa konu iktisadi kıymetin yenilenmesi düşünülmekte
ve yerine 05.06.2003 tarihinde 600.000.000.- TL ye yeni makine alınmıştır . İşletme amortisman
ayrımında azalan bakiyeler usulünü kullanmaktadır . Amortisman oranı % 25 tir ve yeni satın alınan
makinanın alış bedeli dört yıl içinde giderleştirilecektir .
ÇÖZÜM : Satışa konu iktisadi işletmenin satış günü 01.02.2003 tarihi itibariyle makina satışından
elde ettiği kazanç 1000.000.000.- TL olup birikmiş amortismanı 50.000.000.- TL dir . Böylelikle
satıştan elde edilen kar 1000.000.000.- TL + 50.000.000.- TL – 100.000.000.- TL = 950.000.000.-TL
olmaktadır . Satılan makinanın yerine satın alınan makine 600.000.000.- TL olup amortismanı azalan
bakiyeler usulüne tabidir ve 4 yıl içinde alış bedeli amortisman yolu ile giderleştirilecektir . Bu
durumda satılan iktisadi kıymetin yerine alınan makinanın 31.12.2006 tarihi itibariyle birikmiş
amortismanın 600.000.000.- TL olacağı tabidir . Makine satışından elde edilen kar olan 950.000.000.TL yeni makinanın amortismanı olan 600.000.000.- TL yi karşılamış olup 350.000.000.- TL fazlalık
vermektedir .
Bu tutar iktisadi işletmeye ait olan diğer iktisadi kıymetlerin amortismanının itfasında kullanılacaktır .
Ancak 01.02.2003 tarihi itibariyle satılan iktisadi kıymetin yerine 31.12.2005 tarihi itibariyle yenisi
alınmamış olsaydı örnek konusu iktisadi kımetin satışından elde edilen 950.000.000.- TL 31.12.2003
tarihi itibariyle 2005 yılı dönem karına ilave edilmiş olacaktı .
6- SONUC
İktisadi işletmelerimiz insan ihtiyaçlarını gideren tüketim maddeleri üretirken iktisadi kıymetler
kullanmakta ve bu iktisadi kıymetlerin alış bedelleri üzerinden amortisman ayırarak söz konusu
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iktisadi kıymetlerin alış bedelleri üzerinden giderleştirme imkanı bulmaktadır . Böylelikle aynı
işlemleri yerine getirecek yeni iktisadi kıymetlerin satın alınmasında finansman etkisi yapmaktadır .
Ancak iktisadi işletmelerimiz amortismana tabi olan iktisadi kıymetleri satarken yazımızda belirtilen
kaidelere uymaları gerekmektedir. Bu kaidelere uyduklarında amortismana tabi iktisadi kıymetlerin
satışından elde ettikleri kazancı aynı işlemleri yerine getiren yeni iktisadi kıymetlerin
amortismanlarının itfasında kullanabileceklerdir. Bakiye fazla satış karları söz konusu ise bu karlar
diğer iktisadi kıymetlerin amortismanlarının itfasında kullanabileceklerdir .

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI - 15
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MALİYETLERİ

M. Vefa Toroslu
Serbest Muhasebeci
1. STANDARDIN ÖZETİ
1.1 Standart ile İlgili Tanımlar
1.1.1 Araştırma
Yeni bilimsel veya teknik bilgi ve anlayış kazanmak umuduyla girişilen özgün ve planlı inceleme ve
arayış çabasıdır.
1.1.2 Geliştirme
Araştırma bulgularının veya diğer bulunan bilgilerin; yeni, varolup iyileştirilmiş veya daha sonra ek
geliştirmelere konu olmuş maddeler, araçlar, ürünler, hizmetler, işlemler, sistemler, yöntemler veya
teknikler için, ticari üretime geçmeden veya kullanmadan önce bir plana ve tasarıma
dönüştürülmesidir.
1.2 Standardın İçeriği
Bu standart araştırma ve geliştirme maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılır. Bu standart
petrol, doğal gaz ve maden arama ve geliştirme maliyetlerini kapsamaz. Ancak bu standart benzer
endüstrilerde diğer araştırma ve geliştirme maliyetlerine uygulanır.
Bir sözleşmeye bağlı olarak diğer kurumlar adına yürütülen, riski ve getirisi onlara ait olan araştırma
ve geliştirme faaliyetleri bu standart kapsamında yer almaz.
ARGE faaliyetlerinin birbirinden ayırt edilmesi, yapılan faaliyetin türüne, faaliyetin nasıl
örgütlendiğine ve yürütülen projenin niteliğine göre belirlenir. Araştırma ile geliştirme faaliyetlerinin
belirlenmesinde yardımcı olacak örnekler aşağıda verilmektedir:
Araştırma faaliyetlerini içeren örnekler;
a)
b)
c)
d)

Yeni bilgi edinme amacına yönelik faaliyetler,
Araştırma bulgularının uygulanmasına yönelik faaliyetler,
Ürün ya da üretim süreci ile ilgili seçeneklerin araştırılması,
Yeni ürün tasarımı ya da varolan ürünü veya üretim yöntemlerini geliştirme seçeneklerinin
araştırılması,

Geliştirme faaliyetlerini içeren örnekler;
a)
b)
c)
d)

Varolan ürün ve üretim yöntemlerini geliştirme faaliyetleri,
Yeni ürün modellerinin tasarımı, imal edilmesi ile deneme üretimlerinin yapılması,
Yeni teknoloji ile ilgili alet, edevat ve kalıpların tasarımlarının araştırılması,
Ticari üretim yapma amacı olmayan bir fabrikanın tasarımı, yapımı ve faaliyete geçirilmesi.

1.3 ARGE Faaliyetlerindeki Maliyet Unsurları
ARGE maliyetleri, ARGE faaliyetleriyle doğrudan ilişkilendirilebilen yada doğrudan
ilişkilendirilmeyip uygun dağıtım ölçüleriyle bu faaliyetlere yüklenen giderleri kapsar. ARGE
maliyetlerinin kapsamında aşağıdaki gider çeşitleri yer alır:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ARGE faaliyetleri ile ilgili ilk madde ve malzeme giderleri,
ARGE faaliyetlerine ilişkin personel ücret ve giderleri,
ARGE faaliyetlerine ilişkin dışardan sağlanan fayda ve hizmetler,
ARGE faaliyetlerine ilişkin yapılan çeşitli giderler,
ARGE faaliyetlerine ilişkin vergi, resim ve harçlar,
ARGE faaliyetlerine ilişkin amortisman giderleri,
ARGE gider yerlerine diğer gider merkezlerinden sağlanan fayda ölçüsünde aktarılan gider payları

Satış maliyetleri ve borçlanma maliyetleri ARGE maliyetleri ile ilişkili değildir.
1.4 ARGE Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
ARGE maliyetlerinin yapıldıkları dönemde gider olarak muhasebeleştirilmesi temel ilkedir. Ancak
geliştirme maliyetlerinden gelecek dönemlerde ekonomik yararlar elde edilmesi bekleniyorsa bu
maliyetler aktifleştirilebilirler.
1.4.1 Araştırma Maliyetleri
Araştırma maliyetleri oluştuğu dönemde gider olarak muhasebeleştirilmeli ve izleyen dönemlerde
aktifleştirilmemelidir.
1.4.2 Geliştirme Maliyetleri
Geliştirme maliyetleri oluştuğu dönemde gider olarak muhasebeleştirilmelidir. Ancak aşağıda
belirtilen unsurların oluşması durumunda aktifleştirilirler:
a) Proje veya ürün açıkça tanımlanmış ve proje ve ürünle ilgili giderler gerçeğe uygun olarak
ölçülebildiği durumlarda,
b) Proje veya ürünün teknik bakımdan yapılabilirliğinin mümkün olduğu durumlarda,
c) İşletmenin proje veya ürünle ilgili üretim yapmayı ve hedeflendiği piyasada pazarlamayı
amaçladığı veya işletme içi faaliyetlerde kullanmayı düşündüğü durumlarda,
d) Geliştirilen ürün için pazarın bulunduğu veya işletme içi faaliyetlerde kullanılmasının yararlı
olduğu durumlarda,
e) Proje ve ürünü tamamlamak için yeterli kaynakların varolduğu veya sağlanabildiği durumlarda.
Bir projenin aktifleştirilen geliştirme maliyetleri; o projeyle ilgili gelecekte beklenen gelirlerden
projeye ilişkin üretim, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri düşüldükten sonra geriye kalan tutardan
daha fazla olamaz. Ayrıca geliştirme maliyetlerinin yapıldığı proje ve üründen artık hiç bir gelir
sağlanamayacağı belirlendiği dönemden geriye kalan geliştirme maliyetlerinin tamamı aktifleştirme
süresinin sonunu beklemeden dönem gideri olarak muhasebeleştirilir.
1.5 Geliştirme Maliyetlerinin Amortismanı
Aktifleştirilmiş geliştirme maliyetleri amortismana tabi olup yarar sağladıkları dönemde bir gider
unsuru olarak dikkatte alınır. Bu maliyetler en fazla 5 yılda amortismana tabi tutularak gidere
dönüştürülür.
Geliştirme maliyetlerinden sağlanan ekonomik yararlar, bazı durumlarda dönem gideri olarak değil de,
diğer varlıkların üretim maliyeti unsuru olarak işlem görür. Bu durumda geliştirme maliyetlerine
ilişkin amortisman giderleri diğer varlıkların üretim maliyetinin bir unsuru olarak değerlendirilip bu
varlıkların maliyetine yansıtılır.
Ayrıca geliştirme maliyetlerinin yapıldığı proje ve üründen artık hiçbir yarar sağlanamayacağı
belirlendiği dönemden geriye kalan geliştirme maliyetlerinin tamamı aktifleştirme süresinin sonunu
beklemeden dönem gideri olarak muhasebeleştirilir.

2. STANDART İLE İLGİLİ TEKDÜZEN HESAP PLANI
Tek Düzen Hesap planına göre araştırma ve geliştirme maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde “750
Araştırma ve Geliştirme Giderleri”, “751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı” ve “752
Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları” hesapları kullanılmaktadır.
2.1 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
2.1.1 Hesabın Niteliği
Üretime devam olunan mamullerin maliyetlerini düşürmek, satışlarını arttırmak, bulunan yeni üretim
çeşitlerinin işletmede kullanılmakta olan yöntem ve işlemlerini geliştirmek ya da yeni yöntem ve
işlemler bulmak, üretimde kullanılan teçhizatın yenilerinin ve mevcutlarının geliştirilmesine ilişkin
araştırmalar yapmak, satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ve diğer bir deyişle ticari alana
uygulanması için yapılan giderlerin kaydedildiği hesaptır.
Araştırma ve Geliştirme Gider Yeri ile ilgili olan her türlü gider çeşidi (0-7 grubu) bu hesapta izlenir.
2.1.2

Hesabın İşleyişi

Aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme gideri ile aktifleştirilmiş olanlardan bu döneme isabet eden
itfa payları bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, "751 Araştırma ve Geliştirme
Giderleri Yansıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
2.2 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
2.2.1 Hesabın Niteliği
Bu hesap araştırma geliştirme giderlerinin fiili veya standart tutarlarının gelir tablosu hesapları
arasında bulunan "630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri" hesabına veya döneme ait olmayan tutarları
aktifleştirilmek üzere ilgili aktif hesaba devrinde kullanılır.
2.2.2

Hesabın İşleyişi

Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış araştırma ve
geliştirme giderleri fiili maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda "750 Araştırma Geliştirme
Giderleri Hesabı"nın borcuna kaydedilen tutarlar bu hesabın alacağı karşılığı, sonuç hesaplarında "630
Araştırma ve Geliştirme Giderleri" veya ilgili aktif hesaplara borç kaydedilir. Bu hesap, dönem
sonlarında "750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı"yla kapatılır.
2.3 752 Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları
2.3.1 Hesabın Niteliği
Araştırma ve Geliştirme fiili giderleri ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz
farkların izlendiği hesaptır.
2.3.2

Hesabın İşleyişi

750 ve 751 no.lu hesapların karşılaştırılması sonucu bulunan olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu
farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap "630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Hesabı" na aktarılarak kapatılır.
3. STANDART İLE İLGİLİ ÖRNEK UYGULAMA

3.1 Fiili Maliyet Sistemi Uygulanması ile İlgili Örnek
İşletmenin ARGE Departmanında dönem içerisinde yapılan harcamalar şu şekildedir:
60.000.000.- TL
45.000.000.- TL
30.000.000.- TL
15.000.000.- TL
18.000.000.- TL
23.000.000.- TL
35.000.000.- TL

İlk Madde ve Malzeme Gideri
İşçi Ücretleri
Memur Ücretleri
Elektrik Gideri
Çeşitli Giderler
Geçmiş yıllarda aktifleştirilen çeşitli giderleri döneme isabet eden kısmı
Amortisman Giderleri

---------------------------------------------- / ----------------------------------------------------------750

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
750 01 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
750 02 İşçi Ücret ve Giderleri
750 03 Memur Ücret ve Giderleri
750 04 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
750 05 Çeşitli Giderler
750 06 Amortisman ve Tükenme Payları
100
150
180
257

226.000.000.60.000.000.45.000.000.30.000.000.15.000.000.41.000.000.35.000.000.-

KASA
İLK MADDE VE MALZEME
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

108.000.000.60.000.000.23.000.000.35.000.000.-

ARGE Giderlerinin muhasebeleştirilmesi.
---------------------------------------------- / ----------------------------------------------------------630

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
751

226.000.000.-

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
YANSITMA HESABI
226.000.000.751 01 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
60.000.000.751 02 İşçi Ücret ve Giderleri
45.000.000.751 03 Memur Ücret ve Giderleri
30.000.000.751 04 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizm. 15.000.000.751 05 Çeşitli Giderler
41.000.000.751 06 Amortisman ve Tükenme Payları
35.000.000.-

ARGE giderlerinin dönem gideri hesabına aktarılması
---------------------------------------------- / ----------------------------------------------------------751

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
YANSITMA HESABI
226.000.000.751 01 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
60.000.000.751 02 İşçi Ücret ve Giderleri
45.000.000.751 03 Memur Ücret ve Giderleri
30.000.000.751 04 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizm. 15.000.000.751 05 Çeşitli Giderler
41.000.000.751 06 Amortisman ve Tükenme Payları
35.000.000.750

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
750 01 İlk Madde ve Malzeme Giderleri

226.000.000.60.000.000.-

750 02
750 03
750 04
750 05
750 06

İşçi Ücret ve Giderleri
Memur Ücret ve Giderleri
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Çeşitli Giderler
Amortisman ve Tükenme Payları

45.000.000.30.000.000.15.000.000.41.000.000.35.000.000.-

Yansıtma hesaplarının kapatılması.
---------------------------------------------- / ----------------------------------------------------------690

DÖNEM KARI VEYA ZARARI
630

226.000.000.-

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

226.000.000.-

Dönem giderinin K/Z hesabına aktarılması.
---------------------------------------------- / ----------------------------------------------------------3.2 Standart Maliyet Sistemi Uygulanması ile İlgili Örnek
Yukardaki örnek dikkate alındığında ARGE Giderlerinin standart tutarının 210.000.000.- TL olduğu
buna karşılık fiili tutarın 226.000.000.- TL gerçekleşmesi durumunda:
---------------------------------------------- / ----------------------------------------------------------630

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
751

210.000.000.-

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
YANSITMA HESABI
210.000.000.-

ARGE Giderlerinin dönem gideri hesabına aktarılması.
---------------------------------------------- / ----------------------------------------------------------751

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
YANSITMA HESABI
210.000.000.-

752

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER
FARKLARI HESABI
750

16.000.000.-

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

226.000.000.-

Yansıtma Hesaplarının Kapatılması.
---------------------------------------------- / ----------------------------------------------------------630

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
752

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER
FARKLARI HESABI

16.000.000.-

16.000.000.-

Fark hesabının K/Z hesabına aktarılması.
---------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------

4958 SAYILI YASA İLE 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA
MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
DR. GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ
SMMM
İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ
Bu makale 4958 sayılı yasa ile Sosyal Sigortalar Kanununun değişikliğe uğrayan ilgili
maddelerini ve bu değişikliğin uygulama açısından ele alınması gereken konularını
içermektedir. Makalede ayrıca 4958 sayılı yasa ile Sosyal Sigortalar Kanununda meydana
gelen düzenlemelerle ilgili olarak Sigorta ve Sigorta İl Müdürlüklerimizce yapılacak işlemler
açıklanmıştır.
29.07.2003 kabul tarihiyle 06.08.2003 te Resmi Gazetede yayımlanan 4958 sayılı
kanun Sosyal Sigortalar Kanunun ilgili maddelerini değiştirmiştir.
Bu değişiklikler SSK nun 3-321 Ek Genelge, 12-126 Ek Genelge ve 16-294 sayılı Ek
Genelge ile yapılacak işlemleri açıklamaktadır.
I ) 3-321 EK = 4958 Sayılı kanunla getirilen yeniliklerle ilgili olarak kısa vadeli
sigorta kolları yönünden yapılacak işlemler hakkında genelge
II ) 12-126 EK = 4958 Sayılı kanunla tahsis mevzuatında yapılan değişiklikler
hakkında genelge
III ) 16-294 EK = 506 Sayılı kanunda yapılan değişiklikler hakkında genelge

I ) 3-321 EK İLE YAPILAN DÜZENLEMELER
4958 sayılı yasa kısa vadeli sigorta kolları yönünden ilgili mevzuatı aşağıdaki şekilde
değiştirmiştir.
A )
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 4958 sayılı kanunla yapılan
değişikliliklerle ilgili olarak kısa vadeli sigorta kolları yönünden yapılacak işlemlerden
birincicisi söz konusu kanunun 32 maddesinin son fıkrası üzerinde olmuştur.
Şöyle ki;
“ Sigortalıların, bu maddenin (A) (B) ve (D) bentlerinde yazılı yardımlardan
yararlanabilmesi için, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki yıl içinde en az 90 gün hastalık
sigortası primi ödemiş olmaları şarttır.”
506 sayılı Kanunun 32. maddesinde belirtilen
A) Sağlık Yardımı
B) Protez Araç ve Gereçlerin Standartlara Uygun olarak sağlanması, takılması,
onarılması ve yenilenmesi
D) Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt için yurt içinde başka yere
gönderilmesi
Yardımlarından yararlanabilmesi için hastalığın anlaşıldığı yani viziteye çıktığı
tarihten önceki bir yıl içinde veya birden fazla işte en az 90 gün Hastalık Sigortası
primi ödemiş olması gerekmektedir.
506 sayılı Kanunun 35 ve 42. maddelerinde aranan, hastalığın anlaşıldığı tarihten
önceki bir yıl içinde 120 gün Hastalık Sigortası primi ödeme koşulunda bir değişiklik
olmadığından sigortalının eş ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları ile ana ve
babalarının Hastalık Sigortasından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için
eskiden olduğu gibi 120 gün Hastalık Sigortası primi ödeme gün sayısı aranacaktır.
Öte yandan Hastalık Sigortası kolundan geçici işgöremezlik ödeneğinin ödenebilmesi
için, geçici işgöremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde 120 gün prim ödeme
şartı aranacaktır.
B ) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 4958 sayılı kanunla yapılan
değişikliliklerle ilgili olarak kısa vadeli sigorta kolları yönünden yapılacak işlemlerden
ikincisi 43 maddeye yapılan eklemedir.
Kurumdan kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almakta olan kadın veya erkeğin
sigortalı olmayan eşi, analık halinde;
Gebelik muayenesinin yaptırılması ve gerekli sağlık yardımlarının sağlanması
Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması
Emzirme yardım parasının verilmesi
Sigortalı kadının doğumdan önce ve sonra işinden kaldığı günler için ödenek
verilmesi
E) Analık hali sebebiyle gerekirse yurt içinde başka bir yere gönderilmesi
A)
B)
C)
D)

Yukarıdaki belirtilen bentlerde sayılan yardımlardan yararlanırlar.

Söz konusu kimselerin doğum sağlık yardımları SSK ca karşılanacağı gibi doğum
sağlık yardımlarının Kurumca doğrudan sağlanamadığı yerlerde doğum yapanlara
yasada belirtilen maktu gebelik ve doğum para yardımları ile emzirme yardımı
yapılacaktır.
C ) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 4958 sayılı kanunla yapılan
değişikliliklerle ilgili olarak kısa vadeli sigorta kolları yönünden yapılacak işlemlerden
üçüncüsü 46. maddenin birinci fıkrasına yapılan düzenlemedir.
“44 ve 45 . maddelerde gösterilen sağlık yardımlarının Kurumca veya 123 ncü madde
gereğince sözleşme ya da protokol yapılmış sağlık tesislerinde doğrudan doğruya yapılmasına
imkan görülmeyen yer ve hallerde, gebelik ve doğum sağlık yardımı yerine, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre maktu para
yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğarsa, maktu doğum yardımı her çocuk sayısına göre
arttırılır.”
Yapılan değişiklikle doğum sağlık yardımlarının doğrudan doğruya sağlandığı yerler
içine SSK ca sözleşme yada protokol yapılan sağlık tesislerinin bulunduğu yerlerde dahil
edilmiştir.
D ) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 4958 sayılı kanunla yapılan
değişikliliklerle ilgili olarak kısa vadeli sigorta kolları yönünden yapılacak işlemlerden
dördüncüsü, 49 uncu maddenin birinci fıkrasını aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi
ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer
haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki haftaya iki haftalık süre ilave
edilerek çalışmadığı hergün için geçici işgöremezlik ödeneği verilir.
Kadın sigortalının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar
çalışması halinde, çalışılan süreler kadın sigortalının doğum sonrası sürelerine eklenir.”
4857 sayılı İş Kanunun 74 . maddesi paralelinde söz konusu maddede değişiklik
yapılmıştır.
Buna göre söz konusu madde hükmünde yapılan değişiklik nedeniyle kadın
sigortalıların doğum öncesi 8 haftalık ( çoğul gebelik halinde 10 haftalık ) sürede ve doğum
sonrası 8 haftalık süreleri için düzenlenecek 07.1000.008.00 ( C-2010-9 ) örnek geçici
işgöremezlik belgesi ile durumun doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasına olduğuna
dair sağlık raporu sağlık tesislerimizce ya da protokol kapsamındaki Sağlık Bakanlığı sağlık
tesislerince düzenlenecektir.
Sigortalılara doğumdan önceki 8 hafta ( çoğul grbelik halinde 10 Hafta ) doğum
sonrası 8 hafta ve doğumuna 8 hafta kaldığı ya da 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine
dair rapor alan sigortalının doğum sonrasına ilave elden süreye ait geçici işgöremezlik
ödenekleri Sigorta il/sigorta müdürlüklerimizce ödenecektir.
1. Sigortalı kadınlara doğum öncesi ve sonrası işyerinde çalışmadığı 8 er haftalık
( 56+56 gün ) süreler için, çoğul gebelik (ikiz gibi ) halinde ise, doğum öncesi 10,
doğum sonrası 8 haftalık ( 70+56 gün ) süreler için analık geçici işgöremezlik
ödeneği
ödenecektir.
Sigortalı kadının analığı nedeniyle işyerinde çalışmadığı sürelerin tesbiti için
işverenlerden mutlaka 07.1000.019.00 ( C-2010-50 ) örnek belge düzenlemesi
istenecektir.

2. Sigortalı kadının, doğuma üç hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabilme ve
çalıştığı sürelerin doğum sonuna ilave edilmesi imkanı getirilmiş olup, ancak bu
fıkradan yararlanabilmek için sağlık durumunun doğuma üç hafta kalıncaya kadar
çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık raporunun olması gerekmektedir.
Sigortalı kadının hekim raporuna istinaden çalıştığının ve doğum öncesi izninin
başlama tarihinin tesbiti için düzenlenecek raporda “ gebelik normal/çoğul gebeliktir.
Doğuma......... hafta kalmiştır. Sağlık durumu doğuma üç hafta kalıncaya kadar
çalışmasına uygundur.” İfadelerine yer verilecek ve mutlaka rapora düzenleme tarihi
ile poliklinik protokol numarası yazılacaktır.
E ) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 4958 sayılı kanunla yapılan
değişikliliklerle ilgili olarak kısa vadeli sigorta kolları yönünden yapılacak işlemlerden
beşincisi, kanunun 104. maddesine bir fıkra eklenerek son fıkrasını aşağıdaki şekilde
değiştirmiştir.
“D) Sigortalının greve iştirak etmesi veye işverenin lokavt yapması hallerinde geçen
süre ,
Bu kanunun 32,35,37,48,49 ve 51. maddelerinde belirtilen çalışma sürelerine
girmediği gibi, işgöremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun
olduğu tarihten önceki bir yılın ve 15 ayın hesabında da nazara alınmaz.”
Bu düzenleme ile Kısa Vadeli Sigorta Kollarında nazara alınmayan sürelere
sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması halinde bu sürelerde
ilave edilmiştir.
Bu nedenle hastalık ve analık sigortaları prim ödeme gün sayısına esas
tutulacak bir yıl ve 15 aylık sürelerin hesabında, sigortalının greve iştirak ettiği veya işverenin
lokavt yaptığı sürelerin nazara alınmaması ve bu süreler kadar geriye gidilmek suretiyle, prim
ödeme günlerinin tesbit edilmesi gerekmektedir.
F ) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 4958 sayılı kanunla yapılan
değişikliliklerle ilgili olarak kısa vadeli sigorta kolları yönünden yapılacak işlemlerden
altıncısı, kanunun 106 maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“a) Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ya da gelir
veya aylık almayan eşi”
Yapılan değişiklikle sigortalılık niteliği sona eren kadın sigortalı ile
Kurumdan gelir veya aylık alan kadın sigortalıların eşlerinin, Kurumumuz “Sağlık yardımı
yapılması” , “ gerekli hallerde muayene ve tadavi için yurt içinde başka bir yere gönderilme”
yardımlardan yararlanabilmeleri için geçindirmekle yükümlü olma koşulu değiştirilerek diğer
sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmama veya gelir ya da aylık almama şartı
getirilmiştir.
G ) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 4958 sayılı kanunla yapılan
değişikliliklerle ilgili olarak kısa vadeli sigorta kolları yönünden yapılacak işlemlerden
yedincisi kanunun 110. maddesini aşağıdaki şekilde değiştirmiştir.
Sigortalının kastı ve suç sayılır hareketi

“Kasdi bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan
veya hastalanan sigortalıya geçici işgöremezlik geliri verilmez. Sigortalıya yalnız gerekli
sağlık yardımı yapılır.
Suç sayılır bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan
veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici işgöremezlik ödeneği ve sürekli işgöremezlik
geliri, suça esas kusur derecesinin yarısına kadar indirilerek ödenebilir.
I ) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 4958 sayılı kanunla yapılan
değişikliliklerle ilgili olarak kısa vadeli sigorta kolları yönünden yapılacak işlemlerden
sekizincisi kanunun Ek-43 . maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak ve 78. madde gereğince
saptanacak günlük kazancın alt sınırlarında meydana gelecek yükselmelerde; iş kazaları ve
meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların
altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış
yahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin
yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yükseltilmiş günlük kazançların alt sınırına göre
arttırılır.”
Yapılan değişiklikle, İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, Hastalık ve Analık Sigorta
Kollarından ödenekleri hesabında 78. madde gereğince tespit edilecek günlük kazancın alt
sınırlarında meydana gelecek yükselmelerde yeniden tespit edilen alt sınırların altında günlük
kazanç üzerinden ödenek almakta olanların ya da almaya hak kazanan veyahut kazanacak
olanların bu ödenekleri, günlük kazancın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yükseltilmiş
günlük kazançların alt sınırına göre arttırılarak ödenecektir.
II ) 12-126 EK İLE YAPILAN DÜZENLEMELER
4958 sayılı Kanunun tahsis mevzuatı ile ilgili hükümlerinin uygulamada meydana
getirdiği değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.
A- MALÜLLÜK VE YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
4958 sayılı Kanunun ;
a - 33’üncü maddesi ile kimlerin malul sayılacağına ilişkin 506 sayılı Kanunun
53’üncü maddesi yeniden düzenlenmiş,
b - 34’üncü maddesi ile sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak
kazanmış sigortalıların yaşlılık aylığından yararlanmasında 506 sayılı Kanunun
60’ıncı maddesinin (C/b) bendinde aranan sigortalılık süresi ve toplam prim ödeme
gün sayısı sakatlık derecelerine göre kademelendirilmiş ancak, bu durumdan
sigortalıların hemen etkilenmemelerini önlemek amacı ile 506 sayılı Kanuna eklenen
geçici 87’inci madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 12 yıldan az
sigortalılık süresi bulunanlar için kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.
1. Malullük Aylığı
4958 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, Kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca
düzenlenen raporlarda çalışabilir durumda olmadığına karar verilen sigortalıların malül
sayılmasına ilişkin 506 sayılı Kanunun 53’üncü maddesindeki hüküm değiştirilerek, 34’üncü

madde gereğince yapılan tedavi sonunda Kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca usulüne
uygun rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3’ünü
yitirdiği Kurumca tespit edilen sigortalıların da malüllük sigortası bakımından malül
sayılacağı öngörülmüştür.
Bu nedenle ;
a) Kanunun yürürlüğe girdiği 06/08/2003 tarihinden sonra 34’üncü madde gereğince
hastalık sigortasından düzenlenen rapora göre malüllük aylığı bağlanması
talebinde bulunan sigortalıların malül sayılıp sayılmadıklarının tespitinde 53’üncü
maddenin (a) bendi uygulamasında olduğu gibi Kurum sağlık kurullarınca
düzenlenen raporlar Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü – Tedavi Hizmetleri ve
Maluliyet Daire Başkanlığına gönderilerek alınacak sonuca göre işlem
yapılacaktır.
b) 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihte mevcut
hastalık veya arızası bulunanların bu hastalık veya arızasının malül sayılmayı
gerektirecek düzeyde olmadığını Kurum veya Kurum dışındaki hastanelerden işe
girmeden önce alınmış usulüne uygun sağlık raporu ve dayanağı tıbbi belgelerle
kanıtlama yükümlülüğü sigortalıya verilmiştir.
Bu nedenle, sigortalıların malüllüklerinin tespiti için gerek sağlık tesisleri sağlık
kurullarındaki muayeneleri sırasında, gerekse Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Dairesi
Başkanlığındaki değerlendirme sırasında, sigortalıların ilk defa çalışmaya başladıkları tarihte
söz konusu hastalık veya arızasının malül sayılmayı gerektirecek düzeyde olup olmadığının
belirlenmesine ihtiyaç duyulması halinde ilk defa çalışmaya başlanılan tarihteki sağlık raporu
ve dayanağı tıbbi belgelerin ibrazı sigortalılardan istenecek, bu rapor ve belgeler malüliyete
ilişkin sağlık kurulu raporu veya malüliyetin red veya kabulüne dair karara iliştirilecektir.
Bunun yanında, malüllüklerinin tespiti için hastaneye sevklerini isteyen sigortalıların,
sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladıkları tarihte bu hastalık veya arızalarının malül
sayılmayı gerektirecek düzeyde olmadıklarına ilişkin kurum veya kurum dışı hastanelerden
işe girmeden önce alınmış sağlık raporu ve dayanağı belgeleri ibraz etmeleri halinde, bu
belgelerin birer örneği sigortalıların hastaneye ilişkin sevk ve çalışma gücünün 2/3’ünü
yitirdiğinin tespitine ilişkin yukarıda belirtilen Başkanlığa yazılacak yazılara eklenecektir.
Ayrıca, sigortalıların malülliyetlerinin tespiti yönünde hastanelere yapılacak sevklerde
varsa işe girmeden önce alınmış sağlık raporu ve dayanağı belgelerin (ilk işe giriş sağlık
raporu, askerlik raporu v.b.) bulunmasının sağlanması konusundaki mevcut uygulama da
devam ettirilecektir.
2.Vergi İndiriminden Yararlanmaya Hak Kazanan Sigortalıların
Madde I.

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşulları

a) 06/08/2003 (dahil) tarihinden sonra ilk defa işe girip sakatlığı nedeniyle vergi
indirimine hak kazanmış durumda olan sigortalılar ;
 Birinci derecede sakatlığı olanlar en ez 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün ,
 İkinci derecede sakatlığı olanlar en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 gün ,

 Üçüncü derece sakatlığı olanlar en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 gün ,
malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları ile şartı ile yaşlılık
aylığından yararlanabileceklerdir.
b) Yeni düzenlemeyle birinci dereceden sakat olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600
gün prim ödeme sayısı şartlarında herhangi bir değişiklik öngörülmediğinden, bu gibi
sigortalılar ile 06/08/2003 tarihinde 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi bulunanlardan
iki ve üçüncü derecede sakatlığı bulunanlar hakkında sakatlık derecesi ne olursa olsun
06/08/2003 tarihinden önceki hükümler uygulanacaktır.
c) 06/08/2003 tarihi itibariyle sigortalılık süresi 12 (hariç) yılın altında bulunan ve
sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını belgelendiren sigortalılar, bu tarih
itibariyle;

9 yıldan fazla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, ikinci derecede sakatlığı
olanlar 15 yıl 8 ay sigortalılık süresi ve 3680 gün,

9 yıldan fazla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, üçüncü derecede
sakatlığı olanlar 16 yıl sigortalılık süresi 3760 gün, 6 yıldan fazla 9 yıldan az sigortalılık
süresi bulunup, ikinci derecede sakatlığı olanlar 16 yıl 4 ay sigortalılık süresi ve 3760 gün,

6 yıldan fazla 9 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, üçüncü derecede sakatlığı
olanlar 17 yıl sigortalılık süresi ve 3920 gün,

3 yıldan fazla 6 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, ikinci derecede sakatlığı
olanlar 17 yıl sigortalılık süresi ve 3840 gün,

3 yıldan fazla 6 yılsan az sigortalılık süresi bulunup, üçüncü derecede sakatlığı
olanlar 18 yıl süresi ve 4080 gün,

3 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, ikinci derecede sakatlığı olanlar 17 yıl
ve 8 ay sigortalılık süresi ve 3920 gün,

3 yıldan az sigortalılık süresi bulunup, üçüncü derecede sakatlığı olanlar 19 yıl
sigortalılık süresi ve 4240 gün,
malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından
yararlanacaklardır.
d) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanması dolayısıyla yaşlılık aylığına
hak kazanarak yaşlılık aylığı bağlananlar Kurumca kontrol muayenesine tabi
tutulabileceklerdir. Bu durumdaki sigortalıların kontrol muayenelerinde 506 sayılı Kanunun
kontrol muayenesine ilişkin 57’inci madde hükümlerine uygulanacaktır.
e) Sigorta il/sigorta müdürlüklerimizce yürütülen ilk aylık bağlama işlemleri sırasında,
sakatlık nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazandıklarına ilişkin belgelerde
kontrol muayenesine ilişkin bir kaydın tespiti halinde, ödemeler öngörülen kontrol muayene
tarihini takip eden dönem başına kadar yapılacak olup raporların kontrol muayene tarihi tahsis
talep tarihinden önce ise sigortalının yeni alacağı rapora göre işlem yapılacaktır. Kontrol
muayene tarihi ödemeler kütüğünde ilgili alana girilecek, Aylık Bağlama Karar Örneği ile
sigortalıya kontrol muayene tarihi hakkında bilgi verilecektir.
f) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlandığı için yaşlılık aylığı bağlanan
sigortalıların vergi indiriminden yararlanmaya esas sağlık kurulu raporlarında yer alan klinik
muayene bulguları, sakatlık bulguları ve teşhislerinin gerçeği yansıtmadığı herhangi bir ihbar

veya şikayet alınması, sigortalıların sakatlık oranlarıyla ilgili olarak bir tereddüde düşülmesi
ya da yapılan teftişler sonucunda kontrol muayenesine tabi tutulmasının talep edilmesi halinde
sigortalılar, “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ekinde yer
alan listede sakatlık indiriminden yararlanmasına ilişkin rapor vermeye yetkili Kurum
Hastanelerine sevk edilecek, düzenlenecek sağlık kurulu raporları Merkez Sağlık Kurunca
incelenmek üzere Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek
durumlarının yeniden tespiti sağlanacak ve sonucuna göre işlem yapılacaktır.
g) Kontrol muayenesi sonucunda yeniden belirlenen sakatlık derecesinin birinci
dereceden iki veya üçüncü dereceye, ikinci dereceden üçüncü dereceye düşmesi halinde yeni
sakatlık derecesi dikkate alınmak suretiyle yukarıdaki (a),(b) ve (c) maddelerinde öngörülen
sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayılarına göre aylık bağlama şartlarını kaybedenler ile
06/08/2003 tarihinden önce aylık bağlananlardan sakatlık oranı %40’ın altına düşen
sigortalıların aylığı, rapor tarihini takip eden dönem başında kesilecektir.
h) Kontrol muayenesi sonucunda yeniden belirlenen çalışma gücündeki kayıp oranının
aynı sakatlık dereci içinde kalmak kaydıyla değişmesi ya da sakatlık derecesinin yükselmesi
(üçüncü dereceden iki veya birinci dereceye ya da ikinci dereceden birinci dereceye çıkması)
halinde aylıklar ödenmeye devam edeceğinden herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
ı) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31’inci maddesi ve “Sakarlık İndiriminden
Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ile Uygulanması
Hakkında Yönetmelik”in 3’üncü maddesine göre çalışma gücünün;

%80 (dahil)’inden fazlasını kaybedenler birinci derecede,

%60 (dahil)-%80’i arasında kaybedenler ikinci derecede,

%40 (dahil)-%60’ı arasında kaybedenler üçüncü derecede,
sakat olarak belirlendiğinden, 506 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin (C/b) bendinin
uygulanmasında bu oran ve dereceler göz önünde bulundurulacaktır.
B- KIZ ÇOCUKLARI İLE ANA VE BABANIN HAK SAHİBİ OLMA ŞARTLARI
4958 sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile 506 sayılı Kanunun ;
 23’üncü maddenin VII numaralı bendi ile 68’inci maddenin VI numaralı
bendindeki “çalışmaya” kelimesinden sonra gelmek üzere “buralardan gelir ve aylık almaya”
ibaresi eklenmiştir.
 68’inci maddenin I numaralı bendinin (C) alt bendi (a) fıkrasındaki ve 71’inci
maddenin I numaralı bendinin (C) alt bendinde yer alan “erkek” ibareleri madde metninden
çıkarılmıştır.
 24’üncü maddenin birinci fıkrası ile 71’inci maddenin IV numaralı bendindeki
“geçimi sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen” ibareleri ile 69’uncu maddenin birinci
fıkrasındaki “ geçimini sigortalı tarafından sağladığı belgelenen” ibaresi “sosyal güvenlik
kuruluşlarına tabi çalışmayan veya 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere
buralardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almayan” şeklinde değiştirilmiştir.
Ayrıca, 506 sayılı Kanuna eklenen 47’inci madde ile de Kurumumuzdan gelir veya aylık
almakta olan kız çocuklarının sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde çalışmaya
ya da buralardan gelir veya aylık almaya başlamaları halinde Kurumumuzca bağlanan gelir
ve aylıklarının kesileceği öngörülmüştür.
1) Ölen sigortalının çalışamayacak durumda malül kız çocuklarına, sosyal güvenlik
kuruluşlarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almamak kaydıyla, 68’inci
maddeye göre ölüm aylığı bağlanabileceği gibi, 71’inci maddeye göre de ölüm toptan
ödemesi yapılabilecektir. Sigortalının hak sahibi durumunda bulunan malül kız ve erkek
çocuklarının ödeme programlarına girişleri “6” durum kadı ile yapılacaktır.

Bunların malülllük durumlarının tespitinde malül erkek çocuklarda olduğu gibi Kurum
sağlık tesisleri sağlık kurullarınca düzenlenen raporların Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü
Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Daire Başkanlığınca incelenmesi sonucuna göre işlem
yapılacak, gerektiğinde 101’inci madde hükmüne göre kontrol muayenesine tabi
tutulabileceklerdir.
Malül kız çocuklarına bağlanan aylıklar evlenmeleri ya da çalışmaya başlamaları
halinde kesilmeyecek, sadece bu kurumlardan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık
almaya başlamaları halinde aylık almaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi
başından itibaren kesilecektir. Bunların aylıkları evlenmeleri nedeniyle kesilmediğinden, ek
12’inci maddede öngörülen evlenme yardımı yapılmayacaktır.
2) Yeni Kanunda ölüm geliri veya aylığı almakta olan kız çocuklarının gelir ve
aylılarının kesilmesi ile ilgili olarak yapılan düzenlemeyle birlikte bunların;
a) Evlenmeleri,
b) Sosyal güvenlik kurumlarından kendi çalışmaları veya eş, çocukları, anne ve
babalarından dolayı gelir veya aylık almaya başlamaları,
c) Sosyal güvenlik kurumlarına tabi çalışmaya başlamaları,
d) Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerdeki sosyal güvenlik mercilerine
tabi çalışmaya başlamaları veya bu ülkelerin sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık
almaya başlamaları,
halinde bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesileceği gibi, bu durumda olan kız
çocuklarına Kurumumuzca ölüm geliri veya aylığı da bağlanmayacaktır.
3) Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde çalışan ve bu ülkelerdeki sosyal
güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık aldığı yolunda alınan şikayet ve ihbarlara ilişkin
dilekçeler, ilgili ülkenin yetkili sosyal güvenlik mercii nezdinde re’sen yaptırılacak araştırma
sonuçlarının intikali üzerine de söz konusu gelir ve aylıklar kesilecektir.
4) 06/08/2003 tarihinden sonra ölen sigortalıların anne ve babalarına gelir veya aylık
bağlanabilmesi için bunların 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylıklar hariç olmak üzere,
sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmaması ve bu kuruluşlardan her ne ad altında olursa
olsun gelir veya aylık almamaları şartı getirilmiştir.
Buna göre, 06/08/2003 tarihinden sonra ölen sigortalıların anne ve babalarına bağlanan
gelir ve aylıklar sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başladıkları veya 2022
sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere, sosyal güvenlik kurumlarından her ne
ad altında olursa olsun gelir veya aylık almaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi
başından itibaren kesilecektir. Söz konusu tarihten önce ölen sigortalının anne ve babasına
bağlanan gelir ve aylıklara 4958 sayılı Kanundan önceki mevzuat uygulanamayacağından,
bunların gelir ve aylıklarının ölümleri dışında kesilmesine imkan bulunmamaktadır.
5) Hak sahibi anne ve baba ile ilgili olarak yapılan düzenlemeye göre bunlar için tahsis
başvurularında kullanılan Beyan ve Taahhüt Belgesi yürürlükten kaldırılmış, bunların
geçimlerinin sigortalı tarafından sağlandığına ilişkin komisyonların görevi 06/08/2003
tarihinden önce ölen sigortalılarla sınırlı olmak üzere sona erdirilmiştir. Belirtilen tarihten
önce ölen sigortalıların anne ve babalarına ölüm geliri veya aylığı bağlanması sırasında, 4958
sayılı Kanunla getirilen değişikliğin söz konusu kişilerin lehine bir durum oluşturması halinde
bu hükümler dikkate alınacaktır.
6) Sigortalının çocukları, anne ve babalrı ile ilgili olarak yapılan düzenlemeleri de
kapsayacak şekilde hazırlanan “Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi” (Ek-1) sigortalı ve
hak sahiplerinin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası ve malüllük, yaşlılık ve ölüm
sigortalarından yapacakları her türlü tahsis müracaatlarında kullanılacaktır.

C- HİZMET BORÇLANMALARI
4958 Sayılı Kanunun 34’üncü maddesiyle 506 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin (F)
bendi 06/08/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenerek, borcun tebliğ
tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenmesi durumunda er olarak silah altında veya yedek subay
okulunda geçen sürelerin tamamının veya bir kısmının borçlandırılabileceği, borçlandırılan
sürelerin sigortalının ilk işe giriş tarihinden önce olması durumunda sigortalılık süresinin
geriye götürülerek tespit edilmesi yanında, sigortalıların grev ve lokavtta geçen sürelerinin
78’inci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak
kaydıyla borçlandırılmasına imkan verilmiştir.
1) Askerlik Sürelerinin Borçlanılması
a) Sigortalının ya da hak sahibinin talep tarihine göre hesaplanan borç tutarı herhangi
bir gecikmeye meydan verilmeden en kısa sürede iadeli-taahhütlü posta ile bildirilecek, ayrıca
borcun tebliğine ilişkin yazıda borcun tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde taksitler halinde
veya defaten ödenmesi ve bu sürede borcun hiç ödenmemesi durumunda borçlanmanın iptal
edileceği bildirilecektir. Borçlanma bedelinin taksitlerle ödenmesinde eşitlik aranmayacaktır.
b) Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı sigortalının prim ödeme gün
sayısına eklenmekle birlikte, bu sürenin sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreleri
kapsaması halinde sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye
götürülecektir.
c) 06/08/2003 tarihinden sonra yapılan askerlik borçlanmalarına ait yukarıda (a) ve (b)
maddelerinde belirtilen konular dışındaki diğer işlemler mevcut uygulama dahilinde
yürütülecektir.
d) 04/10/2000 (dahil) tarih ile 06/08/2003 tarihleri arasında askerlik borçlanması
talebinde bulunan sigortalıların durumlarının değerlendirilmesinde;
 Bu süre içerisinde borçlanma talebinde bulunmuş ve borcunu ödemiş olanların
sigortalılık başlangıçları, sigortalıların aleyhine olmamak kaydıyla (ortalama 180 gün şartına
göre aylık bağlanmasında olduğu gibi) yeni düzenleme doğrultusunda değerlendirilecektir.
 Belirtilen süre içerisinde borçlanma talebinde bulunmuş, ancak süresinde borcunu
ödememiş olanlar, yeni talepte bulunmaları halinde yeni hükümlere göre borçlanabilecek,
 Borçlanma talebinde bulunmuş, ancak henüz 3 aylık borç ödeme süresi dolmamış
olanlar, tebliğ tarihi esas alınarak 6 aylık ödeme süresinden yararlandırılacak ve sigortalılık
başlangıçları yeni düzenleme doğrultusunda değerlendirilecektir.
2) Grev ve Lokavtta Geçen Sürelerin Borçlanılması
Bilindiği üzere ; sigortalıların grev ya da lokavtta geçen süreleri için malüllük yaşlılık
ve ölüm sigortaları primi ödenmediğinden iş akitlerinin askıda kaldığı bu süreler 506 sayılı
Kanuna göre gün sayısı olarak değerlendirilmemektedir.
a) Sigortalıların grev/lokavtta geçen süreleri, grev/lokavtın sona ermesinden itibaren 6
ay içinde kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde
borçlandırılabilecek, borçlanma talep tarihinde ve borcun ödeneceği tarihte sigortalının
Kuruma tabi olma şartı aranmayacağı gibi diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olması da
bunların borçlanma hakkından yararlanmasına engel olmayacaktır. 06/08/2003 tarihi itibariyle
6 aylık sürenin dolmamış olması kaydıyla bu tarihten önce biten grev ve lokavtta geçen
süreler de borçlandırılabileceklerdir.
b) Borçlanma bedeli, 506 sayılı Kanunun 78’inci maddesi ile belirlenen prime esas
kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak kaydıyla talep tarihinde sigortalı tarafından
belirlenen tutar üzerinden hesaplanacak malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi kadardır.

c) Borçlanmanın geçerli sayılabilmesi için borcun tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde
Kuruma ödenmesi şartı aranacaktır. Ödenmeyen borçlanma tutarına ait süreler hizmetten
sayılmayacaktır.
d) Yasada öngörülen sürede borçlanma yapmak için müracaat eden sigortalının ölümü
halinde hak sahipleri borçlanma bitim tarihine kadar ödenmemiş süreyi tamamlayabilecekleri
gibi, aylık bağlamaya yetecek kadar süreyi de borçlanabileceklerdir.
e) Sigortalıların grev/lokavtta geçen sürelerinin borçlandırılmasına ilişkin talepler
“Grev/Lokavt Borçlanma Belgesi” (Ek-2) ile yapılacak, bu belge Kuruma verilmeden önce
Çalışma Bölge Müdürlüğü’ne onaylattırılacaktır. Belgenin doldurulması ile Kuruma
verilmesine ilişkin diğer usul ve esaslar belgenin arka sayfasında yer alan açıklamalar
doğrultusunda yapılacaktır.
e) Diğer işlemler askerlik sürelerinin borçlandırılmasında geçerli olan usul ve esaslar
çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.
D- İSTEĞE BAĞLI VE TOPLULUK SİGORTASI
4958 sayılı Kanunun 25, 39 ve 40’ıncı maddelerinde yapılan düzenlemelerle bazı
sigortalılara isteğe bağlı sigortaya devam etme imkanı sağlanırken, 40’ıncı madde ile ayrıca
malüllük yaşlılık ve ölüm sigortalarına topluluk sigortası yoluyla prim ödeyenlerin prim oranı
%30’a yükseltilmiştir.
a) Yeni düzenleme ile yalnız iş kazası ile meslek hastalıkları, analık ve hastalık sigorta
kolları uygulanması öngörülen ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan
tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular istekleri halinde malüllük,
yaşlılık ve ölüm sigorta kolları bakımından isteğe bağlı sigortaya devam edebileceklerinden
bunlar talepleri halinde 506 sayılı Kanunun 85’inci maddesinde öngörülen şartları taşımları
kaydıyla isteğe bağlı sigortaya tabi tutulacaklardır.
b) 4958 sayılı Kanunun 57’inci maddesi ile el halıcılığı ve dokuma işlerinde çalışanlar
hakkında kısa vadeli sigorta kollarının zorunlu, uzun veda sigorta kollarının ise isteğe bağlı
uygulanacağına ilişkin 506 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (II) numaralı fıkrasının (D)
bendi yürürlükten kaldırıldığından, Kanunun yürürlüğe girdiği 06/08/2003 tarihinden itibaren
söz konusu kimseler hakkında 506 sayılı Kanunun tüm sigorta kollarına ait hükümleri
uygulanacaktır.
Bu nedenle, söz konusu tarih itibariyle isteğe bağlı sigortaya devam eden el halıcılığı ve
dokuma işlerinde çalışan sigortalıların isteğe bağlı sigortalılıkları sona erdirip, bu
durumdakilerin 2003/Ağustos ay isteğe bağlı primleri 5 gün üzerinden tahsil edilecek, bu
tarihten sonra da söz konusu kimselerin isteğe bağlı sigortaya başvuru talepleri kabul
edilmeyecektir.
c) Bilindiği üzere, sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde iş üstlenen
işverenlerin yanlarında çalıştırdıkları Türk işçileri 506 sayılı Kanunun 86’ncı maddesine göre
malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönüyle topluluk sigortasına tabi tutulmaktadır. 4958
sayılı Kanunun 39 ve 40’ıncı maddeleri ile 506 sayılı Kanunun 85 ve 86’ınc maddelerinde
yapılan düzenlemeye göre söz konusu kimselerin talepleri halinde haklarında isteğe bağlı
sigorta hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.
Buna göre, sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde iş üstlenen işverenlerin
yanlarında çalıştırdıkları Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler 1080
gün şartı hariç olmak üzere 85’inci maddede öngörülen diğer şartlarla isteğe bağlı sigortaya
devam edebileceklerdir.
d)
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra söz konusu ülkelerde iş üstlenen
işverenler, çalıştıracakları işçileri topluluk sigortası yoluyla yurtdışına götürdükleri takdirde
işverenlerle cari usullerle topluluk sigortası sözleşmesi yapılabilecektir. Ancak yurtdışına

götürülecek işçilerin tamamının isteğe bağlı sigortaya müracaat etmeleri halinde işverenlerle
malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin topluluk sigortası sözleşmesi yapılmayacak, bu
kimselerin isteğe bağlı sigortaya kabulünde işverence yurtdışına götürdüklerine dair yazı ile
işin alındığına dair belgenin bir örneği istenecektir. Sigortalı ile ilgili tüm belgeler sicil
dosyasında muhafaza edilecektir.
Bu şekilde isteğe bağlı sigortaya tabi tutulan kimselere talepleri halinde, Türkiye İş
Kurumuna ibraz edilmek üzere isteğe bağlı sigortalı olduklarına dair bir yazı verilecektir.
e)
Halen yurtdışında topluluk sigortasına tabi bulunup, isteğe bağlı sigortalılığı
01/09/2003 tarihi itibariyle başlayacak olan sigortalıların, malüllük, yaşlılık ve ölüm topluluk
sigortalılıkları, bu tarih itibariyle sona erdirilecektir.
f)
Sigortalılık başlangıç tarihleri yurtdışında çalışmaya başladıkları tarih itibariyle
başlayacak olanların Sigorta İşe Giriş Bildirgeleri isteğe bağlı sigortaya müracaatları sırasında
Kurumca re’sen düzenlenecek, tescil işlemleri cari usullere göre sonuçlandırılacak ve
sigortalılık kodu “4” (topluluk sigortası – isteğe bağlı ) olarak girilecektir.
g) Bu sigortalıların sicil dosyaları sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde
iş üstlenen işverenlerin işyeri sicil dosyalarının işlem gördüğü sigorta il/sigorta müdürlüğünde
bulunacaktır.
h) Bu sigortalıların yurtdışında çalıştırdıkları sürede isteğe bağlı sigortalıkları devam
edeceğinden, bunların iş akitlerinin sona ermesinden sonra isteğe bağlı sigortalılıklarının
devamı 1080 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olmak şartıyla
mümkün olacaktır.
ı)
4958 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesi ile 506 sayılı Kanunun 86’ıncı maddesine
eklenen fıkraya göre, 01/09/2003 tarihinden geçerli olmak üzere topluluk sigortasına devam
eden sigortalıların malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı %20’den %30’a
yükseltilmiştir. Bu düzenleme, topluluk sigortasına yalnızca malüllük, yaşlılık ve ölüm
sigortalarına tabi olanları kapsayacağından, bu sigorta kolu ile birlikte iş kazası ile meslek
hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarına topluluk sigortası yoluyla, sigortalı olanlar bu
uygulamanın kapsamı dışında tutulacaktır.
E- ANA VE BABADAN HAK KAZANILAN GELİR VE AYLIKLAR
4958 sayılı Kanunun 41’inci maddesiyle 506 sayılı Kanununun 93’üncü maddesinin
birinci fıkrasında yapılan değişikliklerle, ana ve babanın ölümü halinde her ikisinden tahsise
hak kazanan çocuklara gelir ve aylıkları önce Kanunun 92’inci maddesi dikkate alınarak
yüksek olanın tümü, eksik olanın da yarısının bağlanacağı öngörülmüştür.
Buna göre, ana ve babadan hak kazanılan tahsislerin her ikisinin de aynı sigorta koluna
ait olması halinde uygulamada değişiklik meydana gelmediğinden eskiden olduğu gibi
çocuklara bu dosyalardan yüksek olan aylık ya da gelirin tamamı, az olan aylık ya da gelirin
yarısı bağlanacaktır.
Sigortalı olan ana ve babadan hak kazanılan tahsislerin her ikisinin de aynı sigorta
koluna ait olması halinde uygulamada değişiklik meydana gelmediğinden eskiden olduğu gibi
çocuklara, ana ve babanın her birinden bağlanacak gelir/aylıkların kendi içerisinde önce
92’nci maddeye (hak sahibi çocuğa hem kısa vade sigorta kollarında gelir, hem de uzun vade
sigorta kollarından aylık bağlanması halinde bunlardan yüksek olanın tamamı eksik olanın
yarısı bağlanmaktadır) göre değerlendirilmesi, bu değerlendirmeye göre anadan bağlanacak
gelir/aylık toplamı ile babadan bağlanacak gelir/aylık toplamının mukayese edilerek yüksek
olanın tümünün, eksik olanının da yarısının bağlanması öngörülmüştür. Hak sahibi çocuklara
ana ve babalarından gelir veya aylığa hak kazanmaları durumunda, “önce 92’nci maddenin

dikkate alınması” ibaresi ana ve babanın aylık ve gelirlerinin kendi içerisinde
değerlendirilmesi şeklinde uygulanacaktır.
Söz konusu düzenleme, 06/08/2003 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, tahsis
dosyalarından birisi Kanunun yürürlüğünden önce diğerinin ise yürürlüğünden sonra hak
kazanılması halinde bu madde hükümleri uygulanacaktır.
F- KARŞILIKLI
BELİRLENMESİ

DOSYALARDA

ALT

SINIR

GELİRİNİN/AYLIĞININ

4958 sayılı Kanunun 43’üncü maddesi ile 506 sayılı Kanunun 96’ncı maddesine
eklenen fıkrasıyla sigortalı veya hak sahibine bağlanan aylıklardan, ilk hak edilen gelir ya da
aylık dışında sonradan bağlanacak gelir ve aylıklar için alt sınır aylığının belirlenmesine
ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı, aynı anda birden fazla gelir veya aylık hak edilmesi
halinde, yüksek olanın ilk hak edilen gelir veya aylık olarak esas alınacağı öngörülmüştür.
Buna göre; aynı veya farklı sigorta kolundan gelir ve aylığa hak kazanan sigortalılara
uygulanacak olan alt sınır aylık veya gelirlerinin tespitinde yalnız ilk defa hak kazanılan gelir
veya aylık esas alınacak sonradan bağlanan dosya ya da dosyalara ait gelir ve aylıklara alt
sınır uygulaması yapılmayacaktır. Buradaki “ilk hak edilen gelir veya aylık” deyiminden gelir
veya aylık başlangıç tarihi önce olan dosya anlaşılmalıdır.
Örneğin; 01/10/2003 tarihinden geçerli olmak üzere kendi çalışmalarından dolayı alt
sınır üzerinden yaşlılık aylığı almakta iken, 01/04/2004 tarihinden geçerli olmak üzere
eşinden dolayı da aylığa hak kazanan bir kimseye, ilk defa hak kazandığı yaşlılık aylığı
01/04/2004 tarihinden sonra da alt sınır aylığı üzerinden ödenmeye devam edecek, ancak
sonradan hak kazanılan ölüm aylığına alt sınır aylığı uygulanmayacaktır.
06/02/2004 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, bu tarihten sonra
birden çok dosya üzerinden gelir veya aylığa hak kazanan ya da kazanacak olanlar ile tahsis
dosyalarından birine Kanunun yürürlüğünden önce diğerine de yürürlüğünden sonra hak
kazanılması halinde her sigortalı ve hak sahibi için uygulanacaktır.
G- YERSİZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI
4958 sayılı Kanunun 47’inci maddesiyle 506 sayılı Kanunun 121’inci maddesine,
yanlış ve yersiz ödendiği anlaşılan her türlü gelir, aylık ve sigorta yardımları 84’üncü
maddenin son fıkrası saklı kalmak kaydıyla, ilgililerin sonraki her çeşit (birikmiş, perakende,
aylık, gelir vb.) istihkaklarından kesilmek suretiyle geri alınacağını ve Kurumun genel
hükümlerine göre takip hakkının saklı olduğunu öngören bir fıkra eklenmiştir.
Düzenleme ile yersiz ödenen gelir ve aylıklar ile diğer istihkakların sigortalı ve hak
sahiplerinin almakta oldukları gelir ve aylıklarından kesilmesi öngörüldüğünden , bundan
böyle yersiz ödendiği anlaşılan gelir, aylık ve diğer istihkaklar ilgilinin müteakip gelir ve
aylıklarından 23/02/1995 tarih, V/721 sayılı Yönetim Kurulu Kararı da göz önünde
bulundurularak, sosyal yardım zammı hariç olmak üzere almakta oldukları gelir ve aylıklar
toplamının ½’si oranında kesilmek suretiyle yapılacak, gerektiğinde genel hükümlere göre
tahsili için sigorta il/sigorta müdürlüklerine borç devri yapılacaktır. Kurumumuzdan gelir ve
aylık almayanlara yapılan ödemelerin tahsili eskiden olduğu gibi 27/04/1995 tarih, 332909
sayılı Genel Yazıdaki esaslar doğrultusunda sigorta il/sigorta müdürlüklerimizce
sonuçlandırılacaktır.
Ancak, 506 sayılı Kanunun 84’üncü maddesinin son fıkrasında bu maddeye göre
primleri geri verenlere, primleri iptal edilen çalışmaları dolaysıyla gelir ve aylıklara hak
kazanma şartlarını yitirmeleri halinde bu ödemelerin durdurulacağı, ancak daha önce ödenen
gelir aylıkların geri alınamayacağı öngörüldüğünden bu tür ödemeler geri alınmayacaktır.

Bu Genelgenin yayımı tarihinden önce sigorta il/sigorta müdürlüklerimize devredilen
yersiz ödemelere ait işlemler 27/04/1995 tarih, 332909 sayılı Genel Yazıdaki esaslar
doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.
506 sayılı Kanunun kimlerin malül sayılacağına ilişkin 53’üncü maddesini değiştiren
33’üncü maddede, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başlandığı tarihte, malül sayılmayı
gerektirecek derecede hastalık ve arızalarının bulunduğu sonradan tespit edilen sigortalılara
ödenen malüllük aylıklarının geri alınacağı hükme bağlandığından, bu şekilde yapılan yersiz
ödemeler de yukarıda açıklandığı şekilde geri alınacaktır.
III ) 16-294 EK İLE YAPILAN DÜZENLEMELER
4958 sayılı kanun ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda yapılan düzenlemeler ile
ilgili olarak Sigorta ve Sigorta İl Müdürlüklerimizce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.
1-506 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen fıkra ile, ceza infaz
kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan
hükümlü ve tutuklular hakkında yalnız iş kazası ile meslek hastalıkları, analık ve hastalık
sigortası kollarının uygulanacağı öngörüldüğünden, bu hükümlü ve tutuklular, anılan fıkranın
yürürlüğe girdiği 01.01.2004 tarihinden itibaren sigortalı sayılacaklar, ayrıca istekleri halinde
sözü geçen sigorta kollarına ilaveten, haklarında 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde
öngörülen şartları taşımaları kaydıyla isteğe bağlı sigorta hükümlerinden de
yararlanabileceklerdir.
Öte yandan, aynı fıkra hükmü uyarınca, söz konusu kimseleri çalıştıran Ceza infaz
Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları “işveren”, bu kurum ve İş Yurtlarının sorumlu müdürleri
de “işveren vekili” olacaktır.
2- 506 sayılı Kanun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (L) bendi ve II nci fıkrasının
(A) ve (D) bentleri 4958 sayılı Kanunun yayımladığı 06.08.2003 tarihi itibariyle yürürlükten
kaldırılmış bulunduğundan, köy sınırları içinde sigortalı çalıştırılarak yapılan inşaat
işyerlerinde çalıştırılanlar, bir işverenin emrinde çalışılan yabancı uyruklu kimseler ve el
halıcılığı dokuma işyerlerinde çalışanlar hakkında istedikleri olup olmadığına bakılmaksızın
06.08.2003 tarihi itibariyle tüm sigorta kolları uygulanacaktır.
Yapılan bu değişiklik üzerine köylerde yapılacak inşaat işyerleri hakkında 506 sayılı
Kanun hükümlerinin uygulanacağı hususunda Valiliklerin; daha önce haklarında sadece kısa
vadeli sigorta kolları uygulanan yabancı uyruklular ve el halıcılığı dokuma işlerinde çalışan
kimselerin de bundan böyle tüm sigorta kollarına tabi olmaları gerektiği hususunda bu
kimseleri çalıştıran işverenlerin birer yazı ile bilgilendirilmeleri uygun görülmüştür.
3- 506 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işçi çalıştırılmaya
başlanacağı tarihten önce “ibaresi, 4958 sayılı Kanun ile “en geç sigortalı çalıştırılmaya
başladığı tarihte” şeklinde değiştirildiğinden, işyeri bildirgelerinin, bundan böyle en geç
sigortalı çalıştırılmaya başlanan tarihte Kurumunuza verilmesi veya iadeli taahhütlü olarak
gönderilmesi gerekmektedir. 4958 sayılı Kanunun 26. maddesi ile yapılan bu değişikliğin
06,08,03 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi nedeniyle 06,08,03 tarihinden sonra (bu tarih
dahil) sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler tarafından verilmesi icabeden işyeri
bildirgelerinin sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihte Kurumumuza verilmiş olması halinde
bu bildirgelerin yasal süresi içinde verilmiş olduğu kabul edilecektir.
506 sayılı kanunun 8. maddesine 4958 sayılı kanun ile eklenen fıkra uyarınca, miras
yolu ile intikal eden işyerinden dolayı yeni işveren (mirasçılar ) tarafından düzenlenecek
işyeri bildirgesinin ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kurumumuza verilmesi veya

iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerektiğinden, anılan bildirgenin en geç üçüncü ayın son
gününde Kurumunuza verilmemesi durumunda 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin (a)
fıkrasına istinaden idari para cezası tahakkuk ettirilecektir.
4- 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 4958 sayılı Kanunun
36 ncı maddesi ile 01.01.2004 tarihi itibariyle değiştirilmiş olup, bu değişiklikle, ölüm,
doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem,ihbar ve kaza tazminatları, ayni yardımlar ile
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek,
çocuk ve aile zamlarının sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık
tutarlarının tespitinde nazara alınmayacağı, bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa
yapılsın, tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.
5- 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yapılan düzenleme sonucunda;
a) İşverenlerin sigortalı çalıştırmadıkları takdirde bu hususu daha önce yazılı olarak
önceden bildirmesi gerekirken, bu defa yapılan değişiklikle, aynı durumun sigortalı
çalıştırılmaya son verilen tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak Kurumumuza bildirilmesi
esası getirilmiştir.
Ancak, bu konudaki yükümlülüğün zamanında yerine getirilmemesi idari para cezası
uygulamasında “fiil” olarak sayılmasından, bu işverenler hakkında 506 sayılı Kanunun 140
ıncı maddesi uyarınca işlem yapılmayacaktır.
b) İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı iş kanununun 7 nci maddesine göre başka bir
işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı
devir alanın, geçici iş ilişkisi süresine ilişkin prim belgelerini bir ay içinde asıl işverene ait
tescilli işyerinden Kurumumuza vermesi gerekmektedir. Bu durumda, prim belgelerinin
verilmesinden sigortalıyı devir alan işveren, asıl işveren ile birlikte müteselsilen sorumlu
tutulacaktır.
Sigortalının devrine ilişkin yazılı olarak yapılmış sözleşmenin Kurunuza ibraz
edilmesine rağmen, bu sigortalılar ile ilgili prim belgelerinin sigortalıyı bizzat çalıştıran (devir
alan) tarafından Kurumumuza verilmemesi halinde, uygulanacak idari para cezalarının
öncelikle devir alana tebliğ olunması, ödenmemesi durumunda ise sigorta primlerinde olduğu
gibi, sigortalıyı devir eden asıl işverene de tebligat gönderilmek suretiyle ve müteselsil
sorumluluk esası nazara alınarak, idari para cezasının bu defa asıl işverenden tahsiline
başvurulacaktır.
c) Fiilen veya işyeri kayıtlarından yapılacak tespitlerin yanı sıra, kamu kuruluşları
tarafından belge veya alınan bilgilerden çalıştığı saptanan sigortalılara ait olup, Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliğinin 14, 16, 17 ve 20 nci maddelerinde belirtilen belgelerin Kurumumuza
verilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, bu belgelerin verilmesi hususunda öncelikle
işverenlere (veya varsa ilgili aracılara) bir ay süreli bir tebligat yapılacak, belgelerin bu süre
içinde verilmemesi veya noksan verilmesi durumunda söz konusu belgeler ilgili
Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğümüzce re’sen düzenlenerek birer nüshası işverene veya ilgili
aracıya gönderilecektir.
Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinin bahis konusu maddelerinde belirtilen
belgeler yapılacak tebligat üzerine verilse bile, 506 sayılı Kanunun, 9 ve 79 uncu
maddelerinde öngörülen yasal verilme süresi geçmiş ise, aynı Kanunun bu Kanunla
değiştirilen 140 ıncı maddesine göre idari para cezası uygulanacaktır.
d) 506 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından
ihale yoluyla yaptırılan her türlü işler, gerçek ve tüzel kişilerce yapılan inşaatlardan dolayı
yeterli işçiliğin bildirilmiş olup olmadığının Kurumumuzca araştırılması gerekmekle birlikte,
bu araştırmanın usûl ve esaslarının Yönetmelikle belirlenmesi gerektiğinden, bu konuda

çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar 16-118 Ek sayılı Genelgede belirtildiği gibi
işlem yapılmasına devam edilecektir.
6- 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin beşinci fıkrası 4958 sayılı Kanunla
değiştirilmiş ve yapılan düzenleme sonucunda, Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve
diğer alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında
Kanunun 51 inci maddesi hariç, diğer maddelerin uygulanacağı öngürülmüştür.
Söz konusu değişiklik, 4958 sayılı Kanunun Resmi Gazete’ de yayımını izleyen ayın
sonundan itibaren yürürlüğe girdiğinden, bu durumda 2003/Eylül ve önceki aylar için 6183
sayılı Kanunun 51’inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenen gecikme zamları
uygulanacak, 1 Ekim 2003 tarihinden sonraki sürede ise, Kurum alacağının ödenmeyen kısmı
sürenin bittiği tarihte %10 oranında arttırılarak bulunacak tutara, ödeme süresinin bittiği
tarihten başlamak üzere, borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca
açıklanacak Türk Lirası cinsinden ıskontolu ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanacaktır. Ancak
ödemenin yapıldığı ay içinde gecikme zammı günlük hesaplanacaktır.
7- 4958 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin (F) fıkrasında, Kurumumuzun, 506 sayılı
Kanunun 130’uncu maddesinde belirtilen görevleri yapmak üzere Sigorta Yoklama Memuru
çalıştırılabileceği öngörülmüştür.
506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değişik 130’uncu maddesinin ikinci fıkrası
4958 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, 4958
sayılı Kanunun Geçici 1’inci maddesinin (B) ve (C) fıkraları hükmüne istinaden bu konuda
yeniden bir düzenleme yapılıncaya kadar, daha önce Yönetim Kurulumuzca görevlendirilmiş
olan Yoklama Memurları görevlerine devam edeceklerdir.
Öte yandan, 506 sayılı Kanunun 130’uncu maddesine 4958 sayılı Kanunun 49’uncu
maddesi ile eklenen fıkrada, ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma
prim borçlarının bulunmadığını gösteren işsizlik belgesinin verilmesinde, 3568 sayılı Kanuna
göre yetki verilmiş serbest muhasebeci mali müşavirler il yeminli mali müşavirler tarafından
işverenlerin defter ve belgelerinin incelenebileceği öngörülmüş olmakla beraber, bu
uygulamanın usul ve esasları daha sonra çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğinden, bu
konuda, hazırlanacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar herhangi bir işlem
yapılmayacaktır.
8- Bilindiği gibi, 506 sayılı Kanunun 140’ıncı maddesi 4958 sayılı Kanun ile
değiştirilmiş olup, bu değişikliğe göre,
a) Kanunun 8’inci maddesinde belirtilen ve örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
ekinde yayımlanmış bulunan (Ek 7) işyeri bildirgesinin en geç 8’inci maddede belirtilen
tarihte Kurumumuza verilmemesi halinde işverenlerin deftere tabi olup olmadıkları, deftere
tabi iseler tutulan defterin türü dikkate alınarak, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihte
geçerli olan asgari ücret üzerinden idari para cezası verilmesi gerekmektedir.
Ancak, 506 sayılı Kanunun 140’ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca idari para cezası
verilirken; işverenlerin defter tutmak zorunda olup olmadıklarının, defter tutmak zorunda
iseler, ilgili kanunlara göre tutmak zorunda oldukları defterlerin türünün bilinmesi
icabettiğinden, işyeri bildirgelerinin verilmesi sırasında bu bildirgenin sağ üst kısmına bu
konuda şerh konulması ve gerektiğinde ilgili vergi dairesi ile temasa geçilecek oluşan
tereddütlerin giderilmesi yoluna gidilmesi gerekmektedir.
Yeni düzenleme gereğince, bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olan işverenler
için üç aylık asgari ücret, diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için iki aylık asgari ücret,

defter tutmakla yükümlü olmayan işverenler için de bir aylık asgari ücret tutarında idari para
cezası uygulanacaktır.
Diğer taraftan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı çalıştırıldığı halde,
işyeri bildirgesini işçi çalıştırılmaya başlanılan tarihten önce Kurumumuza vermediği
anlaşılan işverenlere 506 sayılı Kanunun 140’ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca idari para
cezası verilmemiş veya ceza uygulanmış olmakla beraber tebliğ edilen tutara itiraz edilmiş ya
da bu tutar kesinleşmemiş ise, idari para cezaları, bu defa işverenlerin deftere tabi olup
olmadıkları, deftere tabi iseler, tutmak zorunda oldukları defterin türü nazara alınarak 4958
sayılı Kanun ile yeniden belirlenen tutarlar üzerinden tahsil edilecektir.
Örneğin, 06.05.2003 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başladığı halde işyeri bildirgesini bu
tarihten sonra vermiş olan defter tutmak zorunda olmayan bir işverene henüz idari para cezası
uygulanmamış veya uygulanmış olmakla beraber itiraz edilmiş ise, itirazı konusunda
kesinleşmiş mahkeme kararı olmadıkça, bu durumdaki işverenden bir aylık asgari ücret
tutarında idari para cezası tahsil edilecektir.
Bu genelge, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Ünitelerimize ulaştığından, söz
konusu fıkranın yürürlüğe girdiği 06.08.2003 tarihinden, Genelgenin Ünitelerimize ulaştığı
tarihe kadar, sigortalı çalıştırıldığı tarihte Kuruma verildiği anlaşılan işyeri bildirgelerinden
dolayı idari para cezası uygulanmış ise, bu cezalar, kanuni dayanağı olmadığı için Ünite İtiraz
Komisyonlarınca iptal edilerek sonucu işverenlere tebliğ olunacaktır.
b) Bilindiği gibi 506 sayılı kanunun 79 maddesinin birinci fıkrası ve Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliğinin 16, 17 ve 20. maddeleri uyarınca işverenler, çalıştırdıkları
sigortalılar için aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosu ve aylık
sosyal güvenlik destek prim bordrosu düzenlemekle yükümlüdürler.
Yukarıda belirtilen belgelerin Kurumumuza verilmemesi durumunda Kanunun 140.
maddesinin ( c ) fıkrasına istinaden, önceden yazılı ihtar yapılması şartına bağlı tutulmaksızın
idari para cezası uygulanması gerekmektedir.
Öte yandan bu belgelerden dört aylık sigorta primleri bordrolarının yasal süre dışında
verilmesi halinde idari para cezası verilemeyeceği 27.06.2003 tarihli 12-124 Ek sayılı genelge
de açıklanmış ise de 506 sayılı kanunun 79. maddesinin değiştirilmesinden önceki birinci
fıkrasında yer alan “.........prim belgeleri...........” ibaresi 4958 sayılı kanun ile bu defa
“......... asıl veya ek belgeleri...............” şeklinde değiştirilmiş olduğundan, 4958 sayılı
kanunun yürürlüğe girdiği 06.08.2003 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin olmak üzere
düzenlenecek dört aylık sigorta primleri bordrolarının yasal süresi dışında verilmesi halinde
idari para cezası uygulanacaktır.
Bununla birlikte, söz konusu bildirge ve bordrolardan dolayı verilmesi icabeden idari
para cezasının miktarı, öncelikle bu belgelerin niteliği ( asıl veya ek olarak ) ve verilen
belgelerdeki sigortalı sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.
Örneğin, 2003/Temmuz ayına ilişkin olmak üzere düzenlenen aylık sigorta primleri
bildirgesinin aslının 5 Eylül 2003 tarihinde (yasal süresi dışında) verilmesi durumunda,
bildirgedeki sigortalı sayısı da 10 ise, 31 Ağustos 2003 tarihinde işlenen “fiil” den dolayı 31
Ağustos 2003 tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin (306.000.000.-) 1/5’inin 10 ile çarpımı
suretiyle bulunacak tutar kadar, yani 61.200.000 x 10 = 612.000.000.- lira idari para cezası
verilecektir. Bu bildirgedeki sigortalı sayısı 40 ise, 2.448.000.000.- lira idari para cezası
uygulanması gerekmekle birlikte, bu tutar değişik 140’ıncı maddenin (c) fıkrası hükmünde
öngörülen asgari ücretin iç katını astığından, 2.448.000.000.- lira değil, bu defa işverene,
306.000.000 x 3 = 918.000.000.- lira ceza tutarı tebliğ edilecektir.
Diğer taraftan, 140’ıncı maddenin (c) fıkrasındaki değişikliğe istinaden bundan böyle
“ek” nitelikte verilecek belgelerin her biri için; sigortalı sayısı, prime esas kazanç tutarının
cüz’i Kurum alacağının altında olması gibi hususlar üzerinde durulmaksızın, fiil tarihindeki
aylık asgari ücretin 1/8’i tutarında idari para cezası verilecektir.

Bu bakımdan, yapılan yasal düzenleme karşısında, 21.02.1994 tarihli, 16-74 Ek sayılı
Genelgenin “Maddi Hatalar ve İşverenin Elinde Olmayan Nedenler” başlıklı 1’inci
maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile 30.05.2000 tarihli, 034/400114 sayılı Genel Yazı, 4958
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra uygulanamayacağından yürürlükten
kaldırılmıştır.
Örneğin, daha önce 2003/Temmuz ayı için “asıl” nitelikte aylık sigorta primleri
bildirgesi verilen bir işyerinden dolayı aynı ay için bu defa 2003/Eylül ayında (yasal süre
dışında) sadece prime esas kazanç tutarı 5.000.000.- matrahı “ek” aylık sigorta primleri
bildirgesi verilmesi durumunda, işverene, 306.000.000 x 1/8 = 38.250.000.- lira tutarında idari
para cezası verilecektir. 2003/Mayıs ayı için düzenlenen aynı mahiyetteki ek bildirgenin 4958
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra verilmesi halinde ise 30.05.2000 tarihli,
034/400114 sayılı genel yazının yürürlükte olduğu bir aya ilişkin olması nedeniyle idari para
cezası uygulanmayacaktır.
Öte yandan, ceza hukukunun bir prensibi olarak yeni düzenlemelerin failin lehine bir
durum getirmesi halinde, düşürülen ceza tutarlarının uygulanması gerektiğinden, 06.08.2003
tarihinden önceki sürede işyeri bildirgelerinden dolayı daha düşük tutarda ceza
uygulanmasında olduğu gibi, 4958 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 06.08.2003 tarihinden
önceki aylarda “asıl” ve “ek” bildirge ve bordolar için henüz ceza verilmemiş ise, önceki aylar
için bu tarihten sonra uygulanacak idari para cezalarında da daha az olan yeni miktarlar
uygulanacaktır.
506 sayılı Kanunun 4958 sayılı Kanun ile değiştirilen 140’ıncı maddesinin (c)
fıkrasının 3’üncü maddesi ile getirilen yeni hüküm ile, bildirge veya bordoları hiç vermeyen
işverenlere ve varsa aracılara, her bir belgeden dolayı sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın
ayrı ayrı olmak üzere aylık asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
Örneğin, Sigorta Müfettişi veya Sigorta Yoklama Memurunca yapılan durum tespiti
sonucunda işyerinde çalıştırılan sigortalıların tümünün veya bir kısmının Kurumumuza hiç
bildirilmediklerinin anlaşılması üzerine, prim belgelerinin bu hususta düzenlenecek tutanak
tarihinden önce verilmemiş olduğu nazara alınarak işverene veya ilgili aracıya, belgelerin ası
veya ek nitelikte olup olmadığını bakılmaksızın, 506 sayılı Kanunun 140’ıncı maddesinin (c)
fıkrasının 3’üncü bendi uyarınca her bir belgeden dolayı asgari ücretin üç katı tutarında idari
para cezası verilecektir.
Başka bir anlatınla, tutanakla çalıştıkları saptanan sigortalılar ile ilgili asıl veya ek
nitelikteki belgelerin verilmesi hususunda işveren veya ilgili aracıya bir ay süreli bir tebligat
yapılması üzerine söz konusu asıl veya ek belgelerin bu süre içinde verilmesi durumunda bile,
idari para cezası asgari ücretin üç katı üzerinden tahakkuk ettirilecektir.
İşyeri kayıtlarından yapılacak tespitler ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak
yazılardan işyerinde sigortalı çalıştırıldığının bildirilmesi halinde de yukarıda belirtildiği gibi
işlem yapılacaktır.
Ancak, bu uygulama sırasında, hiç belge verilmemesi fiilinin, 4958 sayılı Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önceki sürede gerçekleşmiş olması halinde, bu fiillere asgari ücretin
iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
İşyerlerinde denetim yapılmaksızın, öteden beri çalıştırılan sigortalıların tümünü
Kurumuza bildirdiği halde, herhangi bir aya veya döneme ilişkin “asıl” nitelikteki belgeleri
Kurumumuza vermediği Ünitece anlaşılan işverenlere ve varsa aracılara, öncelikler iadeli
taahhütlü olarak bir yazı gönderilerek bu belgenin 15 gün içinde verilmesinin istenilmesi,
belgelerin yazıda belirtilen bu süre içinde verilmesi durumunda 140’ıncı maddenin (c)
fıkrasının 1’inci bendine göre idari para cezası uygulanması, belgelerin istenilen süre
geçirildikten sonra verilmesi veya hiç verilmemesi halinde ise, bu kez aynı fıkranın 3’üncü
bendine göre (aylık asgari ücretin üç katı tutarında) idari para cezası tahakkuk ettirilmesi
uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, 16-118 ek sayılı Genelge gereğince yapılacak ön değerlendirme
sonucunda Kurumumuza yeterli işçilik bildirilmemesi üzerine Sigorta Müfettişlerince yapılan
inceleme neticesinde Kurumumuza bildirilmediği tespit olunan asgari işçilik tutarının, ilgili
olduğu aylar belirlenmiş ise bu aylara, belirlenememiş ise faaliyette bulunulan son aya
maledilmesi ve ilişkilendirilecek ay veya aylara ait asıl ya da ek belgelerin Kurumumuza hiç
verilmemiş olması nedeniyle bu belgelerin her biri için aylık asgari ücretin üç katı tutarında
idari para cezası uygulanması gerekmektedir.
c) 4958 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonucunda, işyeri kayıtlarını ibraz
etmeyen işverenlere uygulanmakta olan idari para cezalarında herhangi bir değişiklik
yapılmadığından, bu konuda daha önce yapılan uygulamaya devam edilecektir.
Ancak, söz konusu Kanun ile, ibraz edilen defter veya belgelerin tümü verilen sürede
ibraz edilmekle beraber, bu kayıtları yönetmelikle belirtilen usul ve esaslara uygun olarak
düzenlemeyenlere, her bir geçersizlik hali için, ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları
aşmamak kaydıyla, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası verileceği
öngörüldüğünden, gerek 4958 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 06.08.2003 tarihinden önce,
gerekse bu tarihten sonra işlenmiş olduğu tespit edilen geçersizlik hallerinin her biri için ayrı
ayrı idari para cezası uygulanacaktır.
Bu uygulama sırasında, 06.08.2003 tarihinden önce ve sonraki sürede tespit edilen
birden fazla kayıt geçersizliği fiilleri için verilecek cezaların toplamı, defter ve belgelerin
ibraz edilmemesi halinde uygulanan ceza tutarını aşmayacaktır.
Örneğin, diğer defteri tutmak zorunda olan bir işverenin defter ve belgelerinin
incelenmesi sonucunda; 4958 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3; Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten sonra ise 2 geçersizlik durumunun tespit edilmesi halinde toplam
2.142.000.000.- lira idari para cezası verilmesi gerekmekte ise de, yeni düzenleme uyarınca
bu işverene toplam 765.000.000.-* lira (306.000.000 / 2x5) tutarında idari para cezası
uygulanacaktır.
Defter ve belgelerin hangi hallerde geçersiz sayılacağı Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliğinin 21’inci maddesinde; işyeri kayıtlarının geçersizliğine ilişkin “fiil” tarihleri de
16-36 Ek sayılı Genelgede açıklanmış olduğundan, uygulamada bu hususlar gözönünde
tutulacaktır.
d) 4958 sayılı Kanun ile, gerek dört aylık sigorta primleri bordrolarının, gerekse aylık
sosyal güvenlik destek primi bordolarının işyerlerinde sigortalıların görebileceği yerde asılı
olmadığının tespiti halinde uygulanmakta olan idari para cezalarının miktarında herhangi bir
değişiklik yapılmadığından, bu uygulamaya eskiden olduğu gibi devam edilecektir.
e) İdari para cezalarının ödenmesi veya tebliği üzerine Kuruma yapılacak itiraz süresi
4958 sayılı Kanun ile değiştirilmiş olup, bu süreler 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca 140’ıncı
maddede yapılan diğer bir değişiklikle, Kuruma vaki itirazların reddi üzerine 60 gün içinde
idare mahkemesine başvurabileceği öngörülmüştür. İdari para cezalarının tebliğinde
kullanılan örneklerde değişiklik yapılacağından, yeni tebligat örnekleri Ünitelerimize
gönderilinceye kadar, bu değişiklikler tashih edilerek eski örneklerin kullanılması uygun
görülmüştür.
Öte yandan, evvelce olduğu gibi, tebligatta belirtilen süre içinde ödenmeyen idari para
cezaları Kurum alacağına dönüştürüldüğünden, söz konusu ceza tutarları, 506 sayılı Kanunun
80’inci maddesinin 4958 sayılı Kanun ile değiştirilen beşinci fıkrası uyarınca (%10 oranında
artırılarak) hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
506 sayılı Kanunun değişik 140’ıncı maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca, “fiil”in
işlendiği günden itibaren 5 yıl içinde tebliğ edilmeyen idari para cezalarının zaman aşımına
uğrayacağı öngörülmüştür. Bu bakımdan, 4958 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
evvel geriye yönelik 5 yıldan önceki sürede işlenen fiiller nedeniyle tahakkuk ettirilen ve
tebliğ olunan idari para cezalarına yeni hükümden dolayı (zamanaşımı def’inde bulunularak)

itiraz edilmesi halinde, mahkeme kararı ile kesinleşmiş olanlar hariç olmak üzere diğer
cezaların Ünite İtiraz Komisyonlarınca iptal edilmesi ve sonucunun ilgililere tebliğ olunması
icabetmektedir.
Ayrıca, işlenen fiiller için bundan böyle idari para cezası tahakkuk ettirilirken, “fiil”
tarihinden itibaren (5) yıl geçmiş olup olmadığının araştırılması, (5) yıl geçmiş ise idari para
cezası tahakkuk ettirilmemesi gerektiğinden, Kurumumuz zararına sebebiyet verilmemesi ve
ihtilaf yaratılmaması açısından bu konudaki işlemlerin zamanında yapılmasına özen
gösterilecektir.
İdari para cezalarının fiil tarihinden itibaren (5) yıl içinde tahakkuk ve tebliğ
edilmemesi nedeniyle tahsilinin imkansız hale gelmesi durumunda oluşacak Kurum
zararından, ilgili dosya memuru, şef, müdür yardımcısı ve ünite amiri müştereken ve
müteselsilen sorumlu olacaktır.
Özetlemek gerekirse,
** Aylık sigorta primleri bildirgesi asıl ve dört aylık dönem bordrosunun geç verilmesi
halinde asgari ücretin 1/5 * işçi sayısı
** Ek bildirge ve dört aylık dönem bordrolarının geç verilmesi halinde
asgari ücret 1/8 * sigortalı sayısı
Hesaplanan ceza miktarı da bilanço ve işletme defteri mükelleflerinin yıllık ceza
tutarını geçemez.

Emrah AYGÜL
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
AYNİ ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
1.GİRİŞ
Ücret ödeme borcu, işçinin hizmet borcu karşısında yer alan ve işverenin hizmet akdinden
doğan başlıca borcudur. Ücret ödeme borcunun kaynağını esas itibariyle hizmet akdi teşkil
etmektedir. Ancak Devlet, ücretin korunması ile ilgili olarak emredici hukuk kuralları koymak
suretiyle bu borca geniş ölçüde müdahale etmiş bulunmaktadır. Ücret, ayrıca toplu iş
sözleşmeleri ile de koruma altına alınmaktadır. 1
4857 Sayılı İş Kanununun2 32. maddesinde genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş
karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak
tanımlanmıştır.
İş Kanununda belirtilen ücretin para ile ödenmesi iki anlama gelmektedir. Birincisi ücretin
senetle ödenmeyeceğidir. İkinci anlamı ise, işçiye para yerine mal verilerek ücretin
ödenmeyeceğidir. İş hukukunun ortaya çıkışını hazırlayan sanayi devriminin gerçekleştiği
zamanlarda, işverenlerin işçiye para yerine, ürettikleri maldan vermeleri (truck system) çok
yaygın bir uygulamaydı. Böylece işverenler hem para ödemekten kurtuluyorlar hem de kar elde
ederek mallarını elden çıkarıyorlardı. İşçinin diğer ihtiyaçlarını karşılamak için bunları paraya
çevirmeye çalışması güçlük yaratıyordu. İşte kanun koyucu nakit ödeme zorunluluğu getirmekle,
bu uygulamayı önlemek istemektedir. Ancak, mal varlığı ile ayni ödeme yasağı, sadece iş
karşılığı olan asıl ücret için geçerli olup, sosyal yardım niteliğindeki ücret eklerinin ayni olarak
ödenmesine engel teşkil etmemektedir.3
Yukarıda da belirtildiği üzere, iş hukuku açısından sakıncası olmayan personele asıl
ücreti dışında gerek sözleşme gerekse işverenin tek taraflı iradesi ile ayni yardım (yi yecek ,
yakacak ve giyecek malzemesi verilmesi, işyerinde ya da dışında yemek verilmesi, konut tahsisi gibi...)

yapılması uygulaması sıklıkla görülmektedir. Bu şekilde yapılan yardımların gelir, katma değer
ve damga vergisi karşısındaki durumu uygulamada duraksamalara neden olmaktadır.
Aşağıda, personele verilen ayınların gelir , katma değer ve damga vergisi karşısındaki
durumu incelenecektir.
2.GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN AYNİ ÜCRETLER
Gelir Vergisi Kanununun4 61. maddesinde ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı
olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil
edilebilen menfaatler olarak tanımlanmaktadır. Maddenin devamında ücretin ödenek, tazminat
kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim,
ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olmasının veya bir ortaklık

Çelik, Nuri; “İş Hukuku Dersleri” İ.İ.T.İ.A. Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı No.241,3.B., İstanbul-1974,
Sayfa:109
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münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş
bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği belirtilmiştir.
Kanunun 94. maddesinde konuyla ilgili olarak hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61.
maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılması gerektiği hükmü
yer almaktadır.
Genel esas, personele ayni olarak sağlanan menfaatlerin gelir vergisi stopajını
gerektirmesi olmakla beraber, Gelir Vergisi Kanununda personele sağlanan bazı ayni menfaatler
vergiden istisna tutulmuştur. Örneğin Gelir Vergisi Kanununun 27/2. maddesinde personele
demirbaş olarak verilen giyim eşyalarının gelir vergisi kesintisine tabi olmadığı belirtilmiştir.
Giyim eşyası bedelinin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için, işin özelliğine göre giyilme
zorunluluğu olan bir giyim eşyası olması, ilgililere demirbaş olarak verilmesi ve işten ayrılma
halinde de, personelden geri alınması gerekmektedir. Yine Yasanın 23/8 (personele yemek
verilmesi),23/9 (personele mesken tahsisi), 23/10(personelin işe gidip gelmede toplu halde
taşınması) , 25/1(ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlikte yapılan yardımlar), 25/5 (evlenme ve
doğumda yapılan yardımlar) maddeleri de ayni yardımlarda gelir vergisi istisnasına örnek olarak
gösterilebilir.
Firmaların personeline verdiği ayınlar, yukarıda belirtildiği üzere (istisna tutulanlar
hariç ) gelir vergisine tabidir. Bunların toplu iş sözleşmesi ile verilip verilmemesi vergisel
durumu değiştirmemektedir. Nitekim Maliye Bakanlığı benzer bir olayda “işçilere toplu iş
sözleşmesi hükümlerine göre verilen sabun, ayakkabı ve elbiselik kumaşların ücret olarak
nitelendirilerek vergiye tabi tutulması gerektiği” şeklinde özelge vermiştir.5
Gelir vergisi kesintisi yapılırken aşağıda sıra ile sayılan hususların yerine getirilmesi
uygun olacaktır.
-İlk olarak hizmet erbabına verilen ayınların, verildiği gün ve yerdeki ortalama
perakende fiyatlarına göre değerleri tespit edilir ( GV Kanununun 63. maddesinin son
bendi). Bu değer tespit edilirken şu hususlara dikkat edilmesi gerekir. Genelde firmalar
perakende şeklinde aldıkları ayınları personeline vermektedirler. Bu gibi durumlarda
aynın alındığı tarihle personele verildiği tarih arasında pek zaman farkı yoksa faturadaki
KDV dahil tutar bizce stopaj hesaplanmasında baz alınacak net ücret olarak dikkate
alınabilir (Hesaplamada KDV dahil tutarın baz alınmasının nedeni aynın bütünüyle
personelin eline geçmesi ve personele bu aynın KDV dahil perakende satış bedeli kadar
net menfaat sağlamasıdır). Ancak aradaki zaman farkı fazla ise bu durumda perakende
satış piyasasında küçük bir araştırma ile (ve uygun şekilde araştırma sonucu
belgelendirilmek suretiyle) aynın verildiği tarihteki ortalama perakende KDV dahil satış
tutarı bulunarak bu tutar dikkate alınabilir. Firma kendi ürünlerini personeline veriyorsa
ürettiği ürünün personele verildiği yerdeki ortalama perakende KDV dahil satış tutarı
(muvazaadan ari olarak) dikkate alınmalıdır.
-Yukarıdaki şekilde hesaplanan tutar personele verilen net ücrettir. Net ücretten,
gelir ve damga vergisi kesintilerinin hesaplanabilmesi için öncelikle
brüt ücret
hesaplanmalıdır. Brüt ücret hesaplandıktan sonra, brüt ücret üzerinden gelir vergisi ve
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damga vergisi kesintisi yapılır.6 Net ücretin brütü ile brüt ücret üzerinden hesaplanacak
gelir ve damga vergisi kesintileri hesaplanırken aşağıdaki formüllerden yararlanılabilir.
B=Brüt ücret,
N=Net ücret, GVO= Gelir vergisi oranı ( Bu oran aynın
verildiği aydaki, ücretlinin ayni ücret tutarına tekabül eden gelir vergisi dilimi oranıdır.
GVK 103. Madde)
DVO= Damga vergisi oranı
A=Aynın verildiği tarih ve yerdeki ortalama KDV dahil perakende satış fiyatı =N
GVS=Gelir vergisi stopajı

DVK= Damga vergisi kesintisi
B= A / (1 –GVO-DVO)
GVS=B x GVO

DVK=B x DVO

Aşağıda, yukarıda belirtilen hususları içeren bir örnek yapılmıştır.
Örnek : Pazarlama müdürüne üstün hizmetinden dolayı “ev sinema sistemi” hediye
edilmiştir. Bu sistem 12.05.2003 tarihinde KDV dahil 11.800.000.000.-TL’ ye satın alınmıştır.
Pazarlama müdürüne ise 25.05.2003 tarihinde teslim edilmiştir.
Personelin 5. ay başındaki kümülatif gelir vergisi matrahı 24 milyar liradır. Dolayısıyla
gelir vergisinin hesabında %30 oranı kullanılacaktır(bakınız GVK 103. Madde). Damga vergisi
oranı binde 6 dır.7 Bu bilgilere göre ilk önce brüt ücret tutarı bulunarak hesaplamalar aşağıdaki
şekilde yapılacaktır.
11.800.000.000 / (1 - 0,3 - 0,006 ) =17.002.881.844 Brüt ücret tutarı
17.002.881.844 x 0,3
= 5.100.864.553 Gelir vergisi stopajı
17.002.881.844 x 0,006
=
102.017.291 Damga vergisi stopajı
Personele verilen ev sinema sisteminin perakende şeklinde alınarak, alım tarihine yakın
bir zamanda personele verilmesi nedeniyle örnekteki fatura bedelinin Gelir Vergisi Kanununda
belirtilen ortalama perakende satış fiyatı ile aynı tutarda olduğu varsayılmıştır.
3.KDV KANUNU AÇISINDAN AYNİ ÜCRETLER
Konuya katma değer vergisi açısından bakarsak, KDV Kanununun 8 3. maddesinin a
bendine göre vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru
gibi namlarla verilmesi işlemi teslim sayılmıştır. Bu nedenle personele verilen ayınlara ilişkin
olarak KDV’nin hesaplanarak diğer satışlar gibi beyan edilerek ödenmesi gerekir. Ancak katma
Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile
ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır (GVK 96. madde). Bu ve benzeri durumlarda
kesilmesi gereken verginin işverence üstlenilerek ödenmesi gerekmektedir. Nitekim Bakanlığın da bu şekilde
muktezaları vardır.Bakınız 22.05.1991 Tarih ve 2-2128-23668 Sayılı Maliye Bakanlığı Muktezası (KIZILOT,
Şükrü – Danıştay Kararları ve Özelgeler 1. Cilt, Sayfa: 687)
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değer vergisi uygulamasında personele sağlanan menfaatlerden aşağıda sayılanlar vergiye tabi
tutulmayacaktır (9 Sıra No.lu KDV Genel Tebliği ). Yani aşağıda sayılanlar dışında personele
verilen ayınlar ile sağlanan menfaatler KDV’ ye tabidir.
a)Personele işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi,
b)Personele yatacak yer veya konut tahsisi,
c)Personelin toplu olarak işyerine gidip gelmesini sağlamak amacıyla yapılan taşıma
hizmetleri,
d)Demirbaş olarak verilen giyim eşyası.
Katma değer vergisi hesaplanmasında baz alınacak matrah ise Kanunun 27. maddesinin
3. bendine göre VUK’ nun 267. maddesi dikkate alınarak hesaplanacaktır. Vergi Usul
Kanununun söz konusu maddesi aşağıdaki gibidir.
“Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit
edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı
değerdir.
Emsal bedeli sıra ile, aşağıdaki esaslara göre tayin olunur.
Birinci sıra : (Ortalama fiyat esası) Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile
değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa,
emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan
‘Ortalama satış fiyatı’ ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal
bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25'ten az olmaması şarttır.
İkinci sıra : (Maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli
bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan
satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli
eder.
(2686 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle değişen fıkra) Üçüncü sıra : (Takdir esası)
Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine
takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri
araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle
yapılır. Takdir edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı mahfuzdur.
Ancak, dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz.
Emsal bedelinin mükellef tarafından bizzat hesaplandığı hallerde, bu hesaplara ait kayıt
ve cetveller ispat edici kağıtlar olarak muhafaza edilir.
Yukarıdaki esaslarla mukayyet olmaksızın kaza mercilerinin re'sen biçtikleri değerler ile
zirai kazanç ölçülerini tespit eden kararnamelerde yer alan unsurlar emsal bedeli yerine geçer.
Ücretle yapılan imalatta ücretin gerçek miktarının bilinmemesi veya doğru olarak tayin
edilememesi hallerinde tespit edilecek emsal ücret de aynı esaslara göre tayin olunur.”
Örneğimize bu maddeyi uygularsak satın alınan ev sinema sisteminin personele
verilmesinde katma değer vergisini hesaplarken dikkate alacağımız emsal bedelini(matrahı),
yukarıda belirtilen ikinci sıra yani maliyet bedeli esasını kullanarak bulabiliriz. Bulacağımız bu
tutar da perakende olarak satın aldığımız sistemin KDV hariç bedelinin %10 fazlasıdır.
Yani
10.000.000.000.x 1,10=11.000.000.000.-TL KDV matrahı
11.000.000.000.x0,18=1.980.000.000.-TL aynın verildiği ay beyannamesinde
hesaplanarak beyan edilmesi gereken KDV tutarı.
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Eğer firma kendi ürettiği ürünleri personeline verseydi birinci sıra yani ortalama fiyat
esası kullanılacaktı.
4.DİĞER HUSUSLAR VE MUHASEBE KAYITLARI
- 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun9 77. maddesi uyarınca ayni yardımlar sigorta
primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tespitinde dikkate alınmamaktadır.
Bu hüküm, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun10 49. maddesine göre işsizlik sigortasının
hesabında da geçerli olduğundan, ayni yardımlardan hem SSK primi hem de işsizlik sigortası
primi hesaplanmaması icap etmektedir.11
- İşverenler tarafından hizmet erbabına verilen ayınlar, listeler yardımıyla tevsik
edilebileceği gibi bunlar için fatura da düzenlenebilir. Ancak listelerin personelin imzasını
taşıması ve gerekli bilgileri (aynın nevi, miktarı, veriliş tarihi gibi..) içermesi gerekmektedir.
- Bu açıklamalardan sonra muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.
12.05. 2003 tarihli kayıt
157 DİĞER STOKLAR
10.000.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV
1.800.000.000
100 KASA
11.800.000.000.

25.05.2003 tarihli kayıt
760 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİDERLERİ
17.182.881.844
157 DİĞER STOKLAR
391 HESAPLANAN KDV
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
Gelir Vergisi
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
Damga Vergisi

10.000.000.000
1.980.000.000
5.100.864.553
102.017.291

5. SONUÇ
İş Kanunu açısından işçinin asıl ücretinin ayni olarak ödenmesi mümkün olmamakla
birlikte, işçiye ayni yardım yapılması mümkündür. Uygulamada da işverenler tarafından
personele çeşitli ayni menfaatler sağlandığı (yiyecek , yakacak ve giyecek malzemesi verilmesi,
işyerinde ya da dışında yemek verilmesi, konut tahsisi gibi...) sıklıkla görülmektedir.
İşverenlerin gerek toplu sözleşme, gerek işçiyle arasındaki sözleşme, gerekse tek taraflı
iradesiyle personele sağladığı ayni yardımlar (istisna tutulanlar hariç) gelir, katma değer ve
damga vergilerinin de hesaplanmasını beraberinde getirmektedir. Bu yükümlülükler de işveren
tarafından üstlenilmektedir. SSK ve işsizlik sigortası primlerinin hesabında dikkate alınmayan
ayni ücretler fatura ya da listeler yardımıyla belgelendirilebilmektedir.

29-31.7.1964ile 01.08.1964 günleri arasında 11766-11769 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmıştır.
29.06.2000 tarih ve 24094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
11
Nitekim Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün 19.07.1974 Tarih ve 1762 No.lu Genelgesinde de yemek,
elbise, yakacak parası ile tahsil yardımı ve kasa tazminatının sigorta primine tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.
9

10

5

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İLK MADDE VE MALZEME – MAMULLER VE TİCARİ
MALLAR HESAPLARININ TEKDÜZEN HESAP PLANI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Ali Arslan AKBIYIK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Genel işletme amaçlarından hareketle konuya ilk adımımızı attığımızda, Otomotiv şirketlerinin
amacının kar elde etmek , insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve işletmenin kendi varlığını sürdürmek
olduğunu görürüz . Otomotiv şirketleri insanların ihtiyaçlarını şu sıraladığım faaliyetleri yerine
getirerek karşılar.
1. Otomobil üretmek ,satın almak ve otomobil satışı
2. Yedek parça üretmek , satın almak ve satış
3. Arızalı ve hasarlı otomobillerin revizyonunu gerçekleştirmektir.
Bir otomotiv işletmesinin fonksiyonlarının tümü genel olarak bu üç ana maddeden oluşmaktadır.
Otomotiv işletmeleri bu fonksiyonları yerine getirirken oluşan faaliyetler neticesinde mali hareketler
ortaya çıkmakta ve bu mali hareketler Tekdüzen Hesap Planı vasıtasıyla fonksiyonun türüne göre
muhasebeleştirilmelidir .
Otomotiv işletmelerinde muhasebe sistemi kurulmadan önce , bu sektörde bulunan birimler tanınmak
ve bilinmek zorundadır. Genellikle bir otomotiv işletmesi
1. Yönetim birimi
2. Üretim birimi ( Mamul ve Hizmet üretimi)’nden oluşmaktadır.
Yönetim Birimi : Genel müdüre bağlı olarak, muhasebe, pazarlama, yedek parça, insan kaynakları
departmanlarından oluşur . ( İşletme fonksiyonları geliştikçe departman sayısı arttırılabilir.)
Üretim Birimi : Ambar, Yedek parça üretim birimi, Montaj birimi , Servis hizmetleri birimlerinden
oluşmaktadır.
Yönetim ve üretim faaliyetlerinin birleşmesi neticesinde işletmenin Planlanan fonksiyonları meydana
gelmekte ve bu fonksiyonlar neticesinde mali hareketler ve hemen ardından da işletme hesapları
oluşmakta ve oluşan bu kayıtlar neticesinde işletme ye ait Bilanço ve Gelir Tablosuna ulaşılmaktadır .
Otomotiv sektöründe mali tabloların gerçekleri yansıtabilmesi için işletme fonksiyonları yansıtan
Tekdüzen Hesap planına göre uygun hesapların açılması gerekir. Otomotiv sektörüne göre tekdüzen
hesap planını düzenleyecek olursak;
1. OTOMOBİL ÜRETMEK, SATIN ALMAK VE SATIŞ FONKSİYONU
GERÇEKLEŞİRKEN KULLANILACAK HESAPLAR
A.1. Bir otomotiv firması hiç bir üretime girmeden otomobil alır , satarsa buradaki otomobil Ticari
mal kavramındadır . Bu durumda oluşabilecek muhasebe kayıtları ;


Otomobil üretime girilmeden satın alınıyorsa;

1- ___________________ 25.08.2003 ___________________
153. TİCARİ MALLAR
153.10. Otomobil
100. KASA
Ak Oto FT : 5
Alım Kaydı

1.000.000 .
1.000.000 .

2- ___________________ 31.08.2003 ___________________
100.KASA

2.000.000 .
2.000.000 .

600.YURT İÇİ SATIŞLAR
600.10. Ticari Mal Satışları
600.10.001. Otomobil Satışları
Ahmet Can
Satış Kaydı,

ft : 1

3- ___________________ 31.08.2003 ___________________
621.SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 1.000.000 .
621.10. Otomobil maliyeti
153.TİCARİ MALLAR
153.10. Otomobil
Satılan Ticari Mal Maliyet Kaydı
Maliyet Kaydı gerçekleşir .
___________________________________________________

1.000.000 .

A.2. Bir otomotiv firması üretim aşamasına girerek otomobil üretir satarsa ; Bu durumda Otomobil
mamul kavramındadır.Otomobili oluşturan parçalar ise hammadde kavramındadır . Bu durumda
oluşabilecek muhasebe kayıtları


Otomobil üretiliyorsa ;

1- ___________________ 25.08.2003 ___________________
150.İLK MADDE VE MALZEME
150.10. Benzin Motoru
200.000 .
150.11. Şanzuman
200.000 .
150.12. Diferansiyel
200.000 .
150.13. Lastikler
200.000 .
150.14. Şase
100.000 .
150. 15. Civatalar
100.000 .
100. KASA
hammadde alımlarının kaydı

1.000.000 .

1.000.000 .

2- ___________________ 31.08.2003 ___________________
710. DİREKT İLK MADDE VE MALZ. GİDERİ
900.000 .
710.10. Benzin Motoru
200.000 .
710.11. Şanzuman
200.000 .
710.12. Diferansiyel
200.000 .
710.13. Lastikler
200.000 .
710.14. Şase
100.000 .
730. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
100.000.
730.15. Civatalar
100.000.
150. İLK MADDE VE MALZEME
150.10.Benzin Motoru 200.000 .
150.11. Şanzuman
200.000 .
150.12. Diferansiyel 200.000 .
150.13. Lastikler
200.000 .
150.14. Şase
100.000 .
150.15. Civatalar
100.000 .
Hammaddelerin üretime veriliş kaydı
___________________________________________________

1.000.000.

3- ___________________ 31.08.2003 ___________________
720. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
100.KASA
Direkt işçilik giderlerinin muhasebe kaydı

500.000.
500.000.

4- ___________________31.08.2003 ___________________
151. YARI MAMÜL – ÜRETİM
151.10. Otomobil
711. DİR. İLK MAD.VE MALZ. GİDERİ YNS.
721. DİREKT İŞÇİLİK GID.YANS. HESABI
731. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANS. HES.

1.500.000.
900.000 .
500.000 .
100.000 .

Yarı mamul – üretim kaydı
5- ___________________ 31.08.2003 ___________________
152. MAMÜLLER
152.10. Otomobil 1.500.000.
151.YARI MAMUL – URETİM
151.10.Otomobil 1.500.000.

1.500.000.
1.500.000.

tamamlanan üretim kaydı
6- ___________________ 31.08.2003 ___________________
711.DİR. İLK MAD. MALZ. GID. YANS.
900.000 .
721.DİREKT İŞÇİLİK GİD. YANS. HES.
500.000.
731.GENEL ÜRETİM GİD. YANS. HES.
100.000.
710.DİREKT İLK MADDE VE MAL.
710.10. Benzin Motoru 200.000.
710.11. Şanzuman
200.000.
710.12. Diferansiyel 200.000.
710.13. Lastikler
200.000.
710.14. Şase
100.000.
720. DİREKT İŞÇİLİK GID.
730. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730.15. Civatalar
100.000 .
Yansıtma hesaplarının kapanma kaydı

900.000.

500.000.
100.000.

7- ___________________ 31.08.2003 ___________________
100.KASA

3.000.000
600.YURT İÇİ SATIŞLAR
600.20. Mamul Satışları
600.20. 001. Otomobil satışları

3.000.000.

Dörtel Ticaret ft:2
8- ___________________ 31.08.2003 ___________________
620. SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ
620.10. Otomobil
1.500.000
152. MAMÜLLER
152.10. Otomobil 1.500.000 .

1.500.000.
1.500.000.

satılan mamul maliyet kaydı
şeklinde hesap kayıtları gerçekleşir.
__________________________________________________
B- YEDEK PARÇA ÜRETMEK, SATIN ALMAK VE YEDE PARÇA SATIŞ
FONKSİYONLARI GERÇEKLEŞİRKEN KULLANILAN HESAPLAR
B.1. Bir Otomotiv firması üreteceği yada üzerinde revizyon gerçekleştireceği bir otomobile ait yedek
parçaları satın alıyorsa yada direkt olarak yedek parça satışını gerçekleştiriyorsa burada açıklanan
yedek parça Ticari mal kavramındadır ve yukarıda makalemizin A1 bölümünde açıklanan muhasebe
kayıtları aynen yedek parça alım satım muhasebe kayıtları içinde geçerlidir .
B.2. Bir Otomotiv firması üreteceği yada üzerinde revizyon gerçekleştireceği bir otomobile ait yedek
parçayı üretiyorsa , yada üreterek direkt olarak yedek parça satışı gerçekleştiriyorsa burada kullanılan
yedek parça mamul kavramındadır ve yukarıda makalemizin A2 bölümünde açıklanan maliyet
muhasebesi kayıtları aynen yedek parça üretimi için oluşacak maliyet muhasebesi kayıtları içinde
geçerlidir.
C- ARIZALI VE HASARLI OTOMOBİLLERİN REVİZYON İŞLEMLERİ
GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN KULLANILAN HESAPLAR
Revizyon işlemleri gerçekleşirken otomotiv firmalarının öncelikle servis hizmet birimleri ön plana
çıkmaktadır . Servis hizmet birimlerinde hizmet dışardan gelen otomobillere verilir. Burada özellik
arzeden durum otomotiv işletmesinin revizyonu gerçekleştirirken ;
C.1. Revizyona gelen otomobillerin hasarlı parçalarının değiştirilmesi esnasında müşteri otomobile
yedek parça satışı gerçekleşir . Satışı ve montajı gerçekleşen bu yedek parçanın otomotiv işletmesinin
ambarında 152-MAMÜLLER hesabında kayıtlı bulunması durumunda ve yedek parçanın bir teknik
işçilikle otomobile montajı gerçekleşeceğinden ;
1- ___________________ 25.08.2003 ___________________
100. KASA

100.000 .
600. YURT İÇİ SATIŞLAR
600.20. Mamul Satışları
600.20. 001. Montaj
Hizmeti
20.000 .
Ahmet AK ft : 5
2- ___________________ 25.08.2003 ___________________
620. SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ
620. 20. Yedek parça 60.000 .
152.MAMÜLLER
152.20. yedek parça 60.000 .
satılan mamul maliyet kaydı

100.000 .

60.000.
60.000 .

3- ___________________ 25.08.2003 ___________________
740. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
10.000 .
740.10. Montaj Hizmet işçiliği
100. KASA
Hizmet işçilik gideri kaydı
___________________________________________________

10.000 .

4- ___________________ 25.08.2003 ___________________
622. SATILAN HİZMET MALİYETİ
10.000 .
741. HİZM. ÜRT. MALİ. YAN. HES.
622 Nolu hesaba virman

10.000 .

5- ___________________ 25.08.2003 ___________________
741. HİZM. ÜRT. MALİ. YAN . HES.
740. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740.10. Montaj Hizmet işç.

10.000 .
10.000 .

Şeklinde muhasebe kayıtları gerçekleşir .
___________________________________________________
C.2. Revizyona gelen otomobillerin hasarlı parçalarının değiştirilmesi esnasında müşteri otomobile
yedek parça satışı gerçekleşir. Satışı ve montajı gerçekleşen bu yedek parçanın otomotiv işletmesinin
ambarında 153- TİCARİ MALLAR hesabında kayıtlı bulunması durumunda ve yedek parçanın bir
teknik işçilikle otomobile montajı gerçekleşeceğinden;
1- ___________________ 25.08.2003 ___________________
100.KASA

Ahmet AK

100.000.
600. YURT İÇİ SATIŞLAR
600.10. Ticari Mal Satışları
600.10.001.Yedek parça
80.000 .
600.30. Hizmet Satışları
600.30.001.Montaj hizmeti
20.000.
f t: 5

100.000.

2- ___________________ 25.08.2003 ___________________
621.SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ
621.20. Yedek parça
60.000 .
153. TİCARİ MALLAR
153.20. Yedek parça 60.000 .
Satılan Ticari mal maliyet kaydı

60.000.
60.000.

3- ___________________ 25.08.2003 ___________________
740. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740.10. Montaj hizmet işçiliği
10.000 .
100.KASA
Hizmet işçilik gider kaydı

10.000 .

10.000.

4- ___________________ 25.08.2003 ___________________
622. SATILAN HİZMET MALİYETİ
10.000 .
741. HİZ. ÜRT. MALİ. YANS. HES.
622 Nolu hesaba virman
___________________________________________________

10.000.

5- ___________________ 25.08.2003 ___________________
741. HİZ. ÜRT. MALİ. YANS. HES.
10.000 .
740. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740.10. Montaj Hizmet İşçiliği
yansıtmanın kapanması
şeklinde muhasebe kayıtları gerçekleşir.
___________________
/
___________________

10.000.

SONUÇ
Otomotiv , günümüzde hızlı gelişmekte olan , ulusal ve uluslararası ekonomiye önemli derecede
damgasını vuran bir sektördür .
Bu çalışmanın amacı; kısmen dahi olsa otomotiv işletmeciliğinin amaçlarından başlayarak , bu
amaçları yerine getirirken oluşan fonksiyonlar neticesinde meydana gelen mali hareketlerin Tekdüzen
hesap planı içerisinde gözlemlemek ve bu yönde bir bakış açısı sunmaktadır .
Verilen örnekler yorumlanacak olursa ; Satışlar ister otomobil , ister yedek parça , ister hammadde
isterse hizmet satışlarından oluşsun, satışa konu olan iktisadi kıymetlerin elde edilme şekli çeşitlilik
arz etmektedir . Bu da otomotiv sektöründe uzman kişilerin planlama yapma gerçeğini ortaya ,
çıkarmaktadır. Örneğin Yedek Parçayı ele alacak olursak ; elde ediliş metotlarına göre hem hammadde
, hem mamul hem de ticari mal olabilir. Bir sektörde planlama geçmiş verilere dayanılarak yapılır . Bir
otomotiv işletmesi bir yedek parçayı mamul üretme amaçlı hammadde olarak satın alabilir. Fakat
değişen piyasa koşulları işletmeyi mamul üretiminden vazgeçirebilir. Bu durum işletmenin hammadde
nitelikli bir yedek parçayı ticari mal olarak kabul edip, satışını ticari mal olarak gerçekleştirebilir ve bu
değişim muhasebe kayıtlarına da yansıyacağından oluşabilecek mali tabloların da değişimine
sebebiyet verir . amaç her zaman doğru ve güvenilir mali tablolara ulaşmak olacağından , firma
politikaları her zaman muhasebe kayıtlarına yansımalıdır. Otomotiv sektöründe hammadde , mamul ve
ticari mal çeşidi fazla olduğundan, kullanım amacına göre örneğin bir yedek parçanın hem hammadde
hem mamul hem de ticari mal terimlerini taşıyabileceğinden işletme plan ve politikaları değişebilir.
Bundan dolayı otomotiv , bu sektörde yer alacak serbest muhasebeci mali müşavirler açısından
uzmanlaşma gerektiren bir sektördür .
YARARLANILAN KAYNAKLAR
1- AKBIYIK, Ali Arslan : 1987-1990 yılları arasında motorlu araçlar üzerine alınan 2 adet kurs
programı notları
2- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 1

FİRMALARDA AKTİF-PASİF YÖNETİMİ
Türkay TAN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
1-GİRİŞ
Aktif yönetimi; çeşitli kaynaklardan elde edilen fonların, yatırım alternatifleri arasında en yüksek
verimi elde edebilecek şekilde dağıtılmasına denilmektedir. Fonlar dağıtılırken yatırım alternatifleri ve
bu yatırım alternatiflerinin risk dereceleri ile bunların getiri miktarları dikkate alınmaktadır. Söz
konusu riskler; ekonomik dalgalanmalar, borçların ödenmesi, döviz kurlarındaki parite hareketleri, faiz
oranlarındaki değişimler ve likidite yetersizliğinden oluşmaktadır. Firmalar aktif yönetiminde
karşılaşabilekleri riskleri çok iyi analiz ederek aktif dağılımını buna göre yapmalıdır.
Pasif yönetimi ise kısaca; firmanın sahip olduğu fon kaynakları ile en uygun kaynak kompozisyonu
yaratılması işlemidir. Fon kaynakları ise banka kredileri yanı sıra diğer mali kuruluşlardan sağlanan
krediler, satıcı kredileri, ortak tevdiatları, diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar, orta ve uzun vadeli
yabancı kaynaklar ile öz sermaye olarak sıralanabilmektedir. Pasif yönetimi yapıldığında likidite
ihtiyacının belirlenmesi önem arz etmektedir.
Bilançolarda varlıklar ve kaynaklar hiçbir zaman birbirinden ayrı düşünülmemeli ve kendi aralarında
belli bir uyum olmalıdır. Aktif-pasif yönetimi kısaca karı maksimize etmek amacıyla likidite
emniyetini de düşünmek kaydıyla temel mali tablolardan biri olan bilançonun her iki tarafının da
düzenlenmesi ve değiştirilmesi olarak değerlendirilebilir. Varlıkların emniyeti öz sermayenin yeterli
ve aktiflerin kaliteli olması ile sağlanmaktadır. Başka bir deyişle aktif-pasif yönetimi, likidite riskini
optimum seviyelerde tutarak gerekli sermayeyi de bulundurmak şartıyla kar maksimizasyonu
sağlamaya çalışmaktır. Kısaca aktif-pasif yönetiminde getiri ve maliyetler ile vadeler arasında dengeli
bir ilişki kurulmalıdır.
REEL SEKTÖR VE RİSK YÖNETİMİ
Sosyal devlet ilkesi soyutlanırsa bütün (kamu ya da özel) firmaların temel amacı kar
maksimizasyonunu sağlamaktır. Ancak genellikle yüksek karlar yüksek riskler göze alınarak elde
edilmektedir. Dolayısıyla firmayı başarılı bir şekilde yönetmek için karı maksimize etmeye çalışırken
bunun yanında riskleri de kontrol altında tutmaya çalışmak önem arz etmektedir. Risk, hedeflenen
getiri ile gerçekleşen getiri arasındaki farkın negatif olma olasılığıdır. Firmaların kaynakları likit
olabilmektedir ancak varlık kalemleri genellikle likit olmayıp kolayca paraya çevrilemeyecek tiptedir.
Firmalar; girmiş oldukları ticari ilişkiler paralelinde borçlu olunan işletmeler tarafından uygun
olmayan zamanda ödeme talebi ile karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda bunu yüksek maliyetler ile
gerçekleştirme veya gerçekleştirememe riskine likidite riski denir. Firmaların vadeli satışlarından
kaynaklanan alacakların tahsil edilememe riski bulunmaktadır. Firmanın varlıkları piyasa faiz oranları
ve döviz kurlarındaki değişmelerden de etkilenmektedir. Söz konusu bu risklere faiz riski ve kur riski
denilmektedir. Bunun yanı sıra aktif ve pasif arasında vade uyumu da sağlanmalıdır. Kısa vadeli
yabancı kaynaklar ile cari aktifler finanse edilirken orta ve uzun vadeli yabancı kaynaklar yanısıra
özkaynaklar ile duran değerler finanse edilmelidir.
REEL SEKTÖR VE AKTİF PASİF YÖNETİMİ
Ülkemizde gereken önem verilmeyen aktif-pasif yönetimine bankalar riayet etmeye başlamış olup
yavaş yavaş reel sektörde getiri ve risk uygunluğu sağlamak için aktif-pasif yönetimine önem vermeye
başlamıştır. Aktif-pasif yönetimi firmaların risk ve likidite ilkeleri çerçevesinde bilançonun her iki
tarafının da karı maksimize edecek şekilde düzenlenmesi ve değiştirilmesidir. Aktif-pasif yönetimi ile
firmaların riskleri azaltılmakta olup aynı zamanda kar maksimizasyonu da sağlanmaktadır.
Profesyonel yönetimler açısından kar unsuru öne çıkmaktadır. Diğer yandan kar ortaklar açısından
çok önemli olup yöneticilerin performansının değerlendirilmesinde öne çıkmaktadır. Firmalar her yıl

faaliyet dönemi başında planlama yaparak aktiflere ne oranda yatırım yapılacağı, gerekli fonların
hangi kaynaklardan karşılanacağı, hedeflenen piyasa payı, hedeflenen kar tutarı gibi bir takım amaçlar
belirlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde uzun yıllar boyunca aktif-pasif yönetimi denildiğinde rasyo
analizi anlaşılmıştır. Ancak rasyolar ile firmalar hakkında yapılan değerlendirmelerinde göz ardı
edilmemesi gerekmektedir. Aktif-pasif yönetimi ile firmaların bilançolarının her iki tarafının da aynı
önemlilik düzeyinde ele alınarak stratejinin belirlenmesi çok önemlidir. Bunun için öncelikli olarak
firma amaçlarının ortaya konulması yanında bu amaçlara ulaşmak için mevcut durumun
değerlendirilmesi ve amaçların gerçekleştirilmesi için planlama yapılması gerekmektedir. Bunun için
bilançonun analizi yapılarak uygun pozisyon alınması öne çıkmaktadır. Rasyo analizi ile firmanın
mevcut durumu belirlenerek analitik düşünme yeteneğine sahip olunmakta ve buna göre işletmenin
geleceği ile ilgili önlemler alınabilmektedir.
AKTİF YÖNETİMİ
Aktif yönetiminde en ileri aşama menkul kıymet portföylerinin yönetimi yanısıra bankacılıkta kredi
yönetimidir. Aktif yönetiminde fonların yatırım alternatifleri arasında dağılımı öne çıkmaktadır.
Firmalarda aktif yönetiminde; fonlar, hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer
alacaklar, stoklar, diğer dönen varlıklar ile duran değerler arasında dağıtılmaktadır. Fonların optimum
bir şekilde dağıtımında kabul edilen risk seviyesi için maksimum getiriyi sağlayacak varlıklara yatırım
yapılmalıdır. Alacak devir hızı ve stok devir hızı mümkün olduğu kadar yüksek olmalıdırki cari
aktiflerin likiditasyonu yüksek olabilsin. Firmalar varlıklarının bir kısmını krizlerden ve ekonomik
dalgalanmalardan minimum etkilenecek şekilde likit ve likite yakın tutmaları en uygun olanıdır.
Bunun yanısıra fonları ise öz sermaye, orta ve uzun vadeli fonlar ve kısa vadeli fonlar şeklinde
büyükten küçüğe doğru sıralanmalıdır. Firmaya kredi verenler ile firma ortaklarının çıkarları
çatışmaktadır. Firmaya kredi verenler yüksek faiz ya da kar payı elde etmeye çalışırken firma ortakları
ise düşük faiz ya da kar payı ödemeyi hedeflemektedir. Bu durum gerekli maliyet ile kar arasındaki
çatışmayı göstermektedir. Söz konusu yönetimde aktif kalitesi öne çıkmakta olup firmanın varlık
yapısının donuk aktiflerden arındırılması ve varlıkların kaliteli olması öne çıkmaktadır.
PASİF YÖNETİMİ
Firma için fon sağlamak ve uygun fon bileşimini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar pasif yönetimini
içermektedir. Kaynaklar bilançonun pasif tarafında yer alır ve kısa vadeli yabancı kaynaklar, orta ve
uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz sermayeden oluşmaktadır. Pasif yönetiminde önemli olan uzun
vadeli ve düşük maliyetli kaynak bulabilmektir. Bu durumda öz kaynak önem arz ederken büyükten
küçüğe doğru sıralama yaparsak öz kaynaklar, orta ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ve kısa vadeli
yabancı kaynaklar şeklinde sıralama en uygunu olacaktır. Vadelerde bu sıralamaya riayet edilmesi
yanısıra bunun yanında kur riskine karşıda önlem alınmalıdır. Ülkemizde halihazırda dalgalı kur
sistemi uygulanması nedeniyle kaynak temin ederken kur riski mümkün olduğu kadar minimize
edilmelidir. Yani aktif pasif yönetiminde dövizli mevcut ve alacaklar ile dövizli borçlar ve dövizli
taahhütlerin arasında uyum olmalıdır. Dövizli mevcut ve alacaklar ile dövizli borçlar ve taahhütlerin
arasındaki fark aktif aleyhine olması durumunda bu duruma açık pozisyon denilmektedir. Dövizli
mevcut ve alacaklar ile dövizli borçlar ve taahhütlerin arasındaki fark aktif lehine olması durumunda
bu duruma fazla pozisyon denilmektedir. Ülkemizde kurlar oynak olması nedeniyle firmaların açık
pozisyonda bulunması firma açısından tehlike arz etmektedir. Bu nedenle söz konusu açık pozisyon
durumu firma için tehlike arz etmekte olup öz kaynakları olumsuz etkilemektedir. Vade riski ile ilgili
olarak ise ortalama tediye süreleri; ortalama tahsil süresi ve stok devir süresinden daha uzun
olmalıdırki likidite sıkıntısı ile karşı karşıya kalınmasın. Söz konusu bu duruma nakit döngüsü
denilmektedir. Yani nakit döngüsü negatif olması arzulanan bir durumdur.
AKTİF-PASİF YÖNETİMİNDE ÜLKEMİZDEKİ DURUM
Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerine açık pozisyonla giren bankacılık sektörü söz konusu durumdan
olumsuz etkilenmiş olup yüksek kur riski dolayısıyla sektör küçülmüştür. Krizden sonra bankalar
aktif-pasif yönetimini öne çıkarırken reel sektörün buna hala önem vermediği görülmektedir.

Ülkemizde 2003 yılında İMKB şirketleri yılın ilk çeyreğinde 6 Milyar USD tutarında açık pozisyon
riski taşırken bu rakamın yıl sonuna doğru daha da artacağı düşünülmektedir. İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda işlem gören 214 şirketin yılın ilk çeyreği itibariyle döviz açık pozisyonu
taşıdığı düşünüldüğünde döviz kurları Türk Lirası lehine değişirken firmalar olumlu etkilenmekte
ancak döviz kurları Türk Lirası aleyine dönmesi halinde firmalar bundan olumsuz etkilenecektir. Reel
sektör firmalarının mevcut yaşanan deneyimlere rağmen hala riskli hareket etmeye devam ettiği aktifpasif yönetimini yeterince uygulamadığı görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Son yıllarda yaşanan krizler ve gelişmeler neticesinde reel sektörün aktif-pasif yönetimine önem
vermediğini görmekteyiz. Firmalar kur riskini üzerine almakta ve genelde krizlere açık pozisyonda
yakalanmakta olup öz kaynaklar bundan olumsuz olarak etkilenmektedir. Firmaların kar edebilmeleri
için tabi ki bir miktar risk almalarının gerekli olması paralelinde bu bağlamda aktif-pasif yönetimi
mutlaka yapılması gerekmektedir. Bu nedenle firma öncelikle hedeflerini ortaya koymalı ve mevcut
durumunu da inceleyerek belli bir risk dahilinde bu hedeflere ulaşmak için gereken politikaları
izlemesi ve söz konusu risk dahilinde kar maksimizasyonuna ulaşması gerekmektedir. Aktif-pasif
yönetimi ile muhtelif senaryolar üretilebilir, faizlerin yükselmesi veya düşmesi, kurların yükselmesi
veya düşmesi durumlarında ne kadar kar elde edilebileceği gibi alternatif çalışmalar yapılarak firmanın
projeksiyon yapması sağlanmalıdır. Aktif-pasif yönetiminin firma açısından ne kadar önemli olduğu
yukarıda detaylı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak; aktif-pasif yönetiminin
gereklerine uyularak, varlıklar ve kaynaklar arasında optimum bir denge sağlanması koşuluyla aktifpasif yönetimi uygulamaları ile riskler minimize edilerek ticari faaliyetler istikrarlı bir şekilde
sürdürülebilecektir.
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Soru 1

: Yeni yapılan düzenlemelere göre askerlik borçlanması nasıl yapılandırılmıştır.

Cevap 1
: 4958 sayılı kanunla Sosyal Sigortalar Kanununda yapılan düzenleme ile kanunun 60
madde F fıkrasına göre tescil edilmiş sigortalılar er olarak silah altında geçen sürelerini borçlanma
talebinde bulundukları takdirde o sürenin karşılığı olan gün sayısı sigortalının prim ödeme gün
sayısına eklenecektir. Eğer sigortalının yapmış olduğu borçlanma süresi kurumca tespit edilen
sigortalılık başlangıç süresinden önceki tarihe rastlıyorsa sigortalılık başlangıç tarihi borçlanma
yapılan gün sayısı kadar geriye götürülür. 06.08.2003 tarihinde 4958 sayılı yasa ile 04.10.2000
tarihleri arasında askerlik borçlanması talebinde bulunmuş ancak süresinde borcunu ödememiş olanlar
yeni talepte bulunmaları halinde yeni hükümlere göre borçlanabilecektir.
Soru 2
: Haftada 45 saatlik çalışma süresini 5 günde tamamlayan şirket işçilerinin yıllık izin
hesabında (yeni kanuna göre 14 gün ) çalışmadığı Cumartesi günleri dikkate alınacak mıdır? Yani 6 +
6 + 2 şeklinde mi kullanılacaktır?
Cevap 2
: Yıllık ücretli izin hakkı ve süreleri 4857 sayılı kanunun 53. maddesinde
düzenlenmiştir.
Madde 53 ........
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a- Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
b- 5 yıldan 15 yıla kadar olanlara 20 günden,
c- 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz
........
demiştir.
Ayrıca aynı kanunun 55. maddesinde yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller sayılmıştır.
F fıkrasında hafta tatili ulusal bayram, genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakkının hesabında
çalışılmış gibi sayılır.
Yasa koyucu yasa maddesinde izin süresini gün olarak tanımlamıştır. İşgünü olarak tanımlamamıştır.
Dolayısıyla ayın ondördünde izne ayrılmış işçi 14 gün sonra ayın yirmisekizinde iş başı yapacaktır.

DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No
: 2000 / 2778
Karar No
: 2003 / 3288
Özeti
: Defter ve kayıtları ihticaca salih bulunmayan kurum adına temsilcisinin
anlatımını içeren tutanak delil kabul edilerek ve tamamen tutanaktaki ifadeler doğrultusunda matrah
farkı hesaplanmasında yasaya aykırılık bulunmadığı hk.
Temyiz Eden
: ... Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf
: .... Holding A.Ş.
Vekili
: Av. ....
İstemin Özeti : 1997 yılı işlemlerinin incelenmesi sırasında kurum yetkilisinin, enflasyondan dolayı
tüm nakit paraların genellikle alman markına çevrildiği, tamamı Holdinge ait olmayan kayıtlı genel
yönetim giderlerinden bağlı ortaklık ve iştiraklerine pay verilmediği yolundaki ifadesine dayanılarak,
kasa hesabında işlem gören tüm nakit giriş ve çıkışlarının işlem tarihindeki TC Merkez Bankası döviz
kurumdan Alman Markına çevrilmesi suretiyle yıl sonunda olması gereken döviz miktarının
değerlemeye tabi tutulması, genel yönetim giderlerinin sermaye payları oranında iştiraklere dağıtılması
sonucu bulunan matrah üzerinden davacı adına re’sen salınan ağır kusur cezalı Kurumlar Vergisi, fon
payı ve geçici vergi ile kesilen özel usulsüzlük cezasının; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280.
maddesine göre iktisadi işletmeye dahil olan yabancı paralar ve bu paralarla ifade edilen senetli
senetsiz alacak ve borçların dönem sonunda değerlemeye tabi tutulması gerektiği, kuruluş sermayesi
de dahil olmak üzere bankalar ve finans kuruluşları vasıtasıyla kasaya giren Türk Lirası cinsinden tüm
nakitlerin Alman Markına çevrildiği yolunda somut deliller bulunmadan, sadece kurum yetkilisinin
ifadesine dayanılarak kur farkı hesaplanmasında ve giderlerin bir kısmının kabul edilmemesinde
yasaya uygunluk görülmediği, kayıtlardaki eksikliklerin giderilmesi için süre verilmediğinden özel
usulsüzlük cezası da kesilemeyeceği gerekçesiyle kaldıran Konya Vergi Mahkemesinin 14.12.1999
gün ve E: 1999/364, K: 1999/639 sayılı kararının; vergi inceleme raporuna dayanılarak yapılan cezalı
tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti
: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Tetkik Hakimi
: Birgül Öğülmüş
Düşüncesi
: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar vergi mahkemesi kararının
bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Savcı
: Ülkü Erbük
Düşüncesi
: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp Vergi
Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın
bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği
düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 17.
maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca temyizen incelenen dosyalarda duruşma yapılması tarafların
istemine ve Danıştay’ ın kararına bağlı olup davacının duruşma talebinin yerine getirilmesine gerek
bulunmadığı sonucuna varıldığından dosya incelenerek işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1997 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu genellikle Alman Markı olarak tuttuğu nakit parasını
değerlemeye tabi tutmadığı, genel yönetim giderlerinden bağlı ortaklık ve iştiraklerine pay vermediği
görüşüyle davacı adına yapılan cezalı tarhiyatı kaldıran Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134. maddesinde vergi incelemelerinin amacının; ödenmesi gereken
vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanması olduğu hüküm altına alınmıştır.
Bu amaç, vergilendirmede vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek

mahiyetinin ortaya çıkarılması ile sağlanır. Kanunun 3. maddesine göre vergiyi doğuran olay ve bu
olaya ilişkin işlemlerin mahiyeti yemin hariç her tür delille ispatlanabilir.
Vergi Usul Kanununun 140 ve 141. maddesiyle; inceleme sırasında gerek görülen maddi olaylar ve
hesap durumlarının belgelendiği, ilgililerin varsa itiraz ve açıklamaların geçirildiği, birer nüshalarının
nezdinde inceleme yapılan kimseye bırakılmasının mecburi olduğu kurala bağlanan tutanaklar, vergi
incelemesinde delil olarak kullanılabilen ölçütler arasında yer almıştır.
Davacı nezdinde yapılan inceleme ile 1997 yılında çeşitli banka ve finans kurumlarına yatırılan ve
çekilen paraların kanuni defterlere kaydedilmediği 10.09.1997 – 31.12.1997 tarihleri arasında kasa
hesabının önemli miktarlara varacak kadar alacaklı bakiye vermesi sonucunu doğuracak kayıtlar
yapıldığı, holdingle ilgisi bulunmayan giderlerin kurum kazancından indirildiği saptanmış, defter ve
kayıtlarına göre 31.12.1997 tarihinde yapılmış görünen sermaye taahhüdünün gerçekte 09.09.1997
tarihinde yerine getirildiği, banka hesabı kasa hesabı gibi kullanılarak, bankadaki hesap hareketlerinin
kasa hesabı içinde yer aldığı, enflasyon nedeniyle nakit paralarını hiçbir zaman Türk Lirası olarak
tutmayıp genellikle Alman Markına çevirdikleri, bağlı ortaklıklara ait giderlerinde yanlışlıkla holding
adına fatura edildiği, sonraki yıllarda holdinge ve bağlı ortaklıklara ait giderlerin ayrıştırıldığı, bu
giderlerin sermaye payları oranında bütün iştiraklerine dağıtılması gerektiğine bir itirazlarının
bulunmadığı yolundaki kurum yetkilisinin ifadesi tutanağa alınarak söz konusu tutanak ihtirazi kayıt
konulmadan imzalanmış olup, defter kayıtları ihticaca salih bulunmayan kurum adına, temsilcisinin
anlatımını içeren tutanak delil kabul edilerek ve tamamen tutanaktaki ifadeler doğrultusunda matrah
farkı hesaplanmasında yasaya aykırılık bulunmadığından yazılı gerekçeyle verilen vergi mahkemesi
kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Konya Vergi Mahkemesinin 14.12.1999 gün ve E:
1999/364, K:1999/639 sayılı kararının bozulmasına 492 sayılı Harçlar Kanununun 13. maddesinin (j)
bendi parantez içi hükmü uyarınca alınması gereken harç dahil olmak üzere yargılama giderlerinin
yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine 28.05.2003 gününde oy birliğiyle karar verildi.
DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No
Karar No

: 2000/2786
: 2003/3290

Özeti
: Yapılan fiili ve kaydi envanter sonucunda 1998 yılında belgesiz satılan bir
kısım emtianın 1998 yılı dönem sonu mal mevcudu olarak değerlendirildiği ihtirazi kayıt konulmadan
imzalanan ve maddi delil niteliğinde bulunan vergi inceleme raporu eki tutanaklar saptandığından,
1998 yılında gerçekleşen ortalama satış fiyatları ile envanter defterinde kayıtlı maliyetler esas alınarak
belirlenen matrah farkında yasaya aykırılık bulunmadığı hk.
Temyiz Eden
: ...... Vergi Dairesi Müdürü
Karşı Taraf
: ...... Tarım Makineleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
İstemin Özeti : 15.07.1999 tarihinde yapılan fiili envanter sonuçlarının 01.01.1999 – 15.07.1999
dönemi kayıtlarıyla karşılaştırılması sonucu dönem başı stokunda yer alan malların gerçekte 1998 yılı
içinde satılarak kayıt dışı bırakıldığı, dönem sonu stokunda yer alan bir kısım malın eksik değerlendiği
yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak, davacı adına 1998 yılı için re’sen salınan
ağır kusur cezalı Kurumlar Vergisi ve fon payını; 31.12.1998 tarihli stok durumu dikkate alınarak
15.07.1999 tarihinde yapılan envanter sonucunda bulunan farkın, 1998 yılındaki belgesiz satışlara ait
olduğuna ilişkin somut bir tespit bulunmadığı gerekçesiyle kaldıran Konya Vergi Mahkemesinin
15.02.2000 gün ve E: 1999/589, K: 2000/53 sayılı kararının; yapılan cezalı tarhiyatta yasaya aykırılık
bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti
Tetkik Hakimi

: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
: Birgül Öğülmüş

Düşüncesi
: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının
bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Savcı
: Sefer Yıldırım
Düşüncesi
:213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134. maddesinde, vergi incelemesinden
maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamak olduğu
hükme başlanmıştır.
Dava konusu olayda, davanın işyerinde 15.07.1999 tarihinde yapılan fiili envanter incelemesi ve alım
satımı yapılan malların bir kısmı üzerinde ayrıca yapılan (01.01.1999 – 15.07.1999) kaydi envanter
incelemesi neticesinde, davacı şirketin 31.12.1998 tarihindeki dönem sonu stok miktarının gerçek
durumu yansıtmadığı, dolayısıyla 1998 yılı içinde bir kısım hasılatın kayıt dışı bırakıldığı kabul
edilmiş ise de, 1998 yılına ilişkin olarak hiçbir inceleme ve araştırmada bulunmaksızın söz konusu
envanter incelemesine göre matrah farkı belirlenmesi Vergi Usul Kanununun 134. maddesindeki
amaca uygun düşmediğinden mahkeme kararında sonucu itibariyle kanuna aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134. maddesinde vergi incelemesinin amacının, ödenmesi gereken
vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanması olduğu belirtilmiş, 3. maddesinde
de vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin vergilendirmeye esas
olacağı ifade edildikten sonra iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan ve olayın özelliğine göre
normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunmasın halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa
ait olduğu kurala bağlanmıştır.
Davacı kurumun satışını yaptığı 55 tür emtia üzerinde kurum yetkilisiyle birlikte yapılan fiili ve kaydi
envanter neticesinde bir kısım malların 1998 yılında satıldığı halde bu satışlar için belge
düzenlenmediği ve defter kayıtlarına intikal ettirilmediği, bu malların 1998 yılı dönem sonu mal
mevcudu olarak değerlendirildiği ihtirazi kayıt konulmadan imzalanan ve maddi delil niteliğinde
bulunan vergi inceleme raporu eki tutanakla saptanmış olduğundan ve dava aşamasında da bu malların
1998 yılı sonunda stokta bulunduğu iddiası kanıtlanmadığından, vergi inceleme raporunda; 1998
yılında gerçekleşen ortalama satış fiyatına göre bulunan satış hasılatından, envanter defterine kayıtlı
maliyetin düşülmesi suretiyle bulunan matrah farkında yasaya aykırılık bulunmamaktadır.
Dönem sonu değerleme birim fiyatlarının düşük tutulduğu kabul edilen altı tür emtianın 1998 yılında
satılan kısmıyla ilgili satış karının hesaplanmasında envanter defterinde kayıtlı değer hasılattan
indirilmişken, stokta kalanlar için farklı değer aranmasında hukuka uygunluk bulunmadığından
tarhiyatın bu matrah farkı üzerinden yapılan kısmının kaldırılmasında isabetsizlik görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kısmen kabulü ile Konya Vergi Mahkemesinin 15.02.2000 gün
ve E: 1999/589, K: 2000/53 sayılı kararının noksan beyan edilen satış hasılatından kaynaklanan
matrah farkına ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına, dönem sonu stokunun eksik değerlenmesinden
kaynaklanan matrah farkına yönelik temyiz isteminin ise reddine, 492 sayılı Harçlar Kanununun 13.
maddesinin (j) bendi parantez içi hükmü uyarınca alınması gereken harç dahil olmak üzere yargılama
giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine 28.05.2003 gününde oybirliğiyle karar
verildi.
DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No: 2000/2317
Karar No: 2003/3286
Özeti: Bankadan aldığı ihracatlı döviz kredisinin bir kısmını faiz almaksızın şirket ortağına
kullandıran davacı kurumun örtülü kazancı dağıttığının kabulü gerektiği hk.

Temyiz Eden : ... Vergi Dairesi Başkanlığı
Karşı Taraf : ...Mermer San.ve Tic.A.Ş.
Vekili
: Av....
İstemin Özeti : 1998 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu bankadan aldığı ihracatlı döviz kredisinin
şirket ortağına kullandırılan kısmının örtülü kazanç dağıtımı olduğu belirtilip bankanın uyguladığı faiz
oranlarının ortalaması esas alınarak bulunan matrah farkı üzerinden davacı adına re’sen salınan ağır
kusur cezalı Kurumlar Vergisi ve fon payı ile Vergi Usul Kanununun 353. maddesinin 6.bendine göre
kesilen özel usulsüzlük cezasını; kullandığı kredinin 241.918.-Dolarlık kısmını yasal kayıtlarına intikal
ettirerek bu tutara isabet eden faiz ödemelerini gider kaydettiği, şirket ortağınca kullanılan 258.082.Dolarlık kısmın şirketle hiçbir şekilde ilişkilendirilmediği anlaşılan olayda Kurumlar Vergisi
Kanununun 17. maddesinin 3. bendine göre örtülü kazancın varlığından söz edilemeyeceği, özel
usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren fiilin somut olarak saptanmadığı gerekçesiyle kaldıran
Antalya Vergi Mahkemesinin 30.12.1999 gün ve E:1999/608, K:1999/753 sayılı kararının; kullandığı
kredinin büyük bir kısmını şirket ortağına aktarmak suretiyle örtülü kazanç dağıttığı vergi inceleme
raporuyla belirlenen davacı adına yapılan cezalı tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek
bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti
: Savunma verilmemiştir.
Tetkik Hakimi
: Birgül Öğülmüş
Düşüncesi
:Ticari amaçlı olarak bankadan kullandığı ihracatlı döviz kredisinin bir kısmını
faiz almaksızın şirket ortağına devrederek örtülü kazanç dağıttığı anlaşılan davacı adına yapılan cezalı
tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığı, bu nedenle temyize konu vergi mahkemesi kararının
bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Savcı
:Nurten Karaçay
Düşüncesi
:Temyiz başvurusu, davacı şirketin uyuşmazlık dönemine ilişkin işlemlerinin
incelenmesi sonucu düzenlenen inceme raporuna dayanılarak adına re’sen salınan vergi, fon payı ile
bunlara bağlı olarak kesilen ağır kusur cezaları ve özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davayı kabul
eden vergi mahkemesi kararının bozulması istemine ilişkindir.
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 17. maddesinin 3.fırkasında ; şirketin kendi ortaklarıyla
münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük faizle ödünç para alır
veya verirse, kazancın örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı öngörülmüş olup, bu fıkra hükmü uyarınca
şirket bünyesi içinde oluşan veya oluşması gereken kazancın normal yollar dışında şirketin ortaklarına
aktarılması, dolayısıyla hangi nedenle bağlı olursa olsun ortaklarına menfaat sağlanmış bulunması
örtülü kazanç dağıtımı konusundaki iradenin var sayılması için yeterli olduğu kabul edilmiştir.
Olayda, davacı şirketin ... Bankası ... Şubesinden aldığı ihracat kredisinin 258.082.- Dolarlık kısmını
ortağı ve kanuni temsilcisine faiz alınmaksızın devrettiği sabittir.
Bu durumda, şirketçe işletilmeyip yalnızca bankalara vadeli olarak yatırılması halinde dahi büyük
miktarda faiz ve kur farkı geliri sağlayacağı kesin olan bu paranın, bedelsiz olarak şirket ortağı ve
kanuni temsilcisine kullandırılmasının davacı şirketin örtülü kazanç dağıtımında bulunduğunu
gösterdiğinden, ortakça bankadan çekilen 258.082.- Dolar kredinin şirket kayıtlarına intikal etmediği
ve buna ilişkin faizin de kanuni defterlerine gider olarak yazılmadığından borç paranın şirket
tarafından değil bankaca verildiğinin kabulü gerektiği gerekçesiyle cezalı tarhiyatın kaldırılması
yolunda verilen vergi mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile temyize konu vergi mahkemesi kararının
bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:
1998 yılında örtülü kazanç dağıttığı görüşüyle davacı adına yapılan cezalı tarhiyat ile kesilen özel
usulsüzlük cezasını kaldıran vergi mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu; gelirin ve kurum kazancının vergilendirilmesinde
işletme ile işletme sahibini ve kurum ile paydaşlarını, işletme ve kurumdan ayrı tutmuş, sistemi bu
ayrılığı temel alarak kurmuştur.
İşletme ve kurum ile işletme sahipleri ya da paydaşlarının ilişkisinden doğan işlemler hakkındaki
hukuksal durum, Gelir Vergisi Kanunun 41. maddesiyle, Kurumlar Vergi Kanununun 15, 16 ve 17.
maddelerinde düzenlenmiştir. Bu kurallarla, işletmenin geliri veya kurum kazancının bir kısmının
vergilendirme dışında bırakılması önlenmek istenmiştir. Vergi Usul Kanunundaki tüm kurallar da bu
esasa ilişkin düzenlemeler içermektedir.
Teşebbüs sahibi, eşi ve çocuklarının işletmeden çektiği değerlerin; teşebbüs sahibinin işletmeye
koyduğu sermayeye yürütülecek faizlerin; cari hesap yoluyla alacaklandırılmaları nedeniyle
hesaplanan faizlerin; işletmenin gideri kabul edilmemesinin nedeni budur. Aynı şekilde Kurumlar
Vergisi Kanunumuzda da öz sermaye üzerinden hesaplanan faizler; örtülü sermayeye yürütülen faizler
gibi sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar da kurumun gayri safi kazancından indirilemeyen
ödemeler olarak kabul edilmiştir.
Sistemin bu şekilde kuruluşu nedeniyle tanımları Kurumlar Vergisi Kanununun 16 ve 17.
maddelerinde yer alan örtülü sermaye ve örtülü kazanç dağıtımı, kurum kazancının dolaylı yollarla ve
yasaya aykırı olarak aşındırılmasına yol açan durumlardan kabul edilmiştir. Burumlar Vergisi
Kanunundaki bu düzenlemelerden dolayı kurum ile paydaşları arasındaki ilişkinin, kurumun üçüncü
kişilerle olan ilişkisinden farklı bir içerik kazanması önlenmiştir.
Kurumlar Vergisi Kanunun 15, 16 ve 17 maddelerindeki kurallar karşısında ticari yaşamın olağan
işleyişi içinde kurumların, paydaşları yada sıkı ekonomik ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere
belli ölçüleri aşmamak üzere borçlu kalabilecekleri gibi onlardan alacaklı da kalabileceklerinin ilke
olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Ancak, kuruma ait kaynakların kurum kayıtları dışında tutularak
paydaşlara veya belirtilen kimselere karşılıksız kullandırılması, Vergi Usul Kanunun 3. maddesi
gereği iktisadi, ticari ve teknik gereklere uygun düşmeyen ve olağan görülemeyecek alışılmamış
durumlardan olduğu gibi Vergi Usul Kanununun kayıt ve belge düzenine ilişkin kurallarına da
aykırıdır.
İşlemleri incelenen davacı kurumun Nisan 1998 ayında bir bankadan sağladığı 500.000.- ABD Doları
döviz kredisinin sadece yarısına yakınını işletme kayıtlarıyla ilgilendirdiği, yarısını aşan kısmını
paydaşına aktararak kayıtları dışında bıraktığında tartışma bulunmamaktadır. Bu durum, dönem
kayıtlarının Vergi Usul Kanununa uygun düzenlenmediğini göstermektedir.
Yukarıda açıklandığı gibi kurumun tüzel kişiliğinde ayrı bir varlık olması nedeniyle üçüncü kişi
konumundaki paydaşına, izleyen yıla da yansıyacak şekilde yüksek miktarda nakit kaynağını
karşılıksız kullandırması, ticari gereklere aykırı düşen davacı, bu işlemin nedenini; paydaşının kefil
olduğu bir başka kişinin borcunu ödeyememesi nedeniyle paydaşın cebren takibinin önlemek olarak
dava dilekçesinde açıklamıştır. Bu açıklamada yukarıdaki yargıyı doğrulamaktadır.
Kuruluş amacı mermer işletmeciliği olan ve yüksek miktarlardaki işletmeye ait nakit kaynağını
karşılıksız olarak ve izleyen yılda da devam edecek şekilde paydaşının kullanımına bırakan ve bu
işlemi kurum kayıtları dışında tutan davacı kurumun bu borç verme işleminden doğacak kazançtan
yoksun bırakıldığı açıktır. Kredinin paydaşa aktarılan kısmına isabet eden faizlerin kurum tarafından
gider yazılmamasının, bu durumu değiştirici bir yönü bulunmamaktadır.
Kurum bu işlemler yoluyla paydaşına, yoksun kaldığı düzeyde kazancını aktardığı gibi söz konusu
kaynağın tümünü işletmenin gereksinmesinde kullanmaktan da yoksun kaldığı açık olduğundan,
Kurumlar Vergisi Kanununun 17.maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği görüşüyle verilen
kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Antalya Vergi Mahkemesinin 30.12.1999 gün ve
E:1999/608, K:1999/753 sayılı kararının matrahın miktarı hakkında karar verilmek üzere bozulmasına,
492 sayılı Harçlar Kanununun 13.maddesinin (j) bendi parantez içi hükmü uyarınca alınması gereken
harç dahil olmak üzere yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine
28.05.2003 gününde oy çokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
Davacı şirketin bankadan aldığı kredinin bir kısmını ortağına aktardığı ve bu krediye isabet eden faiz
komisyon giderinin ortak tarafından karşılandığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır.
Şirketin aldığı kredinin bir kısmının ortağına kullandırması ve bu kredinin faiz ve komisyon giderinin
ortak tarafından karşılanmasına karşın, ortağın aracı olan şirketine ayrıca vadeli mevduat faizi
oranında faiz ödenmesi, kullanılan kredi nedeniyle iki defa faiz ödenmesi anlamını taşır. Böyle bir
ödeme ticari hayatın akışına aykırı olduğu kadar ekonomik gerçeklerle de bağdaşmaz.
Davacı şirketin kendi adına alıp ortağına kullandırdığı kredi nedeniyle hiçbir gideri olmamış ve mali
külfete katlanmamıştır. Bu krediyi ortağa kullandırmaktan dolayı şirket faiz değil komisyon alabilir.
Alınacak komisyonun da emsali kurumlara göre miktarının belirlenmesi gerekir. Olayda böyle bir
belirleme yapılmamıştır. Şirketlerin aldıkları banka kredilerini, faiz ve giderlerine katlanılması
karşılığında ortaklarına kullandırması ticari teamüllerin gereği olup asıl olan kredinin faiz komisyon
gibi giderlerinin krediyi kullanan tarafından karşılanmasıdır.
Olayda da şirketin aldığı kredinin bir kısmının ortak tarafından kullanıldığı ve sözü edilen kredinin
faiz, komisyon giderlerinin, ortak tarafından karşılandığı açıktır. Dolayısıyla her türlü gideri ortak
tarafından karşılanan kredi nedeniyle, ayrıca faiz alınmadığından söz edilmesi ve bu işlemden dolayı
örtülü kazanç dağıldığı varsayılarak tarhiyat yapılması hukuka aykırı olduğundan tarhiaytı kaldıran
mahkeme kararına karşı yapılan temyiz isteminin reddi gerektirdiği görüşüyle çoğunluk kararına
katılmıyorum.
DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No
Karar No

: 2000/2859
: 2003/1248

Özeti
: Düzenleyicisi tarafından hayali olduğu belirtilen faturaların davacı yönünden
gerçek bir emtia teslimine ilişkin kısmının belirlenebilmesi için, inşaat – taahhüt işi nedeniyle
kullanılan malzeme miktarı, hakediş raporları, emtia teslim ve nakliye kayıtları ve belgeleri,
ödemelerin yapılıp veya borçlanılmasına ilişkin kasa ve banka kayıtlarıyla faturaların tarihi ve içeriği
malzeme cins ve miktarlarını belirleyen kayıt ve belgeler Vergi Mahkemesince istenip incelenmeden
karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu hk.
Temyiz Eden
: ..... Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf
: .... İnş. Elk. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İstemin Özeti : İnşaat - taahhüt işi nedeniyle bir kısım alışlarını yanıltıcı faturalarla
belgelendirdiğinden bahisle 1995 yılı için alınan istihkakların %20 sinin safi kar olması gerektiğinden
hareketle saptanan matrah farkı üzerinden davacı şirket adına re’ sen salınan kaçakçılık cezalı
kurumlar vergisi ve fon payı ile geçici vergiye bağlı olarak kesilen kaçakçılık cezasını; davacı şirkete
fatura düzenleyen ... İnş. İth. İhr. San. Ltd. Şti. hakkındaki tespitlerin bu şirketin gerçeği yansıtmayan
fatura düzenlediğinin kabulünü gerektirmediğinden yapılan tarhiyatta kanuna uygunluk görülmediği
gerekçesiyle kaldırılan Diyarbakır Vergi Mahkemesinin 03.02.2000 gün ve E: 1999/117, K:2000/39
sayılı kararının inceleme raporuna dayanılarak yapılan tarhiyatta kanuna aykırılık bulunmadığı ileri
sürülerek bozulması istenmiştir.
Savunmanın Özeti

: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi
: Berent Araslı
Düşüncesi
: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar vergi mahkemesi kararının
bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Savcı
: O. Nuri Karabağ
Düşüncesi
: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayı Vergi Mahkemesince
verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir
nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile Vergi Mahkemesi kararının onanması gerektiği
düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İçeriği itibariyla gerçeği yansıtmadığı düzenleyicisi tarafından ifade edilen faturaları gider kayıtları
arasında muhasebeleştiren ve işlemlerin incelenmesi sırasında kayıtlarının, bu faturalarla alınmış
görülen emtianın, ihale ile üstlenilen elektrik bakım ve onarım taahhütlerinin hangisinde ve ne
miktarda kullanıldığının izlenmesine elverişli olarak tutulmadığı belirlenen davacı adına yapılan
tarhiyatı kaldıran Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.
Vergi Usul Kanununun 171. maddesinde, bu yasaya göre tutulması zorunlu defterlerin; yükümlülerin
hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahıslar ile yükümlülerin vergi karşısındaki durumunun
hesaplar üzerinden denetlenmesi ve incelenmesi, vergiyle ilgili işlemlerin belli edilmesi, faaliyet ve
hesap sonuçlarıyla servet, sermaye ve hesap durumlarının saptanması amacını sağlayacak şekilde
tutulması, 227. maddesinde ise tersine düzenleme bulunmadıkça aynı yasaya göre tutulan ve üçüncü
şahıslarla olan ilgi ve işlemlere ait kayıtların, yine yasada öngörülen düzenlenmesi zorunlu belgelerle
kanıtlanması aranmış, bu iki zorunluluk, 256. maddede saklama ve sunma ödeviyle tamamlanmıştır.
Çok amaçla 23.05.1995 tarihinde kurulup, sermaye payları 29.01.1996 tarihinde iki ayrı üçüncü kişiye
devredilen bir limited şirketin kurucu ortağı tarafından ibraz edilen defterler ve vergi denetmenine
verilen ifade ile defteri kebir, kasa ve envanter defterinde herhangi bir kayıt yer almadığı, diğer
defterlerin tutulmadığı emtia ticaretine Ekim 1995 de başlandığı ve spot piyasadan faturasız alınan
emtianın aynı şekilde satılması şeklinde yürütülen faaliyet sırasında düzenlenen faturaların, içerik
itibariyla gerçeği yansıtmadığı, verilen Katma Değer Vergisi beyannameleri ile düzenlenen faturaların
hayali olduğu saptanmış bu şirket tarafından adına fatura düzenlenen kişi ve kurumların işlemlerinin
incelenmesi önerilmiş ve davacının işlemleri, Kasım ve Aralık 1995 aylarında bu şirketten dokuz ayrı
faturayla yapılmış görünen 4, 4 milyar lira tutarındaki elektrik malzemesi alışının gerçeği yansıtıp
yansıtmadığı yönünden incelenmiştir.
Karşıt incelemenin amacıda ticari işlemin diğer tarafına ait kayıtların gerçeğe uygunluğunun
saptanmadır. Davacı kurumun vergisi ihtilaflı dönemde, bir kısmı sadece işçiliği üstlenilen TEK ve
TEDAŞ’ ın üç ayrı müessesesince ihale edilen elektrik şebekesi bakım ve onarım işine başlayıp
bitirdiği ihtilafsızdır. Her üç iş nedeniyle indirimden sonra ödenen ihale bedeline ek olarak fark da
ödendiği, bu işlerden .... - .....elektrik şebeke bakım ve onarımı taahhüdünün 14.08.1995 de biten
sözleşme süresinden sekiz gün sonra geçici kabulünün yapıldığı, .... - .... ilçeleri dağıtım şebekesi ve
enerji hattı ihalesinin sadece işçiliğe ilişkin olduğu dosyadaki belgelerden anlaşılmaktadır. Kurum
yetkilisi, Kasım ve Aralık 1995 aylarında gider kayıtlarına alınan dokuz faturada yazılı emtianın bu
işlerde kullanılan malzemeye ait olduğunu, emtia bedelinin nakit olarak ödendiğini, ifade etmiş ancak,
bu soyut iddia dışında herhangi bir kanıt sunmamıştır.
Düzenleyicisi tarafından hayali olduğu belirtilen faturaların davacı yönünden gerçek bir emtia
teslimine ilişkin kısmının belirlenebilmesine bağlı olarak çözümlenebilecek davada kanıt yükü
kendisine düşen davacı, sözü geçen işlerde kullanılan malzeme miktarını hakediş raporları, emtianın

teslim ve nakliye kayıtları ve belgeleri, ödemenin yapılış veya borçlanılmasına ilişkin kasa ve banka
kayıtlarıyla faturaların tarihi ve içerdiği malzeme cins ve miktarına doğruladığını kanıtlamadığı gibi
davanın çözümü için geçen kayıt ve belgeler, İdari Yargılama Usulü Kanununun 20. maddesinde
tanınan yetkiye karşın vergi mahkemesince de istenip incelenmeden hüküm kurulmuştur.
Gerçek bir emtia teslimine dayanmayan faturalardaki harcamaların gider kabulüne olanak
bulunmadığından, kayıtlarının geçici ve kesin kabul yoluyla teslim edilen taahhütlerin hangisi için ne
miktar ve cinste emtia alındığını ve kullanıldığını izlemeye elverişsiz düzenlendiği yetkilisinin
tutanağa geçirilen anlatımı ve imzasıyla saptanan kurumun durumu göz önüne alındığında, davanın
çözümü için her türlü incelemeyi yapması ve gerek görülen belge ve bilgiyi edinmesi de olanaklı
kılınan Vergi Mahkemesince verilen ve faturanın taraflarının işlemleri üzerinde yapılan incelemeye
ilişkin vergi inceleme raporları karşısında vergilendirmede vergiyi doğuran olayın gerçek niteliğinin
esas alınmasını ifade eden gerçeklik kuralına da aykırı düşen tarhiyatın kaldırılması yolundaki kararda
hukuka uygunluk görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile faturaların düzenlendiği tarihler ve içerdiği emtia ile
sözleşmeyle üstlenilen işlerin Kasım ve Ararlık aylarında bulunduğu durum göz önüne alınmak
koşuluyla emtianın imalatta kullanılmış olup olmadığı belirlenmek üzere davacıdan teslim, nakliye,
ödeme, kasa ve banka kayıtları ile ihale makamından tüm sözleşme ve istihkak raporları ve geçici veya
kesin kabul tutanakları istenip incelendikten sonra yeniden karar verilmek üzere Diyarbakır Vergi
Mahkemesinin 03.02.2000 gün ve E: 1999/117, K: 2000/39 sayılı kararının bozulmasına 492 sayılı
Harçlar Kanununun 13. maddesinin (j) parantez içi hükmü uyarınca alınması gereken harç dahil olmak
üzere yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine 20.03.2003 gününde
oybirliğiyle karar verildi .
KARŞI OY
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenen vergi mahkemesi kararının dayandığı
kanuni ve hukuki gerekçeler karşısında kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte olmadığından, temyiz
isteminin reddi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.
DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE
Esas No
Karar No

: 2002/4389
: 2003/17

Özeti
: Şirketin vergi borcuna karşılık yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından
borcu karşılayacak miktarda teminat gösterilmesi durumunda, diğer yönetim kurulu üyelerinden aynı
yönde teminat istenemeyeceği hk.
Kararın Düzeltilmesini İsteyen : ....
Vekili
: Av. .....
Karşı Taraf
: .... Vergi Dairesi Müdürlüğü
İstemin Özeti
: Yönetim kurulu üyesi bulunduğu şirketin vergi ve ceza borçları nedeniyle
davacı hakkında kurulan ihtiyati haciz işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır. İstanbul 6. Vergi
Mahkemesi; 6183 sayılı kanunun 9. maddesinde, Vergi Usul Kanununun 344. maddesinde sayılan
kaçakçılık halleriyle mükerrer 359. maddesinde belirtilen hallere temas eden bir amme alacağının
salınması için gerekli muamelelere başlanılmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca
yapılan ilk hesaplamalara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat isteneceği
hükmünün yer aldığı, aynı kanunun 13. maddesinde de 9. madde gereğince teminat istenmesini
gerektiren haller mevcutsa hiçbir müddetle mukayyet olmaksızın alacaklı amme idaresinin mahallin en
büyük amirinin kararı ile ihtiyati haciz işlemi uygulanacağının belirtildiği, olayda şirket hakkında
düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak salınan vergi ve kesilen cezalara karşı dava açıldığı ve
derdest olduğu, kamu alacağının güvence altına alınabilmesi için şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi

olan davacı hakkında istenilmesine rağmen teminat gösterilmemesi üzerine uygulanan ihtiyati haciz
işleminde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacının
temyiz istemi, Danıştay Dördüncü Dairesinin 16.05.2002 günlü ve E:2002/100, K: 2002/2068 sayılı
kararıyla reddedilmiştir. Davacı, uygulanan işlemin yasal olmadığı, diğer yönetim kurulu üyesi
tarafından teminat gösterildiği halde bu durumun dikkate alınmadığını ileri sürerek kararın
düzeltilmesini istemektedir.
Savunmanın Özeti
: Yasal dayanaktan yoksun karar düzeltme isteminin reddi gerektiği
savunulmaktadır.
Tetkik Hakimi Abdurrahman Gençbay’ ın Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi istemini içeren
dilekçede öne sürülen hususlar kararın düzeltilmesini sağlayacak nitelikte bulunmadığından istemin
reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı İbrahim Erdoğdu’ nun Düşüncesi : Karar düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen
hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine
uymadığından istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşülüp düşünüldü :
Davacı tarafından ileri sürülen iddialar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 54. maddesinin 1.
fıkrasının c bendi karşısında kararın düzeltilmesini gerektirecek nitelikte görüldüğünden dairemizin
16.05.2002 günlü ve E: 2002/100, K: 2002/2068 sayılı kararının kaldırılmasına karar verilerek
İstanbul 6. Vergi Mahkemesinin 20.09.2001 günlü ve E: 2001/686, K: 2001/1148 sayılı kararına
yönelik temyiz istemi incelendi:
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun olay tarihinde yürürlükte olan 9.
maddesinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344. maddesinde sayılan kaçakçılık halleriyle,
mükerrer 347. maddesinin 1 numaralı bendinde belirtilen hallere temas eden bir amme alacağının
salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine ve yetkili
memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat
isteneceği, 13. maddesinin 1. fıkrasının 1 numaralı bendinde 9. madde gereğince teminat üstlenmesini
mucip haller mevcut ise, 4 numaralı bendinde, borçludan teminat göstermesi istendiği halde belli
müddette teminat veya kefil göstermemiş yahut şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefil kabul
edilmemişse ihtiyati haczin derhal tatbik olunacağı, 16. maddesinde ise; borçlu, 10. maddenin 5.
bendinde yazılı menkul mallar hariç olmak üzere, mezkur maddeye göre teminat gösterdiği takdirde
ihtiyati haczin, haciz koyan mercii tarafından kaldırılacağı hükme bağlanmıştır.
Olayda davacının yönetim kurulu üyesi bulunduğu şirketin işlemlerinin vergi inceleme elemanı
tarafından incelenmesi sonucu ortaya çıkan tarhı gereken vergi ve ceza nedeniyle kamu alacağının
güvence altına alınması için uygulanan ihtiyati haciz isteminde kanuna aykırılık bulunmamakta ise de;
şirketin vergi borcuna karşılık diğer yönetim kurulu üyesi olan .... tarafından borcu karşılayacak
miktarda teminat gösterildiği anlaşıldığından, dayanağı kalmayan ihtiyati haciz işleminin haczi koyan
mercii tarafından kaldırılması gerektiğinden, davacı hakkında uygulanan ihtiyati haciz işleminin iptali
istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararında yasaya uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle İstanbul 6. Vergi Mahkemesinin 20.09.2001 günlü ve E: 2001/686, K:
2001/1148 sayılı kararının bozulmasına 13.01.2003 gününde oy çokluğuyla karar verildi.
AZLIK OYU
Karar düzeltme dilekçesinde ileri sürülen hususlar kararın düzeltilmesini sağlayacak nitelikte
bulunmadığından istemin reddi gerektiği oyun ile karar karşıyız.

MEDNET - BATI SİGORTA İSMMMO SAĞLIK POLİÇESİ
Ülkemizin köklü sigortacılık şirketleri Mednet ve Batı Sigorta, İSMMMO
üyelerine ve ailelerine en avantajlı sağlık sigortasını sunmak için yeni bir
sağlık poliçesi hazırladılar.

Sağlık sigortası hangi teminatları kapsamaktadır?


Sigorta ayaktan ve yatarak sağlık hizmetini kapsamaktadır. Yatan
hasta hizmetleri limitsizdir ve sigortalı harcamalardan %100 muaftır.
Hastane yatışı ve ameliyat gerektiren sağlık sorunları ilgili giderler
sigorta şirketi tarafından karşılanır.



Ayaktan sağlık hizmetleri teminatı dövize endeksli olarak 1,000 USD
limitlidir. Sigortalı, muayene, ilaç, laboratuar, fizik tedavi giderleri için
%20 katılım payı ödemektedir. Yurtiçinde yapılacak diyaliz giderleri
için de 10,000 USD teminat içerir.

 Ayrıca tüm sigortalılar, Mednetin 7/24 hizmet veren tıbbi danışma ve
yardım hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktadır.

Sağlık sigortası hangi hastaneleri içermektedir?


Sigorta, İstanbul’un farklı bölgelerinde hizmet sunan Avrasya Hospital
(Zeytinburnu), Doğan Hastanesi (Küçükçekmece), Kadıoğlu
Hastanesi (Mecidiyeköy), Özel Göztepe Hastanesi (Göztepe) ve
Pendik Şifa Hastanesi’ni (Pendik) içermektedir.



Kaliteli hizmet sunan hastaneleri biraraya getiren Birleşik Sağlık
Organizasyonu’nda (BSO) yer alan bu hastaneler, ISO 9000 Kalite
Yönetim Sistemi çalışmaları yapan, yüksek kalite ve hizmet
standartlarına sahip tam donanımlı hastanelerdir.



Poliçe acil durumlarda; tüm anlaşmalı kuruluşlar, devlet ve üniversite
hastanelerinde % 100 teminatlı olarak geçerlidir. Şehir dışında
karşılaşılacak sağlık problemlerinde ise devlet ve üniversite
hastanelerinde geçerlidir.

İSMMMO üyelerine özel poliçenin avantajları nelerdir?


İSMMMO üyeleri için hazırlanan poliçenin en önemli avantajı
fiyatıdır. Poliçe, aynı teminatları içeren diğer poliçelere göre %70
indirimli olarak 300 USD fiyat ile satışa sunulmaktadır. Poliçenin bu
kadar indirimli olabilmesi için, acenta devreden çıkarılmış, Batı
Sigorta ve Mednet’in indirimlerinin yanısıra BSO Hastaneleri
fiyatlarından %30 indirim yapmışlardır.



Poliçe, sigortalıyı ve sigorta şirketini istismar etmeyen ve kalite
yönetim sistemlerine sahip hastaneleri içermektedir. Bu hastanelerin
açık kalp cerrahisi, diyaliz ve onkolojiyi de içeren geniş hizmet
yelpazesinin
dışında
kalan
uygulamalar
için
üniversite
hastanelerinden yararlanılabilmektedir.



Diğer sigorta şirketlerindeki poliçe süreleri dolan üyeler, geçmiş
yıllardaki bekleme süresi avantajlarını kaybetmeden sağlık
sigortalarını transfer edebilmektedir.

Sağlık sigortasından kimler yararlanabilecektir?


Sigortadan bütün İSMMMO üyeleri ve aileleri aynı koşullar ile
yararlanabileceklerdir.

Poliçe ücreti cinsiyet ve yaşa göre değişiyor mu? Aile indirimi
yapılıyor mu?


Mednet-Batı Sigorta İSMMMO Sağlık Poliçesi, her türlü indirim
yapılarak (piyasa koşullarının% 70 altında) oluşturulduğu için ek
indirim yapılmamaktadır. Fiyat; cinsiyet ve yaşa göre
değişmemektedir.

BSO Hastaneleri Hakkında
Avrasya Hospital
1999 yılında Zeytinburnu’da hizmete giren Avrasya Hospital; 100 yatak
kapasitesi, 5 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, 3
doğumhanesi, 3 yoğun bakım ünitesi (Cerrahi Yoğun Bakım, Koroner
Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım), Onkoloji Merkezi ve tüm
branşlarda uzman kadrosu ile 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

Doğan Hastanesi
1990 yılında İstanbul Küçükçekmece'de kurulan Doğan Hastanesi’nde; 3
ameliyathane, 10 yataklı cerrahi yoğun bakım ünitesi, 4 yataklı dahiliyekoroner yoğun bakım ünitesi; alanında uzman doktorlar, diyetisyen ve
psikolog gözetiminde hizmet veren 15 yataklı, 90 hasta kapasiteli modern
diyaliz merkezi mevcuttur. Tıptaki teknolojik gelişmeleri, yenilikleri
yakından takip eden ve en iyi şekilde uygulayan Doğan Hastanesi 66 yatak
kapasitesi ve alanlarında isim yapmış uzman doktorlarıyla 24 saat kesintisiz,
kaliteli sağlık hizmeti veren bölgesinin referans hastanesidir.
Kadıoğlu Hastanesi
 1973 yılından beri İstanbul-Mecidiyeköy'de faaliyet gösteren Kadıoğlu

Hastanesi; hizmet verdiği 30 yılda kendisini sürekli yenilemeyi gelenek
haline getirmiştir. Genel Cerrahi, Çocuk Hastalıkları, Dahiliye, Kadın
Hastalıkları ve Doğum, Kulak-Burun-Boğaz, Ortopedi-Travmatoloji ve
Üroloji başta olmak üzere hizmet verdiği tüm branşlarda üstün teknolojik
donanımın kullanıldığı Kadıoğlu Hastanesi; uluslararası standarttaki
hizmetini 7 gün 24 saat sürdürmektedir.
Özel Göztepe Hastanesi
 Çağdaş yönetim sistemine sahip olan; modern teknoloji ve tıbbi
uygulamalarla hizmet veren Özel Göztepe Hastanesi, 1992 yılında
kurulmuştur. 4050 m² yüzölçümlük bir alan üzerine kurulu olan Özel
Göztepe Hastanesi; üstün donanımlı 25 odası, 57 yatağı, 7 ameliyathanesi ile
hizmet vermektedir. Etik değerlere sahip olan Özel Göztepe Hastanesi'nde;
- bilimsel yöntemleri ve yenilikleri sürekli takip eden 22 branştaki uzman
kadro ile-; hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar
gerçekleştirilmektedir.
Pendik Şifa Hastanesi
 Modern teknoloji ve çağdaş tıptan yararlanarak hastalarına en iyi hizmeti

sunmakta olan Pendik Şifa Hastanesi 1995 yılında kurulmuştur. 3500 m²'si
kapalı olmak üzere 5000m²'lik alan üzerinde 2 binası mevcut olan Pendik
Şifa Hastanesi; 51 yatak, 3 ameliyathane, 3 doğumhaneden oluşan yataklı
servisleri ve 27 branşı ile hastalarına hizmet vermektedir.

