KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA VE YEREL YÖNETİMLERİN DENETİMİ
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA
Saydam bir demokrasi anlayışının yerleşip kurumsallaşması, merkezden ve yerinden yönetim ile
ilgili tüm birimlerden, gereksiz bürokratik işlemlerin kaldırılmasına kadar geniş ve kapsamlı yeni bir
yapılanmanın gerekliliği kaçınılmazdır.
Gelişmiş demokrasilerde, halkın, kendi yaşam koşullarıyla ilgili kararların alınma sürecine gerçek
anlamda katılabilmesi de, ancak güçlü yerel yönetimlerle sağlanabilmektedir.
Bu anlamda; yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması elbette son derece gerekli ve önemlidir.
Bu konuda bu güne kadar pek çok tasarı ve taslak gündeme getirilmiştir.
Reform niteliğinde olduğu öne sürülen bu taslak ve tasarılar , ilgili tüm kesimlerin katkılarını almadan
ve yeteri kadar kamuoyunda tartışılmadan ortaya konduğundan yeterli kamu oyu desteği alamamış ve
raflara kaldırılmıştır.
Ne yazık ki bu gün gündemimizde olan kamunun yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemelerde,
aynı gerekçelerle kamu oyu desteğinden yoksun gözükmektedir.
Bu konu, tek başına iktidar olma gücünü kullanıp,oldu bittiye getirilmeyecek kadar önemlidir.
Ve yine ne yazık ki, yerel yönetimlerin yeniden yapılanma ihtiyacı da, daha çok siyasal tarafların ayrı
olması ekseninde, yetki, kaynak ve denetimin yeniden düzenlenmesi olarak ele alınmıştır.
Yani konu hep vesayetin kaldırılması olarak düşünülmüştür.
Ancak özellikle bir şeyi belirtmem gerekiyor “Merkezi idare demokratik değildir, Yerel Yönetimler
demokratiktir.” gibi bir anlayış doğru değildir.
Demokratik merkezi bir idare olabileceği gibi, yerel güçlerin doğrudan baskısı altında anti-demokratik
yerel yönetimler de pekala olabilir.
Eğer; yerel düzeyde demokratik kitle örgütleri yeterince güçlü değilse, çıkar gruplarının etkileme
güçleri demokratik kitle örgütlerinden daha fazla olacaktır.
Oysaki 80 yıllık Cumhuriyet kazanımlarımız, üniter devlet yapımız, Laiklik, Ulusal ve sosyal devlet
anlayışımız her türlü tartışmadan uzak, olmazsa olmazlarımızdır.
Bu temel değerlerimizi zafiyete uğratabilecek her türlü değişim ve yapılanmanın karşısında olmak, en
önemli sorumluluğumuzdur.
Bugün meclis gündeminde bulunan yasa tasarısına göre; İçişleri, Maliye ve Çalışma Bakanlıkları
hariç, diğer tüm bakanlıkların taşra teşkilatları, tüm alt yapı, araç,gereç ve yönetimleri ile birlikte
yerel yönetimlere devredilmektedir.
Yani başta Milli Eğitim, Sağlık, Adalet, Çevre Bakanlıkları olmak üzere, bakanlıkların tüm yürütme
yetkileri yerel yönetimlere bırakılmaktadır.
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Bu tasarı yasalaşırsa, acaba;


Okullarda, hastaneler de, adliyelerde ve çevremizde nasıl bir yaşam biçimi ortaya çıkacaktır ?



Nasıl bir eğitim - öğretim ve sağlık anlayışı oluşacaktır ?



Farklı siyasal destekler ile seçilen yerel yönetimlerle, yurdun her köşesinde nasıl bir görüntü
ortaya çıkacaktır ?



Bu düzenlemede, laik, demokratik, sosyal ve ulusal devlet yapımızın uygulamada
korunacağına dair net ifadeler var mıdır ?
Bu soruların yanıtlarını hep birlikte düşünmeliyiz.

YEREL YÖNETİMLERİN DENETİMİ
Hayatın her alanında olması gerektiği gibi, yerel demokrasilerin gelişmesinin başlangıcını oluşturan,
hesap verme sorumluluğunun ve hesap sorma kültürünün oluşturulması temel amaç olmalıdır.
Ancak; böyle bir kültürün oluşması ile, denetim olgusu etkin olacak ve kendinden beklenen faydayı
sağlayacaktır.
Ne yazık ki 1980 den buyana, izlenen politikalar sayesinde, denetim bunalımdadır.
Ve hayatımızda adeta, denetimsizlik olgusu egemen olmuştur.
Toplumumuzu “Kayıt Dışılık Kültürü” ne alıştıran denetimsizliğin, sermaye birikimine bir ölçüde
katkıda bulunmuş olduğu söylenebilir.
Ancak; geldiğimiz noktada yarattığı dengesizlik, bunun çok fazlasını alıp götürdüğü gibi,
toplumumuzda kendine olan güvensizliği derinleştirmektedir.
Bu anlamda baktığımızda, aynı hastalık yerel yönetimlerde de ciddi bir biçimde kendini göstermiştir.
Özellikle büyük şehirler olmak üzere, yerel yönetimlerin, bugün sahip olduğu bütçe ve olanaklara
birde bunların kurmuş olduğu ve yıllardır zarar ettiğini açıklayan şirketler de ilave edildiğinde, yerel
yönetimlerin denetimi çok daha önem kazanmaktadır.
Bugün yerel yönetimleri denetleme görevini üstlenen pek çok kamu kurum ve kuruluşu
bulunmaktadır.
Bu nedenle, yerel yönetimlerin denetimi parçalı ve dağınık bir görünüm arz etmektedir.
Yerel yönetimlerin denetim şekillerine tepeden baktığımızda;


Yasama organı tarafından yapılan Siyasi denetim,



Yargı organları tarafından yapılan Yargı Denetimi,



Yürütme organları tarafından yapılan Yönetsel Denetim,



Sivil toplum kuruluşları, Basın ve seçimler aracılığı ile gerçekleştirilen Kamu Oyu Denetimi,
olduğunu görürüz.

2

Siyasi Denetim, Yargı Denetimi ve Kamuoyu denetimini bir kenara koyalım.
Yönetsel denetim olarak ifade ettiğim merkezi denetimi ele aldığımızda,
Bakın hangi kurullar yerel yönetimleri denetliyor:


Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ,



Başbakanlık Teftiş Kurulu,



İçişleri Bakanlığı,



Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu



Sağlık Bakanlığı,



Sayıştay,



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,



Sosyal Sigortalar Kurumu,



Emekli Sandığı,

Bu kadar çok kurumun denetimine tabi olan yerel yönetimlerde acaba neden yeterli ve etkin bir
denetim yapılamıyor da, bu kadar çok yolsuzluk ve kaynakların kötüye kullanımı söz konusu oluyor.
Bunun nedeni, çok basittir.
Çünkü; bugün saydam olmayan, çok başlı, görev ve yetki ayrılıkları tam olarak belirlenmemiş,
aralarında koordinasyon ve iletişim yetersizliği olan, bir denetim yapısı söz konusudur.
Oysaki bu denetim, doğrudan yapılan ve çok daha etkin olması gereken bir denetim şeklidir.
Genel olarak baktığımızda, kamu denetim birimleri, sayı ve kurullar olarak adeta bir orduyu
oluşturmaktadır.
Yine; Yargı denetimi ile ilgili olarak da çok iyimser bir tablo ortaya koymak mümkün değildir.
Ayrıca Yargı sistemine baktığımızda, ciddi anlamda alt yapı eksikliği olan, karmaşık mevzuatın
getirmiş olduğu yığınlarca dosyanın altında kaybolan bir yapı içindedir.
Gecikmiş adalet, nasıl adalet değil ise, gecikmiş yargı kararları ile gerçekleştirilen denetimde denetim
değildir.
Bu durumda da hep “atı alan Üsküdar’ı geçmektedir.”
Yeniden Yapılanma Temel Kanunu Tasarısı çerçevesi içinde, şimdilik hazırlanmış olan





Belediyeler Kanunu
İl Özel İdaresi Kanunu
Belediye ve İl Özel İdaresi Gelirleri Kanunu
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
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olmak üzere dört adet taslak ve tasarı hazırlanmıştır.
Bunlardan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yasalaşmıştır. Bu çalışmaların, özellikle denetim
açısından değerlendirdiğimizde, biraz önce belirttiğim denetimde yaşanan boşluk ve aksaklıkları
gideremediğini görmekteyiz.
Yasallaşmış olan “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” yerel yönetim harcamalarına, harcama
öncesi mali kontrol ve harcama sonrası denetim yönünden yaklaşmıştır.
Harcama öncesi mali kontrol bir iç denetim olarak düzenlenirken, harcama sonrası denetim, dış
denetim olarak tanımlanmıştır.
Harcama öncesi denetimin mali kontrol yetkilisi tarafından, harcama sonrası denetimin ise, Sayıştay
tarafından yapılacağı belirtilmiştir.
Sayıştayın yapacağı dış denetim, mali uygunluk ve performans denetimi olarak gösterilmiştir.
Bu yasayla, zaten karmaşık olan iç denetim yapısı, birde yeni organlar ilave ederek daha da karmaşık
hale getirilmektedir.
Yasada siyasi irade bütçe hazırlama hariç, harcama sürecinin dışına çıkarılmış olup, Mali yönetim
fonksiyonu, Yerel yönetim idaresi başkanlarına bırakılmıştır.
Siyasi erkin bu yolla yapacağı tasarruflar doğrudan T.B.M.M. tarafından denetlenemeyecektir.
Ayrıca; yasada iç denetçilerin yerel idare başkanları tarafından atanması öngörülmektedir.
Taahhüde girilmesine ilişkin mali kararlar, önemli ölçüde, yerel yönetim idaresi başkanları tarafından
alınmaktadır ve üstelik bu kararların tutarları çok büyüktür.
Bu durum göz önüne alındığında, mali kararların hiçbir kontrole tabi tutulmaması sonucunu ortaya
çıkaracaktır.
Tasarıdan görüleceği gibi, yerel yönetimlerin harcamalarının denetimleri noktasında, bir ileriye gidiş
söz konu değildir.
Bu yasaya göre, mali kontrol yoluyla yapılacak denetim, tamamen yapılan harcamalar üzerine
kurulmuş, yerel yönetim gelirlerinin kontrol ve denetimi ihmal edilmiştir.
SONUÇ
Bize göre ;


Yerel yönetimlerin ve bunlara ait iktisadi işletmelerin tüm mali işlemleri, muhasebe
standartlarına dayalı olarak ve tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi ve raporlanması
gerekir.



Yerel yönetimlere ait tüm menkul ve gayri menkul varlıklarının fiili envanteri yapılmalı ve
muhasebeleştirilerek kayıt altına alınmalıdır.



Yapılan denetimlere ait sonuçlar, kamuya açıklanmalıdır.




Denetim birimleri ile yargı organları arasında iletişim ve iş birliği sağlanmalıdır.
Raporlamada,denetimde ve mali kapasitelerinin ortaya konmasında, 3568 sayılı yasaya göre
ruhsat almış meslek mensuplarından yararlanılmalıdır.
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Bütün belediye meclislerinde, mutlaka meslek odalarından yararlanacak bir yapı
oluşturulmalıdır.

Yaşanan yolsuzlukların ve sorunların sorumlusu Maliye Müfettişliği Kuruluymuş gibi görülerek bu
kurul tasfiye edilmektedir.
Son derece saygın bir kurum olan ve çok önemli işlevler yerine getiren Maliye Teftiş Kurulu asla yok
edilmemelidir.
Asıl yapılması gereken, temelinde dört başlılık olan, Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler
Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri bir çatı altında toplanarak, bu deneyimli kuruluşlardan daha etkin
olarak yararlanılmalıdır.
Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması; Asla demokratik, laik, sosyal ve ulusal devlet yapımızı
zedeleyecek, tehdit edecek oluşumları içinde barındırmamalıdır.
Başta da belirttiğim gibi, böylesine önemli bir konu, oldu bittiye getirilmeden, cumhuriyet, laik ve
sosyal, üniter devlet yapımız temelinde, mutlaka toplumsal mutabakat sağlanmalıdır.

5

5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA
AÇIKLAMALAR

Necati PERÇİN
Gelirler Başkontrolörü
I - GİRİŞ
Bilindiği gibi, 2003 yılı içinde önce 4842 sayılı Kanunla daha sonra da yılın son
günlerinde kabul edilen 5035 sayılı Kanunla, 2004 yılında vergi uygulamalarında
beyan ve ödeme sürelerinde değişiklikler yapılmıştı, 01.01.2004 tarihinden geçerli
olmak üzere bu sayılan kanunlarla yapılan yeni düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin
bazı açıklamalara yazımızın aşağıdaki bölümlerinde yer verilmiştir.
II – GENEL OLARAK BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1- VERGİ USUL KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER
İlanen tebliğdeki usuller değiştirilmiştir.
Bir milyar liradan az vergi veya vergi cezalan gazetede yayınlanması kaldırılmış ve ilan
yazısının askıda kalma süresi 15 güne indirilmiştir.
Bir milyar lira ile yüz milyar lira arasındaki vergi veya vergi cezası vergi dairesinin bulunduğu
belde sınırlan içindeki gazetede tutarın yüz milyarı aşması halinde ayrıca Türkiye çapında yayın
yapan gazetelerde yayımlanır.
Vergi hatası sonucunda fazla ve yersiz tahsil edilen vergiler yanında kanunları gereği
nakden veya mahsuben yapılan iadelerin usul ve esaslarının ve aranacak belgelerinin
belirlenmesi Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği yerine Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
Maliye Bakanlığı'nca belirlenecektir.
Fatura düzenlemedeki 10 günlük süre 7 güne düşürülmüştür. Mal veya hizmetin
verildiği tarihi takip eden 10 gün içinde fatura düzenleme zorunluluğu 7 güne düşürülmüştür.
Gayrimenkullerin maliyet bedeline dahil edilmesi ihtiyari olan Vergi Usul Kanunu'nun 270.nci
maddesinin ikinci paragrafında sayılan giderlerden Taşıt Alım Vergileri ifadesi "Özel Tüketim
Vergileri" olarak değiştirilmiştir.Taşıt alımlarında ödenen Ö.T.V.'nin T.A.V. yerine gider
yazılabileceğine dair bugüne kadarki uygulamaya yasal düzenleme ile açıklık getirilmiştir.

2 - GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER
Yıllık Gelir Vergisi beyannameleri Mart ayının 15.nci günü akşamına kadar
verilecek ilk taksit ödemesi en geç Mart ayının sonuna kadar yapılacaktır.
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerde ise , Gelir Vergisi beyannameleri Şubat ayının
15.nci günü akşamına kadar verilecek ilk taksit ödemesi en geç Şubat ayının sonuna kadar
yapılacaktır.
1.1.2004 tarihinden itibaren aylık verilen muhtasar beyannameler eskiden olduğu gibi
takip eden ayın 20.nci günü akşamına kadar verilecek ancak tahakkuk eden vergiler 26.nci günü
akşamına kadar ödenebilecektir.
1.1.2004 tarihinden itibaren takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle verilecek
beyannameler Ocak,Nisan,Temmuz,Ekim aylarının yine 20.nci günü akşamına kadar
verilecek tahakkuk eden vergiler 26.ncı günü akşamına kadar ödenebilecektir.
2003 yılı içinde üç ayda bir verilen muhtasar beyannamelerden Kasım-Aralık dönemi
Ocak ayının 20.nci günü akşamına kadar verilecek aynı süre içinde ödenecektir,Ocak 2004 ayı
ise Ocak-Mart dönemi beyannamesi olarak Nisan ayının 20.nci günü akşamına kadar
verilecektir.
2004 yılında elde edilecek Mevduat Faizi,Repo Geliri,Menkul Kıymetler
Yatırım Fonları Katılma Belgesi gelirleri için yıllık beyanname verilmeyecektir. 2003
yılında sona eren bu düzenleme 2004 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.
Gerçek kişiler tarafından 1999-2003 ve 2004 yıllarında elde edilen menkul sermaye
iradı niteliğindeki vergi tevkifatına tabi olan
- Mevduat faizleri
--

Repo gelirleri

- Finansman kurumlarının kar-zarar ortaklığı belgesi kar payları ile
- Menkul kıymetler yatırım fonu katılma belgesi gelirleri
için gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek , diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi
halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.
A ve B tipi Menkul Kıymetler Yatırım fonları bir ayırım yapılmaksızın beyanname
vermeme hükmünden yararlanacaktır.
Türkiye'de tevkifata tabi tutulmadığından yurt dışı bankalardan (off shore bankalar
dahil ) elde edilen mevduat faizi gelirleri için yıllık beyanname verilmeye devam olunacaktır.
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26.07.2001 tarihinden sonra ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından
elde edilen gelirlere istisna uygulamasının süreleri birer yıl uzatılmıştır.
26.07.2001 - 31.12.2004 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet Tahvilleri ile Hazine
Bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan kazançlara 2006 yılı sonuna
kadar tutan her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak belirlenecek istisna uygulanacaktır.
2003 yılında elde edilen bu kağıtların faiz gelirlerine ( enflasyon arındırması
uygulandıktan sonra) ve alım satım kazançlarına uygulanacak istisna tutarı 121.794.000.000.TL'dir. 2004 yılı için uygulanacak istisna tutarı ( 121.794.000.000 x 1.285 ) =
156.505.290.000 TL olmaktadır.
2003 ve 2004 yılında ise , sadece faiz gelirlerine 2003 veya 2004 yılı için belirlenecek
indirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutardan istisna tutan düşülecektir.
Hazine Bonosu , Devlet Tahvili alım satım kazançlarında indirim oranı
uygulanmayacaktır . Bununla beraber Hazine Bonosu , Devlet Tahvili alım satım
kazancının tespitinde iktisap edildiği ay dahil satıldığı ay hariç alış bedeline DİE TEFE
endekslemesi yapılabilecektir.
Yıllara sari inşaat taahhüdüne bağlı olarak yapılan dekapaj işleri de inşaat taahhüt
işleri kapsamında olduğuna dair uygulama kanuni düzenleme ile kesinleşmiştir.
Dekapaj işleri belirlenen arazi sınırları dahilinde genellikle baraj inşaatlarında ve
kömür yataklarının açılmasında toprak ve kayalık alanların temizlenmesi toprak döküm
sahasına taşınıp dökülmesi tevsiyesi , dekapaj sahasındaki suların tahliyesi ve su
basmaması için önlemlerin alınması işlemlerini kapsamaktadır .
Yıllara sari ve geçici kabul ile kati kabul usulüne tabi işlerde işin bitim tarihi
olarak geçici kabul tutanağının düzenlendiği tarih konusundaki belirsizlikleri
gidermek amacıyla tutanağın idarece onaylandığı tarih olacağı hususuna açıklık
getirilmiştir. Geçici kabul tutanağının İta amirince imzalanıp onaylanması tarihi işin bitim
tarihi kabul edilecektir.
Mazbut vakıfların gayrimenkulleri için ödenen kira bedelleri üzerinden Gelir
Vergisi tevkifatı yapılmayacaktır .
Gelir Vergisi Kanunu'nun 94.ncü maddesi uyarınca tevkifat yapmak zorunda
olanlar tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idaresi ve kontrolü altındaki vakıfların
gayrimenkullerinin kiralanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü 'ne ödenecek kira
bedellerine Gelir Vergisi Kanunu 94/5-b uyarınca tevkifat yapılmayacaktır .
Ticari işletmeler gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara
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yapacakları gıda yardımlarının bedellerini doğrudan ticari kazançlarından gider olarak
indirebileceklerdir.
Dernek veya vakıflar tarafından fakirlere yardım amacıyla kurulacak gıda
bankacılığı faaliyetlerinin ne şekilde olacağı ileriki tarihlerde Maliye Bakanlığı'nca
belirlenecektir.
Diğer Gelir Vergisi mükellefleri de yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinde beyan
ettikleri matrahları aynı mahiyetteki gıda maddeleri bağışlarının maliyet bedelini
indirebileceklerdir .
Kamu idare ve müesseselerine 27.04.2003 tarihinden itibaren okul ,öğrenci
yurdu ile ilgili bağışlar ile 07.08.2003 tarihinden itibaren sağlık tesisleri için yapılan
bağışların tamamı Gelir Vergisi matrahından düşülebilmektedir.
1.1.2004 tarihinden itibaren Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve denetiminde
bulunan vakıflar ,belediyeler ve diğer kamu kurumu kuruluşlarının adına kayıtlı Kültür
ve Tabiat Vakıflarını Koruma Kurulu tarafından eski eser alarak tescilli abide
eserlerin bakım onarım restore edilmesi ve yaşatılması için abide eserin kayıtlı
olduğu kurum veya kuruluşa yapılan bağış ve yardımların tamamı da Gelir Vergisi
matrahından düşülebilecektir.
Serbest meslek kazancından düşülecek giderler yeniden tesbit edilmiştir.
İkametgahların bir kısmının işyeri olarak kullanılması halinde daha önce
kiranın yarısı gider yazılmakta iken bu defa 1.1.2004'den itibaren kiranın tamamı
gider yazılabilecektir.
Mesleki kazancının elde edilmesi ve idare ettirilmesi için daha önce 68/2 maddede
yer alan gider türleri ile ilgili sınırlama kaldırılmış ve genel giderlerin tamamının gider
yazılabileceği belirtilmiştir.
Hizmetli ve işçilerin işyerinde veya işyeri müştemilatındaki yiyecek ve konaklama
giderleri , tedavi ve ilaç giderleri yanında hizmetli ve işçilerin yaptıkları işin icabı kendilerine
verilen ve demirbaş mahiyetindeki giyim eşyaları da gider yazılabilecektir.
Ayrıca hizmetli ve işçiler için Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya tüzel kişiliği
haiz emekli ve yardım sandıklarına geri alınmamak üzere ödenen sigorta primleri ve emekli
aidatları gider kabul edilmektedir .
Amortisman konusu yapılacak envantere dahil binek otomobiller ifadesi taşıtlar
olarak değiştirilmiş kapsam genişletilmiştir.
Kiralanan ve işte kullanılan taşıtların kiralama giderleri dahil diğer giderleri 68/4
no.lu bentte yer alan mesleki kitaplar ve meslek dergileri ifadesi mesleki yayınlar olarak
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genişletilmiştir.
68/3 bentte yer alan başkalarına gördürülen hizmetler ve 68/6 bentte yer alan
meslekin ifasına lüzumlu aletlerin , eczaların ve sair maddelerin tedariki ifadesi 68/7 no.lu
bentte mesleki faaliyetin ifası için Ödenen mal ve hizmetler olarak yeniden tanımlanmıştır.
Envantere dahil tesisat , demirbaş ve taşıtlar üzerinden amortisman
ayrılmasında 30 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5024 Sayılı Kanunla
Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298.nci maddesinde yapılan düzenlemeye göre
düzeltilmiş değerler esas alınacaktır.
Ancak amortismana tabi bu kıymetlerin satışında düzeltilmiş değerlerin dikkate
alınıp alınmayacağı konusu belirsizdir .
Enflasyon muhasebesinin uygulanması ile ilgili Maliye Bakanlığı'nın yetkisi
kapsamında yapılacak düzenlemeler bu konuya açıklık getirecektir.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 121.nci maddesine göre yıllık beyannamede
hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif edilen vergilerin mahsubu sonucu kalan mahsup
fazlasının Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği dışında Maliye Bakanlığına verilen
yetkiler çerçevesinde daha hızlı yapılabilmesi sağlanacaktır.
Maliye Bakanlığı buna göre doğan iadeyi sadece mahsuben daha basit
prosedürler belirleyerek yaptırabilecektir.
Halen uygulanmakta olan sistem içerisinde belirli tutan aşan iadelerde teminat
inceleme raporu aranmaktadır . Yeni düzenlemede ( YMM raporu dahil ) de bu yetki
korunmaktadır . Ancak bu yetki daha önceki düzenlemeden farklı olarak kazanç
türlerine , iade şekillerine , geliri elde edenin veya ödemeyi yapanın hukuki statüsüne
göre farklı şekillerde kullanılabilecektir. Yine eskiden olduğu gibi bu yetki belirli hadler
esas alınarak da kullanılabilecektir.
Gelir sağlayan ve dolayısıyla Gelir Vergisi tevkifatı yapan mükelleflerin hukuki
statüsüne bağlı olarak da farklı düzenleme yapılabilecektir. Halen uygulanmakta olan
sistemde bankalar aracılığıyla elde edilen gelirleri itibariyle bulunan bu yetki daha geniş
bir şekilde maddede düzenlenmektedir.
Böylece bankalar , sigorta şirketleri , finans kurumları , kamu kurum ve
kuruluşları gibi ayrımlar çerçevesinde iade ve mahsup işlemlerinde aranılan belgeler
farklılaştırılabilecektir. Böylece iade işlemlerinin gerek mahsup gerekse nakden
iade şeklinde gerçekleştirilmesi basitleştirilebilecektirYapılan önemli bir düzenleme ise mahsuben iade işlemlerinde iade tutarlarının yer
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aldığı yıllık gelir vergisi beyannamesinin verildiği t a r i h i n esas alınarak
yapılacağının kanun metnine girmiş olmasıdır . Bu güne kadar olan uygulamada
mahsup işlemleri mükellefin dilekçesi ve eklerinin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih
esas alınarak gerçekleştirilmiş ve mahsubu istenen vergilere ilişkin gecikme zammı
uygulaması da bu tarihe kadar yapılmıştır.
Mahsup işleminde ve gecikme zammı uygulamasında yıllık gelir vergisi
beyannamesinin verildiği tarih esas alınacak olmakla birlikte mahsup işlemi gerekli
tüm belgelerin tamamlanması ile yapılacaktır Gecikme zammı uygulamasına esas
alınan tarih ile mahsup işleminin fiilen gerçekleştirildiği tarihin farklı olmasından
doğabilecek sorunların-" önlenmesi açısından , mahsup imkanının doğduğu tarih ile
gerekli işlemlerin tamamlanacağı tarih arasında mükellefçe mahsubunu talep ettiği vergi
borcu ile ilgili olarak rızaen yapılan ödemeler için her hangi bir düzeltme
yapılmayacağı da açıkça düzenlenmektedir .
Aynı uygulama Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 44. maddesinde düzenlenmiş olup
Kurumlar Vergisi mükellefleri için de geçerli olacaktır
3 - KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER
Kurumlar Vergisi Beyannameleri 1.1.2004' ten itibaren hesap döneminin
kapandığı dördüncü ayın sonu yerine dördüncü ayın 15.nci günü akşamına kadar
verilecektir.
Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 24'e göre verilen muhtasar beyannameler
1.1.2004' ten önceki uygulamada olduğu gibi 20.nci günü akşamına kadar verilecek ve
ödemeler aynı süre içinde yapılacaktır.
Geçici vergi beyannameleri üçer aylık dönemleri izleyen ikinci ayın 15nci günü
yerine en geç l0.ncu günü akşamına kadar verilecek Geçici Verginin ödenmesi ise 17nci
günün akşamına kadar yapılacaktır.
2004 yılı kurum kazançlarına Kurumlar Vergisi oranı % 33 olarak uygulanacaktır .
2004 yılı Geçici Vergi dönemlerinde de Geçici Vergi matrahlarına % 33 oranı esas
alınacaktır.
Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenleme gibi eski eser tescilli abide
eserlerin bakımı, onarımı, restore edilmesi ve yaşatılması amacı ile eserin kayıtlı
bulunduğu kuruma yapılan bağışların tamamı kurum kazancından indirilebilecektir.
Dernek veya vakıflar tarafından kurulacak fakirlere yardım amaçlı gıda
bankalarına yapılacak gıda yardımlarının tamamı gider yazılabilecektir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 44.ncü maddesine göre yıllık beyanname üzerinde
oluşan mahsup fazlaları Gelir Vergisi Kanunu’nun 121’nci maddesinde belirlenen
esaslara göre mahsuben veya nakden iadesi mümkün olacaktır
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Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin bu kanunun yayım tarihinden önce
kapanmış Geçici vergi dönemleri için bu dönemlerle ilgili kazanca % 33 oranı tatbik
edilmeyecektir.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 28.nci maddesinde yer alan ve 31.12.2003
tarihinde sona eren gayrimenkul ve iştirak hisseleri satışı ile uygulamanın süresi 31.12.2004'e kadar
uzatılmıştır . K.D.V. ve tapu harcı istisnası da aynı süre sonuna kadar uygulanacaktır.
Geçici 28.nci maddenin (a) fıkrasının üçüncü alt bendinde yer alan gelir vergisi stopajı ile
ilgili düzenleme 4842 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler neticesinde uygulanabilirliği
kalmadığından maddeden çıkarılmıştır.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 29.ncu maddesinde yer alan ve 31.12.2003
tarihinde sona eren uygulamanın da süresi 31.12.2004 tarihine kadar uzatılmıştır.
Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara borcu durumunda olan tam mükellef sermaye
şirketlerinin ve kefillerinin 30.11.2000 tarih itibariyle sahip oldukları ve bu borçlara karşılık
bankalara devrettikleri gayrimenkul ve iştirak hisseleri devrini de içeren bu istisna KDV ve harç
istisnası dahil 31.12.2004 tarihinde sona erecektir.
Geçici 29.ncu maddesinde yer alan bankalar , özel finans kurumlan ibaresine tüzel
kişiliğin sona ermesi şartı aranmaksızın yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki şubeleri de dahil
edilmiştir.
4 - KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN DÜZENLEMELER
1,1.2004 tarihinden sonra Katma Değer Vergisi Beyannameleri en geç
takip eden ayın 20.nci günü akşamına kadar verilecek ve ödemeler en geç 26.ncı
günü akşamına kadar yapılabilecektir.
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 8.nci maddesinin 2 no.lu bendi uyarınca fazla veya yersiz hesaplanan ve vergi dairesine ödenen Katma Değer Vergisinin
iadesi , fatura düzenlenen kişinin indirim hakkına sahip olmayan bir diğer ifade ile
Katma Değer Vergisi mükellefi olmaması halinde 23 seri no.lu KDV Tebliğinde yer
alan açıklamalara göre yerine getirilmekte idi.
Bu düzenleme ile indirim hakkına sahip KDV mükellefinin indirimle
gideremediği KDV'nin de iadesi konusunda Maliye Bakanlığı'na y e t k i verilmiştir.
Değiştirilen bu maddenin gerekçesinde kanunun yürürlülük tarihinden önce
ödenmiş ve yürürlük tarihine kadar indirilememiş vergileri de kapsayacağı ifade
olunmuştur.
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 16/1-c maddesindeki " gümrük hizmetlerinin
verildiği "gümrüklü sahalar" tabiri kaldırılmış ve madde sayıları yerlerde verilen
hizmetler 16/1-c kapsamından çıkarılmıştır .
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Buna göre , transit,gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest
bölge hükümlerinin uygulandığı yerlerde malların millileşmeden önceki teslimleri
KDV'den istisna edilmiştir.
Serbest bölgelerde verilen hizmetler ise 17/4-1 bendi ile KDV istisna
olmasına devam edilmiş olup diğer gümrüklü sahalarda verilen hizmetler ise
kanunun yürürlük tarihinden itibaren KDV'ye tabi olacaktır .
Ancak, bu kanunun yayım tarihinden önce başlayan inşaat taahhüt işleri için
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun değişmeden önceki 16/1-c bendi istisna hükmüı
uygulanacaktır .
Deniz ve kara taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan
hizmetlerle ilgili KDV Kanunu'nun 13/b maddesinde yer alan istisna 17/4-1 maddesine
taşınmıştır. Bu şekilde gümrüklü saha niteliğindeki liman ve hava meydanlarında taşıma
araçları için verilen hizmetler konusundaki 13/b ve 16/1-c maddelerinin
uygulanmasındaki yüklenilen KDV'nin indirim ve iadesi konusunda doğan ihtilaflar
giderilmiştir.
Buna göre , Kanunun yayımlandığı tarihten sonraki dönemlerde bu faaliyetlerle
ilgili yüklenilen K.D.V.'ler indirim ve iade konusu yapılmayacak , hizmetin maliyetine dahil
edilecektir.
Basın , Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne verilen haber hizmetleri
17/4-1 KDV'den istisna olacaktır.
Hurda ve atık halindeki metal , plastik , kağıt ve cam teslimleri
1.1.2004'ten itibaren KDV'den istisna edilmiştir.
Buna göre , 1.1.2004'ten itibaren bu hurda ve atıkların teslimlerinde tevkifat
uygulanmayacaktır. Külçe altın yanında dore külçe altın da istisna kapsamına alınmıştır.
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11 , 13 , 14 ve 15.nci maddelerinde yer alan ve
tam istisna kapsamına girmeyen istisnalarla ilgili mal veya hizmetlerin ihraç
edilmesi halinde bu ihraç konusu olan mal veya hizmetlerle ilgili KDV'nin iadesi
mümkün olmayacaktır. Örneğin külçe altın KDV 17/4-9 maddesine göre KDV'den
istisna olduğundan ziynet altının ihracında KDV iadesi söz konusu olmayacaktır .
Bu hüküm ,kanunun yayım tarihi 02.01.2004'ten önce gerçekleşen işlemlere
uygulanmayacaktır.
Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara
gıda maddelerinin bağış şeklinde bedelsiz teslimi KDV'den istisna edilmiştir.
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İstisna uygulamasında gıda bağışlarının usul ve esasları gıda bankacılığının faaliyet
şekli Maliye Bakanlığı’nca belirlenecektir.
İndirimli orana tabi mal ve hizmetlerin gerçekleştiği dönemlerde indirimle
giderilemeyen ve Bakanlıkça belirlenen alt sınırı aşan indirimli orana tabi mal ve
hizmetler için yüklenilen KDV'lerin o dönem beyannamesine göre iadesi mümkün
olacaktır . 1.1.2004 tarihinden önceki dönemlerde uygulama yıl bazında olup yıl içinde
indirimle giderilemezse alt sınırı aşan kısmın iadesi mükelleflerce takip eden yılın en
son Kasım dönemi beyannamesi ile talep edilebilmekte idi . Mükellefler, 1.1.2004
tarihinden sonraki dönemler için indirimli orana tabi mal veya hizmetin verildiği
dönemle ilgili K.D.V. beyannamesinde iade talep edebileceklerdir . İade konusu olarak
K.D.V. öncelikle mükellefin kendi vergi ve S.S.K. prim borçları ,genel, katma bütçeli
idareler ile belediyelere olan borçlarına yada döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin
% 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya Özelleştirme kapsamında bulunan
işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsup
edeceklerdir . Yılı içinde mahsup edilemeyen verginin nakden iadesi mümkün olacaktır .
"Yılı içinde" tabirinin açıklığa kavuşması gerekmektedir . Takvim yılı olması
halinde Kasım dönemi beyannamesine göre doğan iade ,mahsubu gereken borç yoksa o
yılın içinde yıl sonuna kadar nakden iade alınabilecek buna karşın Aralık ayı K.D.V.
beyannamesi ile ilgili K.D.V.'nin nakit iadesi borçlar mahsup edildikten sonra takip eden
yılın sonunda alınabilecektir.
2003 yılı içinde gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlerde 29/2maddesinin
değişmeden önceki hükümleri uygulanacaktır.
Tam istisna uygulaması kapsamında K.D.V. iadesinde Katma Değer Vergisi'nin
nakit iadesini mükelleflere ve işlem türlerine göre ayırım yaparak sadece mükellefin
kendisinin vergi , SSK prim borçları ,genel ve katma bütçeli daireler ve belediyelere olan
borçlan ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayenin %51 kamuya ait kuruluşların
ve özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden alınan mal ve hizmetlere ilişkin
borçlara mahsubu ile sınırlanması konusunda Maliye Bakanlığı'na yetki verilmiştir.
Maliye Bakanlığı K.D.V. iadelerinin sadece yukarıda belirtilen borçların mahsubuna
imkan tanıyıp haksız yere K.D.V. iadeleri oluşabilecek durumları dikkate alarak nakit iadeyi
sınırlayabilecektir.
S.S.K. prim borçlarının K.D.V. iadesinden mahsubu suretiyle ödenmesinde prim
ödeme süresini 16.09 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle 15 gün uzatmış idi.
Katma Değer Vergisi'nin S.S.K. prim borçlarına mahsup edilmesinde 4842 Sayılı
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Kanunla 15 günlük süre uzatımından önceki mükelleflerin (işverenlerin) vergi dairesine
süresinde başvurmalarına rağmen mahsup taleplerinin beyannamenin verildiği ay
sonuna kadar vergi dairesince yerine getirilememesi nedeniyle S.S.K. ve prim alacağı
üzerinden tahakkuk ettirilip tahsil edilen gecikme zamları işverene nakden veya mahsuben iade
edilecektir.
Katma Değer Vergisi'nin 17/4-m bendi 26.12.2003 tarihli Resmi Gazete'de
yayımlanan 5020 Sayılı Kanun ll.nci maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.
18.06.1999 tarihli ve 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre Tasarruf
mevduatı sigorta fonuna intikal eden mal ve hakların 18.06.1999 tarihli ve 4389 sayılı
Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ve yönetim ve
denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna
intikal eden bankalara , tasfiyeler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürürlükten
müflis bankaların iflas idarelerine ait mal ve haklar olarak değiştirilerek bu bankalara
ait mal ve hakların (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi ve kiralanması
hizmetleri KDV'den istisna edilmiştir.
5 - AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNDA
YAPILAN DÜZENLEMELER
Maliye Bakanlığı vergi dairesinin tahsilatlarını vergi türleri , ödeme zamanları ve
bulunduğu safhalar itibariyle ayrı ayrı özel ödeme şekillerine göre yaptırabilecektir.
Gecikme zammı ay kesirlerinde tam ay yerine günlük olarak hesaplanacaktır.
Bakanlar Kurulu'na gecikme zammının bileşik faiz usüyle üç aylık , altı aylık veya
yıllık olarak hesaplama yetkisi verilmiştir.
Hesaplanacak en az gecikme zammı miktarı bir milyon liraya çıkarılmıştır .
Mahkemeler tarafından verilen kararlarda yer alan vergi ziyaı dışındaki 6183 sayılı
kanuna göre tahsil olunan cezalara gecikme zammı oranının yarısı uygulanacaktır.
Vergi ziyaı cezası ve mahkeme kararları ile uygulanan cezalar dışındaki cezalar
için gecikme zammı tatbik olunmayacaktır.
Tahsil imkansızlığı nedeniyle terkin edilebilecek amme alacağı tutarı 500.000
liradan 5.000.000 liraya çıkarılmıştır .
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III.- BEYANNAME VERME SÜRELERİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
1 - 01.01.2004 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Beyannamelerin Verilmesi
Ve Ödeme Süreleri
Gelir Vergisi Kanunu’nun 92, 98, 119 ve Mükerrer 120’nci maddelerinde 4842
ve 5035 sayılı Kanun’larla yapılan değişiklikler ile yıllık beyannamenin verilme süresi,
vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların tevkif ettikleri vergilerin beyan etme ve
ödeme süreleri 01 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden
düzenlenmiştir.
Bu düzenlemelere göre; yıllık beyannamenin verilme süresi, Gelir Vergisi
Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre tevkif edilen vergilerin muhtasar beyanname ile
bildirilmesi ve ödenmesine ilişkin Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 10
no.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile yapılan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.
1.1.-Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme
Süreleri
a) Gelir Vergisi Beyannamesi
Gelir vergisi beyannamesi; basit usule tabi olan mükellefler için 1–15 Şubat
2004 , diğerleri (gerçek usul) için ise 1–15 Mart 2004 tarihleri arasında verilecektir.
Ödemeler ise, sadece basit usulde olan mükellefler için Şubat ve Haziran aylarının
sonuna kadar, gerçek usulde olan mükellefler için ise Mart ve Temmuz ayları sonuna
kadar olmak üzere (4842 sayılı kanun ile yapılan değişiklik uyarınca) iki eşit taksitte
ödenecektir.
b) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Kurumlar vergisi beyannamesi hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın (Nisan) 15. günü akşamına kadar ilgili vergi dairelerine verilecektir.
ödemesi ise beyanname verecekleri ayın sonuna kadar (4842 sayılı kanun ile yapılan
değişiklik uyarınca) bir defada yapılacaktır.
1.2.-Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi
Geçici vergi beyannamelerinin, ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu
günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi ve aynı ayın on
yedinci günün akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
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Buna göre, Ekim-Aralık 2003 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 1-10
Şubat 2004 tarihleri arasında verilmesi ve tahakkuk eden verginin aynı ayın on
yedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.
1.3.-Muhtasar Beyannamenin Verilme ve Ödeme Süresi
a)-Aylık Muhtasar Beyannamesi
Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya
tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın
yirminci günü akşamına kadar beyan edecekler, vergileri ise yirmi altıncı günün
akşamına kadar ödeyeceklerdir.
Söz konusu uygulama, 01 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
yürürlüğe girdiğinden, 2003/Aralık dönemine ait muhtasar beyannamenin 20 Ocak
2004 tarihi akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi ve vergilerin 26
Ocak 2004 tarihi akşamına kadar ödenmesi gerekir.
b)-Üç Aylık Muhtasar Beyannamesi
Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının üçer aylık dönemlere ait muhtasar
beyannamelerin verilme süresi, 01 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere,
yirminci günü akşamına olarak belirlenmiştir.
2003 yılı son döneme ait muhtasar beyanname 2003 yılı Kasım – Aralık
aylarını kapsayacaktır. Bu döneme ait beyannamenin 20 Ocak 2004 tarihi akşamına
kadar verilmesi ve vergilerin 26 Ocak 2004 tarihi akşamına kadar ödenmesi
gerekmektedir.
1.4.-Ücretlilerinin Özel Gider İndirimi Uygulaması (Üç Aylık Dönemler
Halinde Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin)
Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyannamelerini veren işverenler
yanlarında çalışan ücretlilerin, 2003 yılında özel gider indirimine konu olan
harcamalarına ilişkin 20 Ocak 2004 tarihine kadar işverenlerine vereceği bildirime
göre hesaplanacak vergi farkı, işverenlerce 2004 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarını
kapsayan döneme ait olup 20 Nisan 2004 akşamına kadar verilmesi gereken
muhtasar beyannamede mahsup edilerek hak sahiplerine ödenecektir.
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2 - 01.01.2004 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yeni Vergi Oranları,
Beyanı Ve Ödeme Tarihleri Tabloları
TABLO: 1- VERGİ ORANLARI TABLOSU
2.1. Gelir Vergisi Oranları
a- 2004 Takvim yılı ÜCRET GELİRLERİNE (Bordro) uygulanmak üzere, tarife
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. (30.12.2003 Tarih, 25332 Sayılı Resmi Gazete,
2003/6578 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Buna göre Gelir Vergisine tabi gelirler;
6.000.000.000 liraya kadar ..............................................................................% 15
14.000.000.000 liranın 6.000.000.000 lirası için 900.000.000 lira, fazlası .......% 20
28.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için 2.500.000.000 lira, fazlası.. % 25
70.000.000.000 liranın 28.000.000.000 lirası için 6.000.000.000 lira, fazlası.. % 30
140.000.000.000 liranın 70.000.000.000 lirası için 18.600.000.000 lira, fazlası. % 35
140.000.000.000 liradan fazlasının 140.000.000.000 lirası için 43.100.000.000 lira
fazlası ..................................................................... .......................................% 40
Oranında vergilendirilir.
b- 2003 Takvim yılı ÜCRET DIŞI GELİRLERE (Yıllık Beyanname) uygulanmak
üzere, esas tarife aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. (24.04.2003 Tarih, 25088 Sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
5.000.000.000 liraya kadar .............................................................................. ..% 20
12.000.000.000 liranın 5.000.000.000 lirası için 1.000.000.000 lira, fazlası ... ...% 25
24.000.000.000 liranın 12.000.000.000 lirası için 2.750.000.000 lira, fazlası.. ..% 30
60.000.000.000 liranın 24.000.000.000 lirası için 6.350.000.000 lira, fazlası.....% 35
120.000.000.000 liranın 60.000.000.000 lirası için 18.950.000.000 lira, fazlası.% 40
120.000.000.000 liradan fazlasının 120.000.000.000 lirası için 42.950.000.000 lira,
fazlası 45
Oranında vergilendirilir.
c- 2004 Takvim yılı ÜCRET DIŞI GELİRLERE uygulanmak üzere, esas tarife
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. (30.12.2003 Tarih, 25332 Sayılı Resmi Gazete,
2003/6578 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Buna göre Gelir Vergisine tabi gelirler;
6.000.000.000 liraya kadar .................................................................................% 20
14.000.000.000 liranın 6.000.000.000 lirası için 1.200.000.000 lira, fazlası ......% 25
28.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için 3.200.000.000 lira, fazlası.... % 30
70.000.000.000 liranın 28.000.000.000 lirası için 7.400.000.000 lira, fazlası.... % 35
140.000.000.000 liranın 70.000.000.000 lirası için 22.100.000.000 lira, fazlası.% 40
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140.000.000.000 liradan fazlasının 140.000.000.000 lirası için 50.100.000.000 lira
fazlası ..............................................................................................................% 45
Oranında vergilendirilir.
2.2. Gelir Stopaj Vergi Oranları
Vergi Nev’i

Vergi Oranı ( % )

Kira Gelir Stopaj

22

Serbest Meslek Gelir Stopajı

22

Gider Pusulalı Mal Alımı

5

Gider Pusulalı Hizmet Alımı

10

2.3. Geçici Vergi Oranları
Vergi Nev’i

Vergi Oranı ( % )

Gelir Vergisi Mükellefleri

20

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

33

2.4. Kurumlar Vergi Oranları
Vergi Nev’i

Vergi Oranı ( % )

Yıllık Kurumlar Vergisi

33

TABLO: 2- BEYAN VE ÖDEME TABLOSU
Vergi Nev’i

Beyan Tarihi
(En Geç)

Aylık Muhtasar

Takip Eden Ayın 20. Beyanda Bulunulan Ayın 26.
Günü Akşamına Kadar Günü Akşamına Kadar
Ocak, Nisan, Temmuz ve Beyanda Bulunulan Ayın 26.
Ekim aylarının 20. Günü Günü Akşamına Kadar
Akşamına Kadar

Üç Aylık Muhtasar

Ödeme Tarihi
(En Geç)

Kasım – Aralık (2003) 20 Ocak (2004)
Ocak – Mart (2004) 20 Nisan (2004)
Nisan–Haziran (2004) 20 Temmuz (2004)
Temmuz–Eylül (2004) 20 Ekim (2004)
Ekim – Aralık (2004) 20 Ocak (2005)

26 Ocak (2004)
26 Nisan (2004)
26 Temmuz (2004)
26 Ekim (2004)
26 Ocak (2005)
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İstihkaktan
Kesinti Takip Eden Ayın 20. Beyanda Bulunulan Ayın 20.
Yoluyla
Alınan Günü Akşamına Kadar Günü Akşamına Kadar
Damga Vergisi
Kurumlar
Vergisi Kesintileri İzleyen Ayın Beyanda Bulunulan Ayın 20.
mad.
24’e
Göre 20. Günü Akşamına Günü Akşamına Kadar
Yapılan Kesintiler
Kadar
KDV

Takip Eden Ayın 20. Beyanda Bulunulan Ayın 26.
Günü Akşamına Kadar Günü Akşamına Kadar

Geçici Vergi

Dönemi
Takip
İkinci Ayın 10.
Akşamına Kadar

Yıllık
Vergisi

Kurumlar 15
Nisan
Kadar

Yıllık Gelir Vergisi
Basit
Usul
Vergisi

Eden Dönemi Takip Eden İkinci
Günü Ayın 17. Günü Akşamına
Kadar

Akşamına Nisan Sonu (Tamamı)

15 Mart Akşamına Kadar Mart Sonu (1.Taksit)
Temmuz Sonu (2. Taksit)

Gelir 15
Şubat
Kadar

Akşamına Şubat Sonu (1. Taksit)
Haziran Sonu (2. Taksit)

Hesap dönemini, “özel hesap dönemi” olarak seçen mükellefler dönemin
kapandığı ayı terk eden dördüncü ayın 15’nci günü akşamına kadar beyanname
verip aynı ayın sonuna kadar tahakkuk eden vergiyi ödeyeceklerdir.
Stopaj üzerinden yapılan fon payı kesintileri; 4842 sayılı Kanunla 01.01.2004
tarihinden itibaren kaldırılmış olmakla birlikte; Ocak ayında verilecek muhtasar
beyannameler geçen yıla ilişkin kesintileri gösterdiğinden, son kez beyan olunacak ve
ödenecektir. Bu yıl verilecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ise fon
payı hesaplaması yapılmayacaktır.
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YATIRIM İNDİRİMİ MÜESSESESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GEÇİŞ
SÜRECİ
M. Aykut KELECİOĞLU
Gelirler Başkontrolörü
1. YATIRIM İNDİRİMİNDE YENİ DÜZEN
Son yıllarda bir çok ülke vergi sistemlerini yeni ekonomik gelişmelere uyum, vergide adalet,
vergi rekabeti , basitlik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde yeniden yapılandırmıştır.
Bu bağlamda ülkemizde de ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi, kamu
finansman problemlerinin azaltılması
ve ekonominin kalıcı bir
iyileşme sürecine
taşınabilmesi amaçları göz ardı edilmeksizin , diğer ülkelerdeki gelişmelerde dikkate alınarak,
vergi kanunlarının yeniden düzenlenmesi gerekliliği hasıl olmuştur. 4842 sayılı Kanun bu
gerekçelere dayanılarak yürürlüğe girmiştir.
4842 sayılı kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda (G.V.K.) kimi değişiklikler yapılmış ve
yatırım indiriminde de bu çerçevede yeni düzenlemelere gidilmiştir. Yapılan değişikliklerle
yatırım indiriminin kapsamı daraltılmış, ancak daha sade ve daha etkin bir yapıya
kavuşturulması amaçlanmıştır.
31.12.2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5024 Sayılı Kanun, 4842
Sayılı Kanunla yatırım indirimi müessessinde yapılan düzenlemelere bazı değişiklik ve
ilaveler getirmiştir.


Yatırım İndiriminin Kanun Sistematiği İçindeki Yeri Değişmiştir

4842 sayılı Kanun yatırım indiriminin düzenlendiği G.V.K’nun ek 1-6’ıncı maddelerini iptal
etmiş, yatırım indirimini tek madde halinde aynı kanunun 19’uncu maddesinde yeniden
düzenlemiştir. 2361 sayılı Kanun’la yürürlükten kaldırılan ikinci kısmın “Kazançlarda
İstisnalar” başlıklı dördüncü bölümünde yer alan 19’uncu maddede bundan böyle “ Ticari ve
Zirai Kazançlarda Yatırım İndirimi İstisnası “ başlıklı düzenleme yer alacaktır.


Yatırım İndirimi İstisna Olarak Kabul Edilmektedir

Yatırım indirimi uygulamasında üzerinde en çok tartışılan konuların başında yatırım
indiriminin bir istisna olup olmadığı gelmektedir. Özellikle geçmişte yatırım indiriminden
G.V.K.’nun 94/6-b maddesi çerçevesinde yapılacak stopaj uygulamasında (bu maddeye
99/13230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen “yatırım indirimi dahil “ ibaresi
akabinde) yaşanan tartışmaların odak noktalarından birisini, yatırım indiriminin bir istisna
olarak belirlenmediği oluşturmuştur.
Yukarıda belirtildiği gibi 4842 sayılı kanunla yatırım indirimi, G.V.K.’da yer aldığı bölüm,
yeniden düzenlenen 19’uncu maddenin başlığı ve anılan maddenin içeriği itibariyle net bir
şekilde bir istisnadır ve bu sebeple de zaman zaman literatürde yaşanan tartışma ve ihtilaflar
son bulmuştur.


Yatırım İndiriminin Başlangıç Tarihi Değişmiştir

Değişiklik öncesi yatırım indiriminin uygulanmasına , yatırım teşvik belgesinin alındığı
tarihte beyanname verme süresi geçmemiş hesap döneminden başlanmaktaydı. Yapılan
değişikle yatırım indirimi
uygulamasına istisnaya konu iktisadi kıymetlere ilişkin
harcamaların yapıldığı yılda başlanacaktır.


Endeksleme Uygulaması Değişmiştir

4842 Sayılı Kanun öncesinde yatırım harcamalarının indirilemeyen kısmı, izleyen yıllarda
Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılarak dikkate alınmakta idi. Endeksleme uygulaması olarak anılan bu
uygulamaya 4842 Sayılı Kanunla devam edilerek; yatırım harcamalarının yapıldığı yıla
ilişkin vergi matrahının tespitinde, kazancın yetersiz olması nedeniyle dikkate alınamayan
istisna tutarı, izleyen yıllarda V.U.K. hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılarak dikkate alınmıştır.
Ancak 5024 Sayılı Kanunla bu uygulamada kısmi değişiklik yapılmıştır. Buna göre yatırım
harcamalarının yapıldığı yıla ilişkin vergi matrahının tespitinde, kazancın yetersiz olması
nedeniyle dikkate alınamayan istisna tutarı, izleyen dönemlerde, Devlet İstatistik
Enstitüsü Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen artış oranında
artırılarak dikkate alınacaktır. Yani endeksleme uygulamasında kullanılan yeniden değerleme
oranı yerine toptan eşya fiyatları genel endeksindeki artış oranı dikkate alınacaktır.


Yatırım İndiriminin Konusu Değişmiştir

GVK’nun 4842 Sayılı Kanunla değişik 19’uncu maddesine göre; dar mükellefiyete tabi
olanlar dahil, ticari veya zirai kazançları bilanço esasına göre tespit edilen vergiye tabi
mükellefler ( adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar vergisi
mükellefler dahil) faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları veya imal ettikleri
amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerinin % 40’nı vergi matrahlarının
tespitinde ilgili kazançlarından yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapacaklardır.
19’uncu maddeye göre; yatırım indiriminin konusunu teşkil eden amortismana tabi iktisadi
kıymetlere ilişkin getirilen sınırlamaları şu şekilde özetlemek mümkündür.
a. İktisadi kıymetlerin bedeli 5 milyardan az olmamalıdır. 5 milyarlık haddin tespitinde
iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden iktisadi kıymetler bir bütün olarak
dikkate alınacaktır.
b. Yurt içinde veya yurt dışında kullanılmış iktisadi kıymetler için yatırım indirimi
hesaplanmayacaktır. Ancak yüzer havuzlar ile 12 yaşından küçük gemiler kullanılmış
dahi olsa istisnaya konu edilebilir. (Eski düzenlemede yer alan ve yurtdışında
kullanılan makineler için Hazine Müsteşarlığından olur almak şartıyla anılan
makinelerin ithalinde, bu iktisadi kıymetlerin yeni addolunması uygulamasına son
verilmiştir.)
c. Gayri maddi haklar yatırım indiriminin konusuna alınmamıştır.Ancak yatırım
indiriminden yararlanabilmesi için gerekli olan bilgisayar programları için yatırım
indirimi hesaplanacaktır.

d. Mal ve hizmet üretimi ile ilgili olmayan, alet, edevat, mefruşat ve büro demirbaşları
ile bedelsiz iktisap edilen her türlü iktisadi kıymet için
yatırım indirimi
hesaplanmayacaktır.
e. Satın alma suretiyle iktisap edilen veya inşa edilen binalar ile ilgili olarak yatırım
indirimi hesaplanmayacaktır. Ancak mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılmak
üzere inşa edilen binalarla ilgili olarak yatırım indirimi hesaplanacaktır.
f. Arazi ve arsalar ile ilgili olarak yatırım indirimi hesaplanmayacaktır.
g. İşetmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olanlar harç olmak üzere; binek otomobil ve
benzeri kara taşıtları , yat, kotra, tekne ve benzeri motorlu deniz araçları ile uçak ve
helikopter gibi hava taşıtları yatırırım indiriminin konusuna girmemektedir.
Ayrıca Maden Kanunu’na göre yürütülen bu faaliyetleri için de yatırım indirimi istisnasından
yararlanacağı yeni düzenleme ile hükme bağlanmıştır.


Yatırım İndirimine Konu Aktif Değerlerin Elden Çıkarılması

4842 sayılı Kanun’nun 19’uncu maddesinin 5’inci bent hükmüne göre; yatırım indirimi
istisnasına konu iktisadi kıymetlerin aktife alındığı tarihten itibaren iki yıl içinde elden
çıkarılması durumunda; bu iktisadi kıymetlerle ilgili yatırım indirimi istisnası uygulama
hakları kalkmaktadır. Bu durumda daha önce yararlanılan yatırım indirimi istisnası için
herhangi bir işlem yapılmayacaktır


Enflasyon Düzeltmesi Hükümlerine Paralel Olarak Getirilen Düzenlemeler

5024 Sayılı Kanunla V.U.K.’nun mük.298’inci maddesinde uygulamada enflasyon
muhasebesi olarak adlandırılan değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler paralelinde
G.V.K.’nun 19’uncu maddesinin 3 numaralı fıkrası yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;
enflasyon düzeltmesi uygulanan dönemlerde, yatırım indirimi istisnası tutarının
hesaplanmasında amortismana tâbi iktisadî kıymetin aktife alındığı hesap dönemi sonundaki
düzeltilmiş değeri esas alınacaktır.
Ancak iktisadî kıymetin aktife alındığı hesap döneminden önceki hesap dönemlerinde
gerçekleşen harcamalar, gerçekleştirildikleri dönem sonundaki düzeltilmiş değerleri ile
dikkate alınır. İzleyen dönemlerde enflasyon düzeltmesi nedeniyle bu harcamalardan
kaynaklanan farklar üzerinden yatırım indirimi istisnası hesaplanmaz.


Yeni Düzenlemede Yer Almayan Uygulamalar

a. Yatırım indiriminden yararlanabilmek için
sektörde yapılması şartı aranılmamaktadır.

yatırımın herhangi bir yörede veya

b. 4842 Sayılı Kanun’un yatırım indiriminde getirdiği önemli kolaylıklardan birisi de
yatırım indirimi uygulamasından yararlanmak için teşvik belgesinin aranılmayacak
olmasıdır.
c. Öngörülen yatırım harcamaları için yatırım indiriminden yararlanılması uygulamasına
son verilmiştir.

d. 4842 sayılı kanunla G.V.K.’nun 94’üncü maddesinin 6- b bendi yeniden
düzenlenmiştir. Buna göre uygulamada “istisna stopajı “ olarak adlandırılan ve
kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara getirilen stopaj uygulaması kalkmış,
sadece yine uygulamada “kar payı stopajı “ olarak adlandırılan uygulamaya
genişletilerek devam edilmesi hükme bağlanmıştır. Bu yüzden yatırım indirimi
üzerinden herhangi bir stopaj yapılmayacaktır.
2. YATIRIM İNDİRİMİNDE GEÇİŞ SÜRECİ
4842 sayılı kanunun geçici 61’inci maddesine göre 24.4.2003 tarihinden önce yapılan
müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla ilgili
yatırım harcamalarına , yatırım indirimi uygulamasına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun
bu tarihten önce yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır. Ancak teşvik belgelerine bu
tarihten sonra ilave edilen iktisadi kıymetler için yapılan harcamalar için 24.4.2003 sayılı
Kanun hükümleri uygulanacaktır.
Yukarıda belirtilen şekilde yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlar ile bu
maddenin yürürlük tarihinden önce gerçekleşen yatırımlar üzerinden hesaplanan ve kazancın
yetersiz olması nedeniyle sonraki dönemlere devreden yatırım indiriminden yararlanan
kazançlar üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın %19,8 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır.
İsteyen mükellefler, bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden
düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında bu tarihten itibaren yaptıkları harcamaları için
bu kanunun 19’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yatırım indirimi
istisnasından yararlanabilirler. Ancak öngörülen harcamalar kapsamında daha önce yatırım
indirimi istisnasından yararlanmış harcamalar bu kanunun 19’uncu maddesi hükmünden
yararlanmayacaktır. Bunun için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk geçici
vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verileceği tarihe kadar bağlı bulunulan vergi
dairesine bir bildirimde bulunulması ve tercihin alınmış olan yatırım teşvik belgelerinin
tamamı için yapılması şarttır.
Bu konu ile ilgili olarak 20.6.2003 tarihli 1 Sıra Numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde konu
hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Yatırım indirimindeki bu geçiş sürecini
aktarabilmek bağlamında bu sirkülerde belirtilen konuları şu şekilde özetlemek mümkünüdür.


Düzenlemenin Geçerli Olduğu Teşvik Belgeleri

Düzenleme 24/04/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenmiş teşvik
belgelerini kapsamaktadır. Bu müracaatlara ilişkin teşvik belgelerinin düzenlenme tarihinin
uygulama açısından bir önemi bulunmamaktadır. 24/04/2003 tarihinden itibaren yapılacak
müracaatlara ilişkin olarak düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırımlara
konu iktisadi kıymetler G.V.K.’nun 19’uncu madde hükmü çerçevesinde yatırım indiriminden
yararlanacaklardır.


Düzenlemenin Geçerli Olduğu Dönem

Geçici 61’inci maddede yer alan düzenleme, yukarıda belirtilen teşvik belgeleri kapsamında
yapılacak yatırımlar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indirimi tutarlarının tamamen
kullanılacağı tarihe kadar geçerli olacaktır.



Düzenlemenin Kapsamına Giren Yatırımlar

24/04/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden teşvik belgesine bağlanmış
yatırımlara konu iktisadi kıymetler geçici 61 inci madde kapsamında yatırım indirimi
istisnasından yararlanacaktır. Ancak, söz konusu yatırımların kapsamına 24/04/2003
tarihinden itibaren ilave edilen iktisadi kıymetler, geçici 61 inci madde uygulamasının
kapsamı dışında bırakılmışlardır. Maddede geçen “ilave edilen iktisadi kıymetler” ibaresi
24/04/2003 tarihinden önce yatırım kapsamında yer almayan iktisadi kıymetlerin teşvik
belgelerine ilavesi olarak anlaşılmalıdır. Buna karşın, yatırım kararlarındaki revizyonlar
nedeniyle, yatırım kapsamında bulunan bir iktisadi kıymetin benzer bir iktisadi kıymet ile
değiştirilmesi veya projenin uygulanması açısından zorunlu bulunan değişiklikler ilave
edilmiş iktisadi kıymet olarak değerlendirilmeyecektir.


Yatırım İndiriminden Yararlanma Şartlarının Gerçekleştirilmesi

Geçici 61 inci madde kapsamında uygulanacak yatırım indirimi istisnası temel olarak 4842
sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmış olan G.V.K.’nun ek 1-6 ‘ıncı maddelerinde belirlenmiş
olan ilkeler çerçevesinde yürütülecektir. Bu bağlamda, yatırım indirimi istisnasından
yararlanılabilmesi ek 2’inci maddede belirlenmiş şartlara uyulmasını gerektirmektedir.


Yatırım Tutarındaki Farklılıklar

Gerçekleşen yatırım harcamalarının teşvik belgesinde belirtilen tutardan fazla olması halinde,
hangi tutara kadar gerçekleşen harcama üzerinden herhangi bir revize işlemi aranmadan
yatırım indiriminden yararlanılabileceği konusunda, bugüne kadar geçerli olan uygulama
devam edecektir.


Yatırım İndiriminin Uygulanma Sırası

Belirli bir vergilendirme döneminde yararlanılabilecek yatırım indirimi istisnası tutarı, önceki
dönemlerde yapılmış harcamalar üzerinden hesaplanmış ancak kazancın yetersizliği nedeniyle
ilgili olduğu dönemde indirim konusu yapılamamış, cari dönemde gerçekleşen yatırım
harcamaları üzerinden hesaplanan veya öngörülen harcamalar üzerinden hesaplanan
tutarlardan oluşabilmektedir. İstisnanın tamamının ilgili dönemde kullanılamaması halinde
istisna tutarının hangi sırayla kullanıldığı önem taşımaktadır.İstisna tutarının tamamının
kullanılamaması durumunda ilgili dönemde indirim konusu yapılacak olan istisna tutarının
tespitinde;
a. Öncelikle, önceki dönemlerde yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan ancak
kazancın yetersizliği dolayısıyla indirimi mümkün olmadığı için cari dönemde dikkate
alınabilecek yatırım indirimi tutarları
b. Daha sonra beyannamenin ilgili olduğu yılda gerçekleşen yatırım harcamaları
üzerinden hesaplanan yatırım indirimi tutarları
c. Son olarak, beyannamenin ilgili olduğu yılı takip eden yılda yapılması öngörülen
yatırım
harcamaları
üzerinden
hesaplanan
yatırım
indirimi
tutarları,
dikkate alınacaktır.

Birden fazla teşvik belgesi olması halinde aynı gruba giren yatırım indirimi tutarlarına ilişkin
olarak yatırım teşvik belgelerinin tarihi esas alınarak indirim sırası belirlenecektir.
Bu sıraya uyulması yıllık beyanname üzerinde yararlanılan yatırım indirimi tutarının ve
esasen kullanılmayarak devreden yatırım indirimi tutarlarının kaynağını belirlemek açısından
önemlidir.
Bir mükellefin hem 24/04/2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere hem de bu tarihten
sonra geçerli olan hükümlere göre tespit edilen yatırım indirimi istisnası bulunması halinde,
bu iki grup arasından hangisine öncelik vereceğini mükellef kendisi belirleyecektir.


Devreden Yatırım İndiriminin Endekslenmesi

24/04/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine
konu yatırımlarla ilgili yatırım indirimi istisnası uygulamasında gerçekleşen harcamalar
üzerinden hesaplanan ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan
istisna tutarının, izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle dikkate
alınmasına yönelik hükümler uygulanmaya devam edecektir.
Öngörülen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yılda kazanç yetersizliği dolayısıyla
dikkate alınamayan yatırım indirimi tutarlarının endekslenmesi söz konusu değildir.Bir teşvik
belgesi kapsamında alınmış iktisadi kıymetin, başka bir teşvik belgesine konu yatırıma
devrinde, endeksleme süresi ilk belgenin tarihi dikkate alınarak belirlenecek, endeksleme ise
devir tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır.


Öngörülen Harcamalar Üzerinden Yatırım İndirimi İstisnası Hesaplanması

Yatırım indirimi istisnasına yönelik geçici 61 inci madde hükmü çerçevesinde 01/01/1999
tarihinden sonra teşvik belgesine bağlanan yatırımlarda, öngörülen harcamalar üzerinden
yatırım indirimi istisnası hesaplanabilecektir. 01/01/1999 tarihinden önce teşvik belgesine
bağlanan yatırımlar kapsamında yapılması öngörülen harcamalar üzerinden yatırım indirimi
istisnası hesaplanması mümkün bulunmamaktadır.


Öngörülen Yatırım Harcamalarının Gerçekleştirilememesi

Üzerinden yatırım indirimi hesaplanan öngörülen yatırım harcamalarının, indirim uygulanan
hesap dönemini izleyen dönemde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Öngörülen yatırım harcaması üzerinden hesaplanan yatırım indirimi tutarının indirim konusu
yapıldığı beyannamenin ilgili olduğu dönemi izleyen dönemde, gerçekleşen yatırım tutarının
öngörülen yatırım tutarından düşük olması halinde, gerçekleşen yatırımlar üzerinden yatırım
indirimi hesaplanması söz konusu olmayacaktır.


Yatırıma Konu İktisadi Kıymetlerin Satışı

24/04/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara ilişkin olarak düzenlenmiş teşvik belgeleri
kapsamında yapılmakta olan yatırımlara konu iktisadi kıymetlerin satış veya devri halinde
yatırım indirimi istisnası ile ilgili olarak yürürlükten kaldırılmış olan ek 5 inci madde de yazılı
esaslar geçerli olacaktır.



Yatırım İndirimine Konu Aktif Kıymetlerin Satın Alınması

24/04/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara ilişkin olarak düzenlenmiş teşvik belgesi
bulunan bir mükelleften, belge kapsamındaki yatırımının kısmen veya tamamen satın alması
halinde, satın alan satın aldığı iktisadi kıymetler için 4842 sayılı Kanunla yürürlükten
kaldırılmış olan ek 5’inci maddede belirlenmiş ilkeler çerçevesinde yatırım indiriminden
yararlanma hakkı bulunmaktadır.
Alıcının ek 2 nci maddede sayılan yatırım indiriminden yararlanma şartlarını taşıması
gerektiği ve bu şartlardan birisi de teşvik belgesi alınması olduğundan, yatırım indiriminden
yararlanabilmek için teşvik belgesi alınması şartı aranacaktır. Ancak teşvik belgesi
kapsamında yer alabilecek diğer iktisadi kıymetler, G.V.K.’nun 19’uncu
maddesi
çerçevesinde yatırım indiriminden yararlanacaktır.
Yukarıda yapılan açıklamalar, 24/04/2003 tarihinden önceki müracaatlar için düzenlenmiş
teşvik belgeleri kapsamında satın alınmış iktisadi kıymetlerin devri halinde geçerli olup, belge
devri niteliğindeki uygulamalar için geçerli olmayacaktır.


Yatırım Konusu İktisadi Kıymetlerin Finansal Kiralama Yoluyla Edinilmesi

Finansal Kiralama Kanununun 28 inci maddesindeki hüküm uyarınca, yatırımların tamamının
veya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiralayan, finansal
kiralamaya konu olan iktisadi kıymetlerle ilgili olarak, satın alınma halinde kiracı tarafından
yararlanabilecek teşviklerden yararlanacaktır. Bu durum, 4842 sayılı Kanunla söz konusu
madde de yapılan değişiklik öncesi ve sonrasında geçerlidir.
Dolayısıyla 24/04/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden teşvik belgesine
bağlanmış yatırımlara konu iktisadi kıymetlerin tamamının veya bir kısmının, 24/04/2003
tarihinden sonra, finansal kiralama yoluyla edinilmesi halinde, kiralayan (Finansal kiralama
şirketi) bu iktisadi kıymetler ile ilgili olarak yatırım indiriminden yararlanabilecektir.
Yararlanılabilecek istisna tutarı, kiracının geçici 61’inci madde kapsamında yararlanabileceği
istisna tutarı olacaktır.
Kiracının teşvik belgesine bağlı yatırımları için yeni hükümlerin uygulanmasını talep etmiş
olması halinde kiralayanda bu düzenlemeye göre hesaplanan tutarda istisnadan
yararlanabilecektir.Kiralayanın yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmesi kiracının
durumuna göre belirlendiğinden, uygulamada kiracının yatırım indirimi şartlarını ihlal edip
etmediği hususu kiralayan açısından da önem taşımaktadır.
24/04/2003 tarihinden önce gerçekleşmiş finansal kiralama işlemlerinde bu işlemler için ayrı
bir teşvik belgesi düzenlenmiş olduğundan finansal kiralama şirketi tercihini bağımsız olarak
kullanabilecektir.
 Yeni Düzenlemeden Yararlanılmasının Talep Edilmesi
Daha önce belirtildiği üzere G.V.K.’nun geçici 61’inci maddesinde yapılan düzenlemede
isteyen mükelleflere, 24/04/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen
yatırım teşvik belgeleri kapsamında bu tarihten itibaren yaptıkları harcamaları için yatırım
indirimi istisnasından 19’uncu maddede yer alan hükümler çerçevesinde yararlanabilmelerine
imkan tanınmıştır.

Bunun için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk geçici vergilendirme dönemine
ilişkin beyannamenin verileceği tarihe kadar bağlı bulunulan vergi dairesine bir bildirimde
bulunulması ve tercihin, alınmış olan teşvik belgelerinin tamamı için yapılması şarttır.
Bu durumda, 24/04/2003 tarihinden itibaren yapılacak harcamalar için 19’uncu madde hükmü
çerçevesinde yatırım indirimi istisnasından yararlanılacaktır. Ancak, 24/04/2003 tarihinden
sonra yapılmış olmakla birlikte yapılması öngörülen harcamalar kapsamında daha önce
yatırım indirimi istisnasından yararlanmış harcamalar için yeniden istisnadan yararlanma
imkanı bulunmamaktadır.
Tercihin yeni düzenlemeden yana kullanılması halinde 24/04/2003 tarihinden önce
gerçekleştirilen harcamalar için eski hükümler çerçevesinde yatırım indirimi istisnasından
yararlanılmaya devam edilecektir. Bu kapsamda edinilen iktisadi kıymetlerin daha sonra elden
çıkarılması halinde de geçici 61 inci madde kapsamında 24/04/2003 tarihinden önce geçerli
olan hükümler uygulanmaya devam edecektir.
Bir iktisadi kıymetin maliyet bedelini oluşturan harcamanın bir kısmı 24/04/2003 tarihine
kadar yapılmış ise, yeni düzenlemenin seçilmesi halinde maliyet bedeline dahil olacak bu
tarihten sonra yapılacak harcamalar yeni düzenleme çerçevesinde yatırım indirimine konu
olacaktır.
ÖNCEKİ SAYIDA YAYINLANAN “ KDV İADE ALACAKLARININ SSK PRİM
BORÇLARINA MAHSUBU “ İSİMLİ MAKALEYE İLİŞKİN EK AÇIKLAMA
Anılan makalemizde KDV iadesini SSK Prim Borçlarına mahsup ettirecek olanların
sadece KDV ‘nun 11’inci maddesindeki istisnadan faydalananlar olduğu belirtilmiştir.
81 numaralı KDV Kanunu Genel Tebliği ile getirilen bu düzenleme sonrası yayınlanan
82 numaralı KDV Kanunu Genel Tebliğinde; KDV Kanunu’nun 13,14,15 ‘inci
maddeleri uyarınca vergiden istisna edilen işlemler ile aynı kanunun 29/2 maddesine
göre Bakanlar Kurulunca vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerden doğan KDV
iadelerine de 81 numaralı tebliğ ile sağlanan mahsup imkanının teşmil edildiği
belirtilmiştir.

FİRELER ve MALİYETLERE ETKİLERİ
Ercan ALPTÜRK
Gelirler Başkontrolörü
I-

GİRİŞ

Değerleme açısından fire, bir malın üretim veya tüketim aşamalarında kendiliğinden oluşan ve başlangıçta
miktarı kesin olarak tespit edilemeyen ancak envanter sırasında kayıtlardan ortaya çıkarılabilen bir azalmayı
ifade etmek için kullanılmaktadır. 1
Fire,ekonomik değere sahip olan ürünlerin elde edilmesi safhasında mevcut üretim ortamı veya teknolojisi
nedeniyle uğranılan hammadde veya yarı madde ve malzeme kayıplarını ifade etmektedir.Fire,aslında
randıman sözcüğüyle de yakından bağlantılıdır çünkü randıman hesaplamaları yapılmadan gerçekçi fire
oranlarına ulaşılması mümkün değildir.
Fire,elde edilen ürünün niteliğinden başlamak üzere,üretim safhaları,kullanılan teknoloji ve makineteçhizatla da doğrudan doğruya bağlantılı bir konudur.Öncelikle,hatırlanması gereken ilk husus firelerin
doğal bir şekilde oluşmaları nedeniyle olağan fireler kapsamında ele alınabileceği gibi gayri iradi olarak
planlanamayan veya öngörülemeyen gelişmeler sonucundan olağanüstü nitelikte de oluşabileceğidir.
Fireler, maliyetleri etkileyen önemli unsurlardan birisidir.Maliyetlerde yapılacak değişikliklerde firelerin
yüksek gösterilmesi olanağı her zaman mevcut bulunmaktadır. Aslında, fire konusu kendi disiplini içerisinde
bilimselliği ve objektifliği yansıtan bir olgudur çünkü ancak bağımsız bir kaynak tarafından açıklanan fire
oranlarının yaygın olarak kabul edilme ve uygulama olanağı bulunmaktadır.Söz konusu bağımsız
kaynaklar,meslek odaları olabileceği gibi üniversiteler veya araştırma merkezleri ya da kuruluşları
olabilmektedir.
II-

FİRELERİN HESAPLANMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Ticari teamüllere uygun normal fireler için takdir komisyonundan karar alınmasına ve KDV düzeltmesine
gerek bulunmamaktadır.Olağan fireler için yüklenilen katma değer vergileri indirilebilecek KDV
niteliğindedir.
Fireler genel bir oran olarak hesaplanmakla beraber bu oran her koşulda standart ve kesin değildir.Çünkü
fireleri etkileyen pek çok unsur bulunacaktır ve her firma açısından üretim koşullarına ve teknolojisinin
niteliğine göre fire oranlarının farklılık göstermesi olağandır.
Firelerin hesaplanmasında bilanço usulüne göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan
mükellefler arasında önemli ayırımlar mevcut bulunmaktadır:İşletme hesabına göre defter tutan mükellefler
açısından alışlarla bağlantılı olarak satın almış oldukları hammaddeler doğrudan doğruya gider olarak
kaydedildiği için fireler de başlangıç aşamasında muhasebe kayıtlarına gider olarak kaydedilmektedir.Olağan
fireler açısından üretim aşamasında ürünler satılan malların hasılatı olarak kaydedileceğinden fireler satılan
malın maliyetine dahil edilmiş olacaktır. Kısacası, fireler satış aşamasında doğacak olan kardan ayrı
olarak satılan malın maliyetine aktarılmaktadır.
Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için işletme bünyesinde oluşan fireler normal olarak üretimle
ilgili faaliyetler kapsamında meydana gelebileceği gibi bundan ayrı olarak,olağanüstü durumlarda da
oluşabilecektir. Yangın, deprem, su basması, terör olayları vb. olağanüstü durumlarda Vergi Usul
Kanunu’nun 278’nci madde kapsamında emtianın değerinde bozulma,çürüme,kırılma,çatlama ve paslanma
gibi haller neticesinde bir düşüklül meydan gelmesi halinde emsal bedelinin tespit edilmesi
gerekmektedir.Bu şartlarda meydana gelecek olağanüstü firelerin takdir komisyonu tarafından belirlenmesi
gerekmektedir.Takdir komisyonunun belirlediği tutarın doğrudan kayıtlara gider olarak yansıtılması
gerekmektedir.
1.M.Ali

ÖZYER,”Değerleme Açısından Fire ve Zayi Olma” Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 203, Sayfa: 23.

Üretim aşamasının normal işleyiş sürecinde meydan gelen firelerin ise Vergi Usul Kanunu’nun 275’nci
maddesinde imal edilecek malın maliyetine eklenecek unsurlar arasında değerlendirilmesi gerekmektedir.
V.U.K’nun 275’nci maddesine göre mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve hammaddelerin
bedeli imal edilecek malın maliyetine eklenecek unsurlar arasında sayılmıştır.Olağan fireler de üretim
aşamasında sarf olunan hammaddelerle birlikte doğrudan malın maliyetine eklenmesi gereken unsurlar
arasındadır. Bu nedenle, gider olarak muhasebe kayıtlarına yansıtılması doğru değildir.
Firenin gerçekleşmesi durumu kendiliğinden meydana gelen bir azalmayı ifade etmektedir,dolayısıyla
envanter işlemleri açısından firelerin değerleme imkanı bulunmamaktadır.Fire olayında en önemli husus
emtiada oluşan kayıp ve azalmaların gerçek değerinin tespit edilmesidir.Çünkü,bizzat fire oranı konusunda
süreklilik arz edecek veya standart olabilecek net bir değerleme yapılması söz konusu değildir. 2

III- ÖRNEK OLAYLARLA FİRELERİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN ÖZELLİKLER:
A- Peynir İmalatında Firelerin Hesaplanmasına İlişkin Özellikler
Türkiye’de sayısız çeşitte peynir üretilmekte ve söz konusu peynirlerin kalitesi de üretim şekillerine göre
farklılık arz edebilmektedir.Peynir yapımında kullanılan temel hammadde çiğ süttür.Bugün itibariyle Gıda
Kodeksinde süt ve süt ürünleri ile ilgili herhangi bir bölüm yayınlanmadığı için Türk Standartları ve Gıda
Maddeleri Tüzüğü’ndeki tarifler geçerli olmaktadır.Fire hesaplamalarında geçerli orana ulaşabilmek için
öncelikle 1 kg peynir elde edebilmek için kaç kg süt kullanılması gerektiğinin belirlenmesi gerekmektedir.
1 Kg peynirin üretimi aşamasında hammadde sütün kullanımından kaynaklanan işleyişte baş rolü oynayan
faktör çiğ sütteki yağ,protein,yağsız kuru madde yüzdesidir.İçinde bulunulan mevsim şartları, sütün tedarik
edildiği bölge ve bu bölgenin iklim özellikleri,sütün fiziksel ve mikrobiyolojik yönden kalitesi, taşıma,
üretim, satış ve depolama aşamalarında oluşan fireler, ve işletme teknolojisi randıman hesaplamalarında
doğrudan etkili olduğu diğer etmenlerdir. Peynir imalatında meydana gelen firelerin hesaplanmasına
doğrudan etki eden unsurlardan birisi olan çiğ sütün kalitesindeki değişiklikler peynirin kuru maddesini ve
bu kuru maddedeki yağa olan menfi veya müspet etkileriyle önemli sayılabilecek bir ölçüt olarak kabul
edilebilir. 3
Peynir imalatında çiğ sütün standarlizasyon işlemi önemlidir. Peynir imalatında standarlizasyon işlemi
yapılmadığı hallerde krema ilavesi veya krema ayrılması söz konusu değildir. Peynir imalatında meydana
gelen fireler;
a. Çiğ sütün ölçümü,taşınması ve süzülmesi aşamasında üreticilerden alındığı noktadan toplama
merkezine gelinceye kadar kaplar içinde bulaşma ve kaba pislik temizlik firesi,
b. Toplama merkezlerinde ölçüm,süzme soğutma,tankere transfer,tankerden işletme tankına transfer
firesi,
c. Peynir teknesindeki kayıp ve fireler,
d. Presleme ve presleme sonrası oluşan fireler,
e. Tuzlama fireleri,
f.

Yüzey oluşturma fireleri,

g. Olgunlaşma fireleri,
h. Ambalaj kesim fireleri,
i.
2
3

Depolama,dağıtım ve satış firelerinden oluşmaktadır.

Recep KARAPINAR,”Fire Giderlerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi”,Vergi Sorunları, Sayı:171,Aralık 2002,s:44.
Peynir üretimine ilişkin fire hesaplamalarına ait bilgiler www.ito.org.tr web sitesinden alınmıştır.

Dünyada yaklaşık olarak 1.200 çeşitte peynir üretildiğinden bu kadar geniş kapsamlı bir çeşitlilikte elbette
her peynir türüne göre ayrı ayrı fire oranı hesaplanmasında güçlükler doğabilir.Fakat, peynirin temel
hammaddesi süt olduğundan üretim aşamasında sütün ısıtılmasından, kültür ilavesine, mayalanmasına,pıhtı
işleme zamanının tespitine, peynir suyunun ayarlanmasına ve depolamaya kadar pek çok aşamada üretici
birimlerin veya kuruluşların üretim teknolojilerinden ileri gelen farklılıklar söz konusu fire oranlarının
belirlenmesinde etkili olacaktır.
B- Ekmek İmalatında Firelerin Hesaplanmasına İlişkin Özellikler
Ekmek imalatında meydana gelecek firelerin hesaplanmasına etki eden en önemli unsurlardan birisi
kullanılan unun standardı ve kalitesidir. Tıpkı peynir üretiminde hammadde olan sütte olduğu gibi ekmek
üretiminin de hammaddesi olan unun pek çok türde standarda sahip olduğunu görmekteyiz.Hatta,unların
üretildikleri bölgelerin özelliklerine göre de ayrı bir sınıflandırma yapılabileceğini de göz ardı etmemek
gerekir.
Un standartlarının yanı sıra, rutubet faktörü de ekmek üretiminde fire oranlarını etkilemektedir ve her farklı
standartta un için değişik rutubet oranları da mevcut bulunmaktadır.
Ekmek üretiminde kullanılan unlar Tip-4 ve Tip-3 standardındaki unlar olup,Tip-2 ve Tip-1 unlar ise daha
çok baklava ve börek imalatında sarf edilmektedir.Ekmek üretiminde fire oranlarının hesaplanmasında
kullanılan unların nitelikleri itibariyle taşıdıkları rutubet oranları ve imalat safhasında sarf edilen tuz da etkili
olmaktadır.Ayrıca, bahsedilen normal fire oranlarına üretim aşamasının sonunda oluşan yanık, artık ve bozuk
ekmek kırıntılarını ve parçalarını da farklı bir oranla ilave etmek gerekebilir. 4
C- Kumaş İmalatında Firelerin Hesaplanmasına İlişkin Özellikler
Kumaş imalatında firelerin hesaplanması açısından dikkat edilmesi gereken en önemli ayırım öncelikle ham
dokuma kumaş ile ipliği boyalı dokuma kumaş farklılığı üzerine kuruludur.Fire oranlarının hesaplanmasında
kumaşın hammaddesi olan iplik ise bu başlığın kapsamı dışında kalmaktadır.Örme kumaş imalinde ise
üretim aşamaları itibariyle fire oranları ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir.İplik,örme safhası,iplik
aktarma,kasar ve boyama, kenar kesme – ram - sanfor, şardon - zımpara, baskı, trambler ve kurutma,
tıraşlama gibi değişik aşamalarda farklı fire oranları ortaya çıkmaktadır. 5
İmalat safhasında dokunan kumaş türleri; tekstüre polyester, viskon terilen, viskon emprime, pamuklu,
sentetik, jarse, kadife vb. olarak çeşitlere sahip bulunmaktadır. İmalat safhasında oluşan fireler genel olarak
sınıflandırıldığında;satış firesi,top halinde alınan kumaşların 30-40 mt’lik bölümler halinde kesilmesinden
ötürü ortaya çıkan kesim firesi, kumaş toplarının başında ve sonunda yer alan top başı ve top sonu firesi,
çekme firesi, stok firesi gibi değişik şekillerde ortaya çıkabilmektedir.Kumaş toptan ticaretinde; firelere
ilişkin ilginç ve kayda değer ayrıntılar mevcut bulunmaktadır.Şöyle ki;kumaş topları veya kumaş başlarında satılamayacak derecede boyasız ve bozuk kısımlar bulunmakla birlikte bunları fire olarak değerlendirmek
doğru değildir.Büyük kumaş toplarının bölünmesi sırasında makas payını da olağan fireler içerisinde kabul
etmemek gerekir.Toptan kumaş ticaretinde fire hesaplamasına konu teşkil edecek tek somut durum,sentetik
iplikten üretilen kumaşların durdukça kendiliğinden çekmesidir ki bu fire de en fazla % 1.5 civarında
gerçekleşebilir.Makas payına ilişkin fire ise ancak perakende satış aşamasında gündeme gelmektedir.Bu
ayrıntılardan başka, kumaş boya ve tebdili aşamasında da bu işlemler nedeniyle firelerin çıkması olağandır. 6
Yukarıda örnekleri verilen fire hesaplamalarından anlaşılacağı üzere, bir ticari veya imalat sektöründe tek bir
standart fireden bahsetmek mümkün değildir.Çünkü, her bir ürünün kendi içinde üretim aşamasından veya
ürün özelliklerinden ve çeşitlerinden doğan şartlar farklılık gösterdiğinden,söz konusu üretim faaliyetleri
kapsamında birden fazla fire oranı ve farklı fire halleri meydana gelebilmektedir.

Ekmek üretimine ilişkin fire hesaplamalarına ait bilgiler www.ito.org.tr web sitesinden alınmıştır.
Kumaş üretimine ilişkin fire hesaplamalarına ait bilgiler www.ito.org.tr web sitesinden alınmıştır
6
Kumaş üretimine ilişkin fire hesaplamalarına ait bilgiler www.mukellefgazetesi.com.tr web sitesinden alınmıştır.
4
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III-

FİRELERİN MUHASEBE BOYUTU VE DEĞERLENDİRMELER

İktisadi ve teknik icaplara ve ilgili meslek odası veya kuruluşu tarafından belirlenmiş olan firelerden
kaynaklanan fiili sayım noksanları,659-Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabı’na borç,153-Ticari Alacaklar
Hesabı’na alacak kaydedilerek işlem yapılmalıdır.
Danıştay kararları ve vergi idaresinin uygulamaları gereğince, fireler değer düşüklüğü kapsamında
edilerek söz konusu kayıpların zarar yazılabilmesi veya karşılık olarak kaydedilebilmesi için
komisyonu kararlarına gereksinim bulunmaktadır.Dikkat edilmesi gereken konu;mükelleflerin
komisyonu kararlarına karşı dava açamamalarıdır çünkü bu kararlar doğrudan doğruya mükelleflere
edilmemektedir.

kabul
takdir
takdir
tebliğ

Yazımızın başlangıç kısmında belirtildiği üzere; normal nitelikteki firelerin üretim giderleri içerisine dahil
edilmesi böylelikle yarı mamul ve mamul maliyetlerine yansıtılması doğru olacaktır.Fireler, bulundukları
aşama itibariyle da farklı maliyetlere yansıtılabilmektedir. Örneğin,üretim aşamasından önce meydana gelen
fireleri üretim maliyetleriyle ilişkilendirmeden satış maliyetleri kapsamına dahil edilmesi daha rasyonel
olacaktır.Kabul edilebilir sınırların dışında kalan olağanüstü firelerin nedenlerinin araştırılarak bulunması bir
zorunluluktur.
Tekdüzen Hesap Planı açıklamalarına göre; fireler “Stok Değer Düşüklüğü” karşılığı olarak 158 no’lu
hesapta izlenebilmektedir. 1 No’lu Muhasebe Genel Tebliği’ne göre; stok değer düşüklüğü hesabı “Bu
hesap, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak,
teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri nedeniyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli
azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin
meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlendiği hesap” olarak
tanımlanmıştır.
IV-

SONUÇ

Temel olarak fire kavramı, miktar azalması ile doğrudan bağlantılıdır. Söz konusu miktar azalışları üretim
aşamasında oluşabileceği gibi satış aşamasında veya muhafaza amacıyla stoklama aşamasında da meydana
gelebilmektedir.Gayri maddi mallar için fire oluşmayacağı gibi bu tip mallarda meydan gelen değer kayıpları
bu kapsamda değerlendirilemez.Fireler,doğrudan maliyeti zincirleme olarak kar oranı ve satış fiyatlarını
etkileyici bir unsur olarak kabul edilmektedir.
Bugünkü teknolojik koşulların getirdiği değişimler sonucunda üretim sürecinde meydan gelen yenilikler
nedeniyle fire oranları eski dönemlere nazaran önemli oranlarda düşüşe sahne olmaktadır. Dolayısıyla,
üretim teknolojisinin eski veya yeni olmasının söz konusu ekonomik kayıpların büyüklüğüne etki ettiği bir
gerçektir.
Yapılacak olan kaydi envanter ve randımana yönelik vergi incelemelerinde fire oranlarının hammadde,yarı
mamul ve mamulle birlikte, üretim, depolama ve lojistik aşamalarında dikkate alınması gerekmektedir.
Randıman incelemelerinin sonuçlarının gerçeğe en yakın şekilde belirlenebilmesi için sağlıklı ve doğru fire
oranlarının bilinmesi mecburiyeti bulunmaktadır.Bu itibarla,gerçeği yansıtmayan fire kararlarının esas
alınması halinde de söz konusu sonuçların da sağlıklı olacağını ileri sürmek mümkün olmayacaktır.Bu
durumda, herhangi bir emtia ile ilgili farklı fire oranlarının mevcudiyeti olasılığında gerçeğe en yakın oranın
araştırılması objektiflik kriteri gereğidir.

ŞİRKET ORTAKLARININVE KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN, ŞİRKETİN ÖDENMEYEN
BORÇLARINDAN SORUMLU TUTULMASI
Mehmet MAÇ
Yeminli Mali Müşavir
Anonim ve limited şirket ortakları ile kanunî temsilcilerinin Şirketin ticarî borçlarına ve amme
borçlarına ilişkin sorumlulukları, bu yazımızda özetlenmiştir.
1.

ORTAKLARIN DURUMU :

1.1. Ticaret Hukuku Açısından Durum :
Gerek anonim şirkette gerekse limited şirkette, ortağın ortak sıfatıyla aslî borcu, sermaye taahhüdünü
ödemekten ibarettir. Sermaye borcu, ortağın şirket sözleşmesiyle şirkete karşı yüklendiği borcu ifade eder.
Sermaye borcunu tam olarak yerine getiren ortağın sorumluluğu da sona erer. Ancak, ortağa sermayeden
iadeler yapılmış veya haksız kâr ya da faiz ödenmişse, sorumluluk bu miktarda canlanır. (TTK m. 532/1) Bu
açıdan, ortakların sorumluluğu şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Yani ortaklar, şirketin
borçlarından dolayı taahhüt ettikleri sermaye miktarına kadar bütün malları ile sorumludurlar. Bunu aşan
kısım dolayısıyla hiçbir sorumlulukları yoktur. Bu sebeple, taahhüt ettikleri sermaye paylarının tamamını
ödemiş oldukları takdirde, prensip olarak ve ortak sıfatları nedeniyle herhangi bir şahsi sorumluluğa maruz
kalmazlar. Azami kayıpları, fiilen ödedikleri sermayeyi kaybetmek ve taahhüt edip henüz ödemedikleri
sermayeyi ödemek zorunda kalmaktan ibarettir.
Sermaye şirketi ortaklarının, şirket alacaklıları karşısındaki hukuki durumu ise “ortaklar şirket borçlarından
sorumlu değildirler” esası ile ifade olunur. Ticaret Kanunumuz şirket alacaklıları ile ortaklar arasında bir
hukuki bağlantı kurmamış, alacaklılara kural olarak, ortakları izleme imkanı tanımamıştır. Nitekim Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu’nun 07.04. 1971 tarihli kararında “ limited ortaklığın borcundan dolayı ortaklar
doğrudan doğruya takip edilemezler” denilerek bu kurala işaret edilmiştir. (E. 1970/160 K. 230) Anonim
şirket ortaklarına da şirkete girerken taahhüt ettikleri veya sonradan iktisap ettikleri hisse bedellerinin
tediyesi dışında bir sorumluluk yükletilemez.
Şirket alacaklılarının, bu alacakları dolayısıyla ortakların mal varlıklarına başvuramayacakları açıktır. Şirket
alacaklılarına karşı sorumluluk, birinci derecede ve mal varlığı ile sınırsız olarak, şirket tüzel kişiliğine aittir.
1.2. Kamu Hukuku Açısından Durum :
Ticaret hukuku açısından geçerli olan “ortakların, şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye borcu dışında
hiçbir sorumlulukları yoktur “ kuralı, anonim şirketlerde vergi hukuku açısından da geçerlidir.Ancak, limited
şirketlerde durum farklıdır.
29.07.1998 tarihinden itibaren 4369 sayılı Kanunla değiştirilen, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun’un 35. maddesi ile, limited şirket ortakların sorumlulukları ağırlaştırılmıştır. Yeni hükme göre,
limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkânı bulunmayan âmme alacaklarının tamamından, kendi sermaye
payları oranında, doğrudan doğruya sorumlu ve bu kanun hükümleri gereğince takibata tâbi
bulunmaktadırlar. Takibatın tahakkuk aşamasında değil tahsilât aşamasında yapılması gerekir.
Örnek vermek gerekirse, eskiden 5 milyar sermayeli bir limited şirket 500 milyarlık amme borcunu
ödemezse ve ortaklar sermaye taahhüt borcunu, ödemiş iseler, şahsi malvarlıkları ile sorumlu olmuyorlar,
amme alacağı sadece limited şirketten ve yöneticilerden tahsil edilmeye çalışılıyor, yönetici vasfı
bulunmayan ortaklara gidilemiyordu. 29.07.1998 den itibaren örneğimizdeki 500 milyar amme alacağı,
yönetici sıfatı olmasa bile, limited şirket ortağından ortaklıktaki hisse nisbeti ile orantılı olarak (mesela
limited şirkette % 30 ortak ise 500x0,30 = 150 milyar ile sınırlı olmak üzere) aranacaktır. Halbuki bu şirket
anonim şirket olsaydı, yönetici sıfatı olmayan ortaktan sadece ödemedikleri sermaye taahhüt tutarının
ödenmesi istenebilirdi.
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Burada cevaplandırılması gereken bir soru da, alacaklı amme idaresinin, şirketten tahsil imkanı bulunmayan
bir amme alacağının mevcudiyeti halinde, hangi ortağa müracaat edebileceği meselesidir. Ortakların
malvarlıklarıyla sınırlı şahsi sorumlulukları ikinci derece olup, amme alacağının şirketten tahsili imkanın
bulunmaması şartına bağlı olduğuna, ayrılan ortakların sorumlulukları hususunda kanunda ayrıca bir hüküm
bulunmadığına ve payı devralan onu bütün hak ve borçları ile devraldığına göre; doğrudan doğruya
sorumluluklarına başvurulabilecek olanlar, borcu ortaklıktan tahsili imkanının bulunmadığının tesbit edildiği
tarihte ortak olanlardır. Bu konuda Danıştay 7. D. 30.05.1967 T., E. 1967/124, K. 1967/1829 sayılı kararında
“35. maddeye göre şeriklere ancak tahsil imkansızlığı tahakkuk ederse rücu edilebilir. Binaenaleyh
tahsildeki imkansızlık ortaya çıkmadan şerikler sorumlu tutulamayacaklarına göre, sorumlu olan şerikleri
imkansızlık tarihine göre tesbit etmek lazımdır.” şeklinde hüküm vermiştir.
35. maddedeki ortakların sorumluluğu müteselsil değil; müşterek sorumluluğu ifade etmektedir. Zira 33.
maddenin aksine 35. madde, ortaklar açısından açıkça teselsül öngörmemiştir.
Limited ortak sorumluluğu oranında amme alacağını ödediğinde sorumluluktan kurtulacak, şirketten alacaklı
diğer bir amme alacaklısının AATUK 35 göre aynı şirket ortağına başvurması halinde, ortak yaptığı ödemeyi
def’i olarak ileri sürebilecektir.
Tekrar vurgulamak gerekirse yukarıdaki açıklamalarımız, şirket yönetim organları içinde yer almayan yani
kanuni temsilci konumunda bulunmayan (pasif pozisyondaki) ortaklarla ilgili olup, şirketin yönetiminde rol
alınmış olması halinde kanunî temsilcilerin durumu başlıklı bölümdeki açıklamalar dikkate alınmalıdır.
2.

ŞİRKET ORTAKLARIN PAY DEVRİ HALİNDEKİ SORUMLULUKLARI :

Anonim şirket ortaklarının sorumluluğu yukarıda da belirtildiği gibi yalnızca şirkete karşı ve koymayı
taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Anonim şirket ortaklarının şirket alacaklılarına karşı bir sorumlulukları
yoktur. Bu durum hem ticari borçlar hem de kamu hukuku borçları açısından geçerlidir.
Limited şirket ortaklarının ise, kamu hukuku borçlarından ikinci derece ve sınırlı şahsi sorumluluğu söz
konusu olduğundan, yeni ortağın pay devrinden önceki borçlardan da sorumluluğu söz konusu olacaktır.
Çünkü, usulü dairesinde yapılmış devir işlemi sonunda, pay defterine kayıtla birlikte devredenin yerine
geçen yeni ortak, ortaklık payının bütün hak ve borçları ile birlikte devralmış olacaktır. Özetle, devirden
sonra doğan borçlar açısından devreden ortağın herhangi bir sorumluluğu bulunmazken, devirden önce
doğmuş olan borçlar açısından devralan ortağın sorumluluğu, ortaklık payını bütün hak ve borçlarıyla
birlikte devraldığından, mevcut olacaktır. Konuya ilişkin bir Danıştay kararında: “Limited şirketteki
hissesinin tamamını noter tasdikli hisse devir sözleşmesi ile devrettiği ve bu durumun Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde yayımlanarak tescil ve ilan edildiği hususlarının taraflar arasında ihtilafsız bulunması
karşısında, şirketle hiçbir hukuki bağı kalmayan davacı, hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi
borçlarından sorumlu tutulamaz” denilmiştir. ( D. 7. D.,T. 27.06.2001, E. 2000/3801, K:2001/2776)
3.

KANUNÎ TEMSİLCİLERİN DURUMU :

Kanunî temsilci, anonim şirketlerde yönetim kurulu ve limited şirketlerde ise şirket müdürü veya birden fazla
müdür varsa müdürler kuruludur.
Bilindiği üzere, anonim şirketlerde yönetim kurulu, ortaklar arasından genel kurulca seçilen üyelerden
oluşur.
Limited şirketlerde müdürler, ortaklar kurulu tarafından ortaklar arasından veya dışarıdan seçilir. Müdür
sayısı birden fazla ise kanunî temsilci, bunların tamamından oluşan müdürler kuruludur. Limited şirket
sözleşmesi ile veya daha sonra ortaklar kurulu kararı ile müdürlük sıfatı ortaklardan veya dışarıdan bir ya da
birkaç kişiye bırakılmamış ise kuruluş sırasında ortak olanların tamamı, müdür sıfatını haiz sayılır.

2

3.1. Ticaret Hukuku Açısından Durum :
T.T.K.’nun 336’ncı maddesine göre kanun ve ana sözleşmelerin yüklediği görevleri yerine getirmeyen
yönetim kurulu üyeleri, bu yüzden oluşan zararlar dolayısiyle anonim şirkete, şirket ortaklarına ve şirket
alacaklarına karşı müteselsilen sorumludurlar.
Yönetim kurulu üyelerinin kusurlu eylemleri ile şirkete verdikleri doğrudan zararlar dolayısiyle bunlar
hakkında genel kurul kararına istinaden şirket ve hattâ teminat göstermek şartı ile % 10 paya sahip azınlık
tarafından sorumluluk dâvası açılabilir.
Öte yandan, şirket ortaklarının ve alacaklılarının da yönetim kurulunun anonim şirkete verdikleri zararların
tazminine yönelik dâva açmaları mümkündür. Şu var ki bunlar, tazminatın kendilerine değil şirkete
verilmesini isteyebilirler.
Bütün bu dâvalarda yönetim kurulu üyelerinin sorumlu tutulabilmeleri için kusurlu bulunmaları şarttır.
Limited şirketlerin kanunî temsilcisi sayılan müdürler kurulu üyelerinin ve münferit müdürlerin durumu da
aynıdır. Çünkü TTK’nın 556. maddesi mucibince, limited şirketlerin idaresine memur kişilerin şirketin
kuruluşundan ve idaresinden doğan hukuki ve cezai sorumlulukları, anonim şirketlerdeki hükümlere tabi
bulunmaktadır.
Kanunî temsilcilerin ticaret hukuku açısından sorumluluk durumları, yukarıda özetlenen şekilde olmakla
beraber, açılan davalar sonucunda kararlaştırılan tazminatların dâvacılara değil şirkete ait olması ve verilmesi
sebebiyle, özellikle alacaklıların uygulamada bunlar aleyhine dâva açmak yoluna pek nadir olarak gittikleri
görülmektedir.
3.2. Kamu Hukuku Açısından Durum :
Âmme alacakları ve özellikle vergi hukuku açısından durum farklıdır.
Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesi hükmüne göre, anonim ve limited şirketlerin birer kurum olarak
mükellef ve sorumlu sıfatıyla yapmak zorunda oldukları ödevler, onların kanunî temsilcileri tarafından
yerine getirilir. Bunların görevlerini yerine getirmemeleri sebebiyle bu şirketlerin varlıklarından alınamayan
vergi ve buna bağlı alacaklar, rücû hakları bâki kalmak şartı ile ((VUK 10/3), görevlerini yerine getirmeyen
kanunî temsilcilerin varlıklarından alınır (VUK 10/2).
Vergi Daireleri, bu hükme istinaden, şirketlerden tahsil edilemeyen vergiler ve cezalar ile gecikme faiz ve
zamları için yönetim kurulu üyelerinden biri, birkaçı veya tamamı hakkında takibat yapmaktadırlar.
Sorumluluk için, şirket hakkında yapılan takibatın sonuçsuz kalması ve kanunî temsilcilerin kusurlu olmaları
şart ise de, vergi daireleri bu şartı aramaksızın takibata tevessül etmekte, ancak Danıştay şirket hakkındaki
takibat tamamen sonuçlanmaksızın yapılan takipler ile kusurlu olmadığını isbatlayan kanunî temsilciler
aleyhindeki takipleri, kanuna aykırı bularak reddetmektedir.
Vergi Usul Kanunu dışında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un mükerrer 35.
maddesinde de, tüzel kişilerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil
edilemeyeceği anlaşılan âmme alacaklarının kanunî temsilcilerin varlıklarından bu kanun hükümlerine göre
tahsil edileceği yolunda bir hüküm bulunmaktadır. Vergi daireleri bu hükme istinaden, şirkette tahsil
edilemeyeceği anlaşılan vergileri de şirket hakkındaki takibat sonuçlanmadan kanunî temsilcilerden takip ve
tahsile tevessül etmekte, ancak bu tür takipler de mezkur hükmün sadece Vergi Usul Kanunu (Md:10)
kapsamına girmeyen âmme alacaklarını kapsadığı gerekçesi ile Danıştay tarafından iptal edilmektedir.
Danıştay’ın bu yasaya uygun ve istikrarlı tutumuna rağmen vergi daireleri halen, şirketten tahsil imkanlarının
tükenmesini beklemeksizin “ÖDEME EMRİ” düzenlemek suretiyle yöneticilerin mal varlığına
yönelebilmekte, hatta takip edilen amme alacağı ile hiç ilgisi olmayan, (sorumlu tutulamayacak) kişileri dahi
hedef alabilmektedir.
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4.

KANUNİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI, BİTMESİ VE ZAMANAŞIMI
SÜRELERİ :

Kanuni temsilcilerin, bu görevde bulundukları döneme ilişkin işlemlerden sorumlu olmaları, yani göreve
gelmeden önceki ve görevleri bittikten sonraki dönemlere ait işlemler nedeniyle sorumlu olmayacakları
prensibi vardır.
Ancak, bu kuralın istisnaları ve hangi işlemlerin “görev süresine ilişkin işlem” sayılacağı konusunda
özellikler mevcuttur.
TTK nun 337 nci maddesi gereğince yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri, kendilerinden önceki üyelerin
işlemlerini incelemekle yükümlü tutulmuşlardır. Söz konusu maddeye göre, yeni seçilen veya tayin olunan
üye, kendinden önceki yönetim kurulu üyelerinin belli olan yolsuz işlemlerini denetçilere bildirmeye
mecburdurlar. Aksi halde önceki üyelerin sorumluluklarına iştirak etmiş olurlar. Burada “belli olan”
teriminin ifade ettiği anlam, objektif özene sahip yönetim kurulu üyesinin fark edebileceği yolsuzluk olması
gerektiği kanaatindeyiz. Öte yandan göreve yeni gelen bir yöneticinin geçmişteki tüm işlemleri denetleme
görevi olduğunun düşünülemeyeceği, göreve gelindikten sonraki işlemlerin icrasında, varsa ve gerekli ise, bu
işlemlerle ilgili evveliyatın tetkiki görevi bulunduğu şeklinde yorum yapılması icap ettiği kanaatindeyiz.
TTK’nun 300/8 inci maddesi uyarınca şirketi temsile yetkili kimselerin ticaret siciline tescil ve ilan edileceği,
33 üncü madde gereğince tescil edilmiş hususlarda ortaya çıkacak her türlü değişikliğin de tescil edileceği,
38 inci maddede ise, ticaret sicili kayıtlarının üçüncü kişiler hakkında, kayıtların gazete ile ilan edildiği günü
takip eden işgününden itibaren hüküm ifade edeceği, kurala bağlanmıştır.
Tescil ve ilan edilmiş hususlardaki değişikliklerin de tescil ve ilan edilmesi kuralı, bu işlemlerin geçerlilik
şartı değil olarak değil, iyi niyetli üçüncü kişilerin korunması amacıyla öngörülmüştür. Bu bağlamda yönetim
kurulu üyeliği herhangi bir nedenle sona eren kişinin üyelikten ayrılışı ticaret sicilinde tescil ve gazeteyle
ilan edilmezse, şirket borçlarından sorumluluğu iyi niyetli üçüncü kişilere karşı devam eder. Ancak, yönetim
kurulundan fiilen ayrılmakla veya uzaklaştırılmakla, şirketin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi konusunda
yetkisi kalmayan üyenin VUK’un 10 uncu maddesi uyarınca, şirketten alınamayan vergi ve buna bağlı
borçlardan sorumlu tutulması mümkün değildir. Bu konuda yerleşmiş yargı kararları da
mevcuttur.(DVDDGK, 31.03.1995, 21/116) Ancak bu fiili ayrılma veya uzaklaştırılma halinin tevsik
edilebilmesi gerekir.
Kanuni temsilcilere karşı açılacak sorumluluk davalarında TTK 340 ıncı maddenin yollaması ile 309 uncu
maddedeki zamanaşımı süreleri uygulanır. TTK 309, üç tip zamanaşımı süresi öngörmüştür. Bunlardan ilki
iki yıllık zamanaşımı süresidir. Buna göre, açılacak sorumluluk davasında davacı sorumluları ve zararı
öğrenmesinden itibaren iki yıl içinde sorumluluk davasını açmalıdır. Diğeri beş yıllık zamanaşımı süresidir.
Sorumlular ya da zarar öğrenilsin öğrenilmesin, sorumluluk davası zarar verici fiilin meydana gelmesinden
başlamak üzere beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir. TTK m. 309/4 gereğince, şayet sorumluluğu
gerektiren fiil aynı zamanda bir suç teşkil ediyor ve bu suça ait zamanaşımı süresi TTK’nın 309 uncu
maddesinde öngörülen sürelerden daha uzun ise, davacı, ceza zaman aşımı süresi içerisinde sorumluluk
davası açabilme imkanına sahiptir.
5.

GERÇEK ORTAĞIN VEYA GERÇEK YÖNETİCİNİN PERDE ARKASINDA OLMASI :

Uygulamada piyasayı dolandırmak veya yoğun şekilde vergi kaçakçılığı yahut diğer yasa dışı işlemler
yapmak amacıyla kurulan veya bu tür işlemlere yönelen şirketlerde gerçek ortak yerine, başkalarının ortak
olarak gösterildiklerine veya kanuni temsilci olarak gerçek yöneticiler yerine, yine yönetimde rolü olmayan
kişilerin kanuni temsilci olarak gösterildiklerine, böylelikle gerçek faillerin isminin geçmediği ortamlar
yaratıldığına rastlanmaktadır.
Ortak imiş gibi veya kanuni temsilci imiş gibi gösterilenlerin genellikle, çok yaşlı, çok genç, çok fukara ve
çok cahil kişilerden oluştuğu ve bunların küçük menfaatler karşılığında isimlerini ve imzalarını
kullandırdıkları görülmektedir.
Hukukta prensip olarak resmen kim ortak ise veya kim kanuni yönetici ise, bu sıfatlardan kaynaklanan
4

işlemlerde muhatap o kişilerdir.
Kanunlarımızda, başkasının arkasına gizlenme olaylarında, perde arkasındaki kişilerin muhatap alınmasına
yönelik çok açık hükümlere rastlanmamaktadır. Muhtelif kanunlardaki bazı hükümlere ve temel hukuk
kurallarına dayanılarak ve çok kuvvetli ispat unsurları ortaya konularak, perde arkasındaki gerçek faillerin
muhatap alınması mümkün olabilir, ancak bu konuda yeterli içtihat oluşmuş değildir.
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CEZA EVİ İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE ÇALIŞTIRILAN HÜKÜMLÜ VE
TUTUKLULARIN SOSYAL GÜVENLİK VE VERGİ HUKUKU KARŞISINDAKİ DURUMU
Dr. Oğuz KARADENİZ
SSK Başkanlığı
Sigorta Müfettişi

Hülya K. KARADENİZ
Mali Hukuk Bilim Uzmanı

GİRİŞ
Ülkemizde ceza ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısı 2002 yıl sonu itibariyle 59.000’e
ulaşmıştır. Bunların
2001 yılı itibariyle yaklaşık 25.000’i 1 ceza ve tutukevlerindeki atölyelerde
çalıştırılmaktadır. Bu şekilde ceza ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklular cezalarını çektikleri veya
tutuklu kaldıkları süre içerisinde hem bir meslek öğrenmekte hem de üretime katkıda bulunmaktadırlar.
4958 sayılı Kanunun2 25. maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 2. maddesine eklenen bir
fıkra ile ceza ve tutukevlerinde çalışan hükümlüler ve tutuklular kısmen sosyal güvenlik şemsiyesine
alınmışlardır. Çalışmamız ceza ve tutukevlerinde çalıştırılan hükümlülerin ve tutukluların
sosyal
güvenliklerini ve belirtilen kimselerin aldıkları ücretlerin ve gündeliklerin vergi hukuku karşısındaki
durumunu inceleme konusu yapmaktadır.
I-

CEZA VE TUTUKEVLERİNDE ÇALIŞTIRILAN
TUTUKLULARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ

HÜKÜMLÜLERİN

VE

Cezaevi; halk arasındaki deyimiyle hapishane olarak adlandırılan ve ceza hükümlüsü veya tutuklu olan
kimselerin cezalarını çektikleri yerdir. 3 Hükümlü, hakkında ceza hükmü verilmiş4 ve mahkumiyet hükmü
kesinleşmiş olan kimsedir. 5 Tutuklu ise, kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan
kimsedir. 6 Ceza ve tutukevlerinde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların sosyal güvenliğini 4958 sayılı Kanun
öncesi ve sonrası olmak üzere iki aşamada incelemek yerinde olacaktır.
A- 4958 SAYILI KANUN ÖNCESİ CEZA VE TUTUKEVLERİNDE ÇALIŞTIRILAN
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ
506 sayılı Kanun’ un 4958 sayılı Kanunla iptal edilmeden önceki 3. maddesinin I. Fıkrasının İ bendi “ceza
ve ıslahevleri içindeki atölyelerde çalıştırılan hükümlülerin sigortalı sayılmayacaklarını “ hüküm altına
almıştı. Belirtilen kimselerin sigortalı sayılmamasının nedeni ceza ve ıslahevlerindeki çalışmalarının
hizmet akdine dayalı olmamasıdır. Hükümlü ve tutukluların ceza ve ıslahevlerindeki atölyelerde çalışmaları
serbest irade ile kurulan bir çalışma ilişkisi olmayıp kamu hukuku ilişkisine dayalı bir yükümlülüktür. 7
Hükümlü ile işveren ceza ve ıslahevi idaresi arasındaki ilişkiyi normal bir iş ilişkisi olarak kabul etmek
mümkün değildir.” Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarındaki amaç, onlara tahliyelerinden sonraki
hayatlarını kazanabilecek derecede bir iş ve sanat öğretmek ve cezaevi sonrası hayatlarına hazırlanıp
topluma yararlı bireyler olarak dönebilmelerini, başarılı olabilmeleri için gerekli bilgilere sahip olmalarını,
üretken olmalarını sağlamak, gündelik ödenmek suretiyle ekonomik yönden rahatlamalarını temin etmek,
ceza infaz kurumlarındaki insan gücünün hizmet ve üretime dönüştürülmesi suretiyle ülke ekonomisine
katkıda bulunmaktır.” (Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare
Muhasebe ve İhale Yönetmeliği M. 19)8
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Bununla beraber çalışma şayet, ceza ve ıslahevi dışında gerçekleşiyorsa bu durumda çalışan hükümlüleri
sigortalı saymak gerekecektir. Bu durumda ceza ve ıslahevi idaresinin hükümlü ile işveren arasındaki hizmet
ilişkisinin kurulmasına aracılık ettiği kabul edilmektedir. 9 Nitekim Ceza İnfaz Kurumlarındaki
Hükümlülerin Cezaevi Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılması Hakkında Yönetmeliğin 10 m. 17/B uyarınca
“ 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3/İ maddesinin amir hükmü uyarınca, cezaevi atölyeleri dışındaki
işyerlerinde çalıştırılan hükümlüler hiç bir ayırıma tabi tutulmaksızın, işverence yapılacak ücret tahakkuku
tutarından sigorta primi kesilir.” Bununla beraber gerekli koşuları taşımak kaydıyla ceza ve ıslahevlerinde
çalıştırılan hükümlülerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına isteğe bağlı sigorta primi ödemesinde
herhangi bir sakınca da bulunmamaktaydı. 11
B- 4958 SAYILI KANUN SONRASI DURUM
4958 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanun’un 3. maddesinin I. Fıkrasının i bendi iptal edilmiştir. Diğer yandan
4958 sayılı Kanun’ a 506 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen yeni fıkra hükmü ile ceza ve infaz
kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye vb ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular
hakkında yalnızca iş kazası ve meslek hastalıkları, analık ve hastalık sigorta kollarının uygulanacağı
öngörülmüştür. Ancak belirtilen kişiler istekleri halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları
bakımından 506 sayılı Kanun’ un 85. maddesinde öngörülen şartları taşımaları kaydıyla isteğe bağlı
sigortalı olabileceklerdir. Bu şekilde çalıştırılanların işvereni Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları
Kurumu, işveren vekilleri ceza infaz kurumları ile tutukevleri iş yurtlarının sorumlu müdür ve
amirleridir.(4958 sayılı Kanun m.25)
4958 sayılı Kanun’ la sosyal güvenlik şemsiyesinin genişletilmesi yönünde önemli bir adım atılmış ve ceza
ve tutukevlerinde çalışan hükümlüler kısa vadeli sigorta kolları bakımından sosyal güvenlik şemsiyesi altına
alınmıştır. Böylelikle çalışan hükümlü ve tutukluların yanı sıra dışarıda zor durumda olan ailelerinin de kısa
vadeli risklere karşı korunması sağlanmıştır. Hemen belirtelim ki ceza ve ıslahevlerinde çalışan hükümlüleri
kapsam dışı bırakan SSK m. 3/I-i yeni getirilen düzenlemeyle uyum açısından12 06.08.2003 tarihi itibariyle
yürürlükten kaldırılmasına karşın hükümlü ve tutukluları kapsama alan yeni uygulama 01.01.2004 tarihi
itibariyle yürürlüğe girecektir. Bu durumda 06.08.2003-01.01.2004 tarihleri arası ceza ve tutukevlerinde
çalıştırılan hükümlülerin sosyal güvenlik hukuku karşısındaki durumu ne olacaktır? Kanaatimizce hükümlü
ve tutukluların ceza ve tutukevlerindeki çalışmaları hizmet akdine dayanmadığından 06.08.200331.12.2003 tarihi arasında bu kimseleri sigortalı saymak yerinde olmayacaktır.
Bu noktada bir diğer sorun
4958 sayılı kanun ile getirilen düzenlemenin SSK m. 104 ile çelişip
çelişmeyeceği yönündedir. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 104. maddesinde kısa vadeli sigorta
kollarında nazara alınmayan süreler düzenlenmiştir. Belirtilen maddenin B fıkrası gereğince “hükümlülükle
sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, 506 sayılı Kanunun 35, 37, 48, 49 ve 51 inci maddelerinde belirtilen çalışma
sürelerine girmediği gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın
ve 15 ayın hesabında da nazara alınmaz.” Bir başka anlatımla hastalık ve analık sigortasından sigortalının kendisine ve aile
ferlerine sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için gerekli prim ödeme gün sayısı hesaplanırken hükümlülükle
sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre dikkate alınmamaktadır. Böylelikle tutuklu serbest kaldığında tutuklandığı tarihteki
sosyal sigorta yardımlarından (hastalık ve analık sigortası) yararlanma hakkına aynen sahip olacaktır. Burada amaçlanan
tutuklunun suçsuzluğunun anlaşılıp serbest kalması halinde kendisinin ve ailesinin sosyal güvenlik haklarından mahrum
bırakılmasını önlemektir. Bu noktada akla gelebilecek soru aynı kimsenin tutuklu kaldığı süre içinde cezaevi, infaz
kurumları veya tutukevlerindeki atölye vb. tesislerde çalışması ve sigortalı olması halinde, belirtilen halin hastalık ve analık
sigortası bakımından mükerrerliğe yol açılıp açılmayacağı konusudur. Kanaatimizce 4958 sayılı Kanunla getirilen
düzenleme özel hüküm niteliğindedir. Bu durumda cezaevi, infaz kurumu ve tutukevlerindeki atölyelerde çalışanları için
hastalık ve analık sigortası primi ödenmesinden ötürü gerekli yardımlar anında sigortalının kendisine ve ailesine
sağlanacaktır. Üstelik tutuklu sigortalının bayan ise kendisinin analığı ve hastalığı, erkek ise hastalığı halinde SSK m.32/C
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uyarınca geçici iş göremezlik ödeneği verileceğinden tutuklu sigortalı açısından SSK m.104/B ‘ye oranla daha avantajlı bir
durum ortaya çıkacaktır.
II-

CEZA VE ISLAHEVLERİNDE ÇALIŞAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA ÖDENEN
ÜCRETLERİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Yukarıda da belirtildiği üzere hükümlü ve tutuklular gerek ceza evi içinde gerekse ceza evi dışında kamu ya
da özel sektöre ait işlerde çalıştırılmaktadırlar. Hükümlülerin ceza evi dışında çalıştırılmaları ceza evi idaresi
ile işveren arasında “hükümlü çalıştırılması hakkında protokole” göre düzenlenmekte, tutuklu ve hükümlü
ücretlerinin tamamı işverenlerce işyurdu döner sermayesine ödenmekte ve buraya gelir kaydedilmektedir.
Tutuklu ve hükümlülerin gündelikleri ise Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 sayılı Kanunun 17 nci, 4301
sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunun13 8
inci maddesini değiştiren 4671 Sayılı Kanunun14 2 inci ve 3 üncü maddeleri , Ceza İnfaz Kurumları ile
Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare Muhasebe ve İhale Yönetmeliğinin 32 inci maddesinin
değişik 2 inci maddesi ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair
Tüzüğün 198 inci maddesine göre ödenmektedir.15
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 7 numaralı bendinde; “Sanat okulları ile bu mahiyetteki
enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde , Darülacizelerin atölyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve
tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir. “ hükmü yer almaktadır.
Buna göre 4358 sayılı Yasa gereğince Adalet Bakanlığı’nca saptanarak cezaevi işyurdu döner
sermayesinden yönetmelik hükümleri çerçevesinde tahakkuk ettirilen ücretler gelir vergisinden müstesna
tutulacaktır. 16
Kurum dışındaki işyerlerinde çalıştırılan hükümlüler için tahakkuk ettirilecek ücretler işverene bordro
karşılığında işyurdunun banka hesabına yatırttırılır. Tahsil edilen paranın tamamı işyurduna gelir kaydedilir.
(Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare Muhasebe ve İhale
Yönetmeliği m.21 son)
“İşyurdu döner sermayesinden, hükümlerine göre tutuklu ve hükümlülere ödenen ücretler Gelir Vergisi
Kanununun 23/7 nci maddesi hükmü uyarınca gelir vergisinden istisna edilir.” (Ceza İnfaz Kurumlarındaki
Hükümlülerin Cezaevi
Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik m.17/A-a-1) Buna
benzer bir hüküm Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare Muhasebe
ve İhale Yönetmeliği m. 22/A’da bulunmaktadır. Belirtilen madde hükmüne göre; “Kurum dışındaki
işyerlerinden hükümlüler adına alınan ücretlerle işyurdu bütçesinden hükümlü ve tutuklulara ödenen
gündelikler Gelir Vergisi Kanunu' nun 23'üncü maddesinin 7 numaralı bendi hükmü uyarınca gelir
vergisinden istisna edilir.”.Diğer yandan çalıştırılan hükümlü ve tutuklulara tahakkuk ettirilen ücret tutarı
üzerinden yasal Damga Vergisi kesintisi yapılır. (Ceza İnfaz Kurumlarındaki Hükümlülerin Cezaevi
Dışındaki
İşyerlerinde Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik m.17/ A-b). Ücretin döner sermaye
saymanlığınca değil de işin yapıldığı kamu kurum ve kuruluşunca ödenmesi halinde yapılan ödemenin gelir
vergisine tabi tutulması gerekmektedir. (Ceza İnfaz Kurumlarındaki Hükümlülerin Cezaevi
Dışındaki
İşyerlerinde Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik m.17/A-a-2)17 Bu aşamada bir önemli nokta ise
hükümlülük ya da durumu ortadan kalkan ve kamu ya da özel sektöre ait işyerlerinde çalışan eski hükümlü
ya da tutuklulara yapılan ödemelerin gelir vergisi kanunu karşısındaki durumudur. GVK m.23/7 sadece
09.08.1997 Tarih ve 23075 sayılı RG
16.05.2001 Tarih ve 24404 sayılı RG
15
Hükümlü ve tutuklular için maddî yönden daha olumlu bir ortam yaratılması ve işyurdu çalışmalarında arzu edilen
randımanın alınmasının temini için 05.08.2002 tarihinden geçerli olmak üzere ;1. Tüm Cezaevi İşyurtlarında,a) Ustalar
için 4.000.000.-TL.b) Kalfalar için 3.750.000.-TL.c) Çıraklar için 3.500.000.-TL. 2. Ayrıca, halı atölyesi bulunan
cezaevi işyurtlarında halı dokunmasını rasyonel bir düzeye kavuşturulması, halının kusursuz imal edilmesi ve
çalışanlara daha fazla maddi destek sağlaması için bu atölyede istihdam edilen hükümlü ve tutuklulara; a) Ustalar için
4.250.000.-TL b) Kalfalar için 4.000.000.-TL.c) Çıraklar için 3.750.000.-TL.3. Bunun yanı sıra staja tâbi tutulan
hükümlü ve tutuklulara 2.000.000.-TL. üzerinden gündelik ödenmesi, 4. Yine 05.08.2002 tarihinden geçerli olmak üzere
hükümlü ve tutuklulara fazla mesai ücreti olarak beher saat için 500.000.-TL. ödeme yapılması,İşyurtları Kurumu
Yüksek Kurulunun 05.08.2002 gün ve 43 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. Bkz. Adalet Bakanlığı 08.03.2002 Tarih
ve CİK/İşy/ 101 – 15 sayılı Genelgesi
16
Ramazan CENK;: Ücretler, Tazminatlar ve Harcırahlar Yaklaşım Yayınları Ankara 1999 s. 120
17
Bkz. Maliye Bakanlığı 12.09.1979 Tarih ve GVK 2-2176-197/70357 Sayılı Genel Yazısı CENK; s. 120
13
14

hükümlü ve tutuklulara yapılan ücret ödemelerinden bahsettiğinden
ücretlerden gelir vergisi kesintisi yapılmalıdır. 18

belirtilen kimselerin elde ettikleri

SONUÇ;
4958 sayılı Kanunla ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerindeki atölye, tesis vb. ünitelerde çalışan
hükümlüler iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, sigorta kolları bakımından sosyal güvenlik
şemsiyesi altına alınmışlardır. Belirtilen kimseler istekleri halinde SSK m.85 uyarınca gerekli koşulları da
taşımaları kaydıyla
malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları için isteğe bağlı sigorta primi
ödeyebileceklerdir. Böylelikle sosyal güvenlik şemsiyesi genişletilmiş ve hükümlü ve tutukluların kendileri
ile birlikte dışarıda bulunan aileleri de sosyal güvence altına alınmıştır. 4958 sayılı kanunla getirilen
tutuklulara yönelik düzenleme 506 sayılı Kanun’un 104. maddesinde yer alan ; kısa vadeli sigorta kollarında
nazara alınmayan süreler kısmında yer alan hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre ile
mükerrerlik göstermekle birlikte yeni düzenlemenin m.104’in tutuklulara sağladığı hakka göre tutuklular
açısından geçici iş göremezlik ödeneği başta olmak üzere hastalık ve analık sigortasından sağlanan diğer
yardımlarda daha avantajlı olduğu görülmektedir. Bu arada hemen belirtmeliyiz ki hükümlülük veya
tutukluluğu sona ermiş eski hükümlü ve tutuklular kamu ya da özel sektöre ait işyerlerinde çalışmaları
halinde 506 sayılı Kanun uyarınca tüm sigorta kollarına tabi zorunlu sigortalı olacaklardır.
Diğer yandan gerek ceza evi infaz kurumu ve tutukevleri içinde gerekse dışında kamu veya özel sektöre ait
işyerlerinde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular için ücretlerin işyurtları döner sermayesi tarafından hükümlü
ve tutuklulara ödenmesi halinde bu ödemeler GVK m.23/7 çerçevesinde vergiye tabi olmayacaktır.
Ödemelerin bizzat kamu ya da özel sektör tarafından hükümlü ya da tutuklulara yapılması halinde ise
ödenen ücretlerden gelir vergisi kesilmesi gerekmektedir. Getirilen istisna hükmü sadece halen hükümlü ve
tutuklu olup çalıştırılanlar için olup, işyerlerinde çalışan eski hükümlü ve tutukluların ücretleri gelir
vergisine tabi tutulacaktır.
KAYNAKLAR
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ÖZEL BİNA İNŞAATI VE İHALE KONUSU İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİMİ
AÇISINDAN İNCELEME YAPILMADAN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ
Resul KURT
Sigorta Müfettişi

I.

GENEL BİLGİLER

Asgari işçilik, bir işin yapılabilmesi için çalıştırılması gereken en az işçi sayısını ve bu işlerde çalışacak
işçilerin kazanabilecekleri en az ücreti ifade etmektedir.
İlk defa 3917 sayılı Yasa ile değişik 4792 sayılı Yasanın 6. maddesinde, Sigorta Müfettişlerine “işin
yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarını saptamak” yetkisi verilmiş, 616 sayılı Sosyal
Sigortalar Kurumu Başkanlığı’nın Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de 4792 sayılı Yasanın 6. maddesi yer
almamıştı. 616 sayılı KHK, Anayasa Mahkemesinin 30.10.2000 tarihli kararı ile iptal edilmiş, iptal edilen
KHK ‘nin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nın 153.
maddesinin 3. fıkrası 2949 sayılı Yasanın 53. maddesinin 4. ve 5. fıkraları gereğince iptal hükmünün, kararın
Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verilmişti. Anayasa
Mahkemesinin iptal kararı 10.11.2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış, sürenin bitmesiyle 10.11.2001
tarihinde iptal hükmü yürürlüğe girmişti. Bu tarihten 06.08.2003 tarihine kadar geçen sürede herhangi bir
yasal düzenleme yapılamamış ancak, 06.08.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4958 sayılı Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanunla 506 sayılı Kanunun 79 uncu ve 130 uncu maddelerine eklenen fıkralarda Asgari
İşçilik uygulamasının usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir.1
506 sayılı kanunun 79. maddesinde 4958 sayılı Kanunun2 37. maddesiyle yapılan değişiklikle; 506 sayılı
Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü
işler ile gerçek veya tüzel kişilerce yapılan inşaatlardan dolayı yeterli işçilik bildirmiş olup olmadığının
Kurumca araştırılacağı, usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin
bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, bildirilmemiş olan işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim
tutarı, gecikme zammı ile birlikte Sigorta Müfettişince inceleme yapılması istenilmeksizin işveren tarafından
ödendiği takdirde, iş yeri hakkında Sigorta Müfettişine inceleme yaptırılmayabileceği ve Sigorta Müfettişi
tarafından, Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgari işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk
ettirilen sigorta primleri 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesi de nazara alınarak işverene tebliğ olunacağı,
işverenlerin, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz
edebileceği, itirazın takibi durduracağı, Kurumca itirazın reddi halinde, işveren, kararın tebliğ tarihinden
itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabileceği, Mahkemeye başvurulması prim borcunun takip
ve tahsilini durdurmayacağı ve Sigorta Müfettişince Kuruma asgari işçilik tutarı bildirilmediği tespit edilen
işyerleri hakkında ayrıca bu Kanunun 140 ıncı maddesine göre işlem yapılacağı, hükme bağlanmıştır.
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83 üncü maddesine göre, “Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, il ve
belediyeler veya sermayesinin en az yarısı genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile il ve belediyelere ait olan
teşekkül ve müesseseler, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri,
kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan kurum ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşların
ihale yolu ile yaptırılan her türlü işleri üzerine alanları ve bunların adreslerini kuruma bildirmekle
yükümlüdürler.” Hükmü getirilerek kamu kurum ve kuruluşları ihale yoluyla yaptırdıkları tüm işleri SSK’na
bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır. Yine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 56. Maddesinde; “
Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan ve müteahhidin
bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar
Kurumu’ndan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde, kesin teminatın tümünün” müteahhide iade edileceği
hüküm altına alınmıştır.

Kurt Resul, “Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Asgari İşçilik Uygulamasında 4958 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler
ve SSK Başkanlık Sigorta Müfettişlerinin Yetkileri”, Yaklaşım Dergisi, Aralık 2003, sayı 132, s.223.
2
Söz konusu 4958 sayılı Kanun 06.08.2003 tarih ve 25191 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
1

01.01.1994 tarihinden itibaren özel bina inşaatlarında belediyelerden yapı kullanma izin belgesi (iskan)
alınabilmesi için işverenlerin ilgili sigorta müdürlüğünden ilişiksizlik belgeleri getirmeleri istenmektedir.
Yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarından ihale yoluyla iş alan
müteahhitlerin, teminatlarını alabilmeleri için SSK’ndan ilişiksizlik belgesi getirmesi talep edilmektedir.
İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 4 Eylül 1992 tarih 21335 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan bir tebliğ ile Belediyelerin, yapı ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişilerin isimleri ile adreslerini
ilgili Sigorta Müdürlüklerine gönderecekleri ve ayrıca tamamlanmış binalara yapı kullanma izin belgesi
verirken de, İşverenin, Sosyal Sigortalar Kurumuna bu bina inşaatından dolayı prim borcunun olmadığını
gösteren ilgili sigorta müdürlüğünce düzenlenmiş ilişiksizlik belgesi istenileceği açıklanmıştır.
Bu çalışmada, özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerde inceleme yapılmaksızın ilişiksizlik belgesi verilmesi
konusu açıklanmaya çalışılmıştır.
II.

ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA İNCELEME YAPILMADAN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ
DÜZENLENMESİ

Özel bina inşaatlarında, 01.01.1994 tarihinden sonraki inşaatlar için asgari işçilik uygulaması olmakta,
01.01.1994 tarihinden önce bitmiş inşaatlarla, 01.01.1994 tarihinden önce başlamış ancak bu tarihten sonra
bitmiş inşaatların da 01.01.1994 tarihinden önceki kısımları için asgari işçilik uygulanmamaktadır3.
SSK Genel Müdürlüğü’nün 16-118 ek genelgesine göre, metrekare birim maliyeti işin başlangıç ve bitiş
tarihlerinin baz alınmasıyla,


Faaliyet süresi en çok 2 yıl olan özel bina inşaatlarında bitirildiği yıldan önceki yılda geçerli
Bayındırlık Bakanlığı metrekare birim maliyet bedeli esas alınmakta,



Faaliyet süresi 2 takvim yılından fazla olan özel bina inşaatlarında ise faaliyet süresine giren bitim
yılı dışındaki her takvim yılına ilişkin birim maliyet bedellerinin toplanarak yıl sayısına
bölünmesiyle aritmetik ortalamanın alınmasıyla bulunacak tutar metrekare birim maliyet bedeli
olarak esas alınmaktadır.

Ancak, bu sistem Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin4 38/b fıkrası ile, 01.05.2004 tarihinden geçerli
olmak üzere “başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit
edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki
yıla ait birim maliyet bedeli esas alınacağı” şeklinde değiştirilmiştir.
Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürlüklerinde, özel bina inşaatı işlerinde işçilik oranı, 16-192 ek sayılı
genelgede %9 olarak belirtilen oran %25 eksiltilerek % 6,75 olarak uygulanmaktadır. Bu şekilde yeterli
işçilik bildiriminde bulunan işverenlere ilişiksizlik belgesi verilmekte, ancak işçilik bildirimi yeterli olmayan
işverenlere ise, 16-149 Ek sayılı genelge uyarınca fark işçiliği ödemek isteğini belirten bir dilekçe ile ilgili
sigorta müdürlüğüne başvurarak fark primi ödemeleri halinde ilişiksizlik belgesi verilebilmekte veya
işverenin bu fark tutarı ödemek istememesi halinde, SSK Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Grup
Başkanlıklarına, Sigorta Müfettişi incelemesi için gönderilmektedir.
Maliyet bedellerine uygulanacak bu %25’lik eksiltme oranı Sigorta Müdürlüğünce yapılacak
değerlendirmede dikkate alınmakta, Sigorta Müfettişlerince yapılacak incelemelerde dikkate alınmamaktadır.
Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirilen prime esas kazançlar toplamının, özel bina inşaatlarında yaklaşık
maliyet bedeline % 9 oranında asgari işçilik ücreti oranlarının uygulanması sonucunda tespit edilen işçilik
tutarından az olması durumunda, Sigorta Teftiş Kurulu’ndan yapılan işle ilgili olarak asgari işçilik tespiti
istenmekte ve inceleme sonucu düzenlenecek rapora göre işlem yapılmaktadır.

01.01.1994 tarihinden önce başlamış ancak bu tarihten sonra bitmiş inşaatların sadece 01.01.1994 tarihinden sonraki
kısmı için asgari işçilik uygulanmaktadır
4
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 16.01.2004 tarih ve 25348 sayılı RG’de yayınlanmıştır.
3

2

Yalnız, Sigorta Müfettişleri tarafından yapılan incelemede, malzemeli işçilik faturaları tüm yapının
maliyetinden, işçilik faturaları (safi işçilik) ise, işin yürütümü için gerekli en az işçilik miktarından
düşülmektedir.
III.

İHALE İŞERİNDE
DÜZENLENMESİ

İNCELEME

YAPILMADAN

İLİŞİKSİZLİK

BELGESİ

İhale Konusu işlerde, işin yürütümü için gerekli olan en az işçilik miktarının hesaplanması ve 01.01.1994
tarihinden sonrasına fark işçilik gerekip gerekmediğinin saptanabilmesinde, işe başlama ve bitiş tarihleri,
aylar itibariyle kuruma bildirilen sigorta primine esas kazançlar, kesin hakediş tutarı, geçici-kesin kabul
tarihlerine dikkat edilmektedir.
İhale bedeline uygulanacak İşçilik oran ve tutarları, sırasıyla aşağıda belirtilen yollarla saptanmaktadır ;
a) İhale makamından alınmış keşif özeti veya son hakediş cetvellerinde gösterilen işçilik tutar veya
oranı yada sözleşme gereği çalıştırılacak sigortalı sayısı, varsa ihale makamlarınca tutulan puantaj
kayıtları,
b) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Meslek Kuruluşlarından alınan belgelerde kayıtlı işçilik tutar
veya oranı,
c) Yöresel emsal oluşturabilecek il veya ilçe bazında aynı nitelikteki iş için Kuruma bildirilmiş bulunan
işçilik miktarı,
Yukarıda belirtilen yollarla işçilik oran veya tutarının saptanamaması halinde, 16/192 Ek
Genelge Eki listede sonradan çıkarılan tebliğler ve ek genelgelerde yayımlanan işçilik oranları
alınmaktadır.

esas

Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından çeşitli meslek kuruluşlarının görüşleri de alınarak, inşaat işleri ve ihale
konusu işlerde dikkate alınmak üzere iş kolları itibariyle asgari işçilik ücreti oranlarını gösterir bir liste
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının5 03.09.1999 tarih ve 16-192 sayılı ek genelgesi ekinde
yayınlanmıştır.
İhale konusu işlerde, işin yürütümü için gerekli en az işçiliğin hesaplanmasında işverene ödenen hak ediş
tutarları esas alınacaktır. Ancak, hak ediş tutarlarına fiyat farkı ve stopaj dahil edilecek, nefaset ve KDV
tutarları dahil edilmemektedir.
Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta müdürlüklerinde, ihale konusu işlerde, 16-192 ek sayılı genelgede
belirtilen asgari işçilik ücreti oranları %25 eksiltilerek uygulanmaktadır. İstihkak miktarına uygulanacak bu
%25’lik eksiltme oranı sigorta müdürlüğünce yapılacak değerlendirmede dikkate alınmaktadır. Ancak,
sigorta müfettişlerince yapılacak incelemelerde dikkate alınmamaktadır.
İşverenler sigorta müdürlüklerindeki değerlendirme aşamasında eksik işçilik olması halinde 16-149 Ek sayılı
genelge uyarınca fark işçiliği ödemek isteğini belirten bir dilekçe ile ilgili sigorta müdürlüğüne başvurarak
fark primi ödemeleri halinde ilişiksizlik belgesi alabilmektedirler.
İhale konusu iş nedeniyle müteahhidin ve müteahhitten iş alan taşeronların Sosyal Sigortalar Kurumu’na
bildirilen prime esas kazançlar toplamının, ihaleli işlerde istihkak bedeline 16-192 ek sayılı genelgede
belirtilen asgari işçilik ücreti oranlarının uygulanması sonucunda tespit edilen işçilik tutarından az olması
durumunda, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan yapılan işle ilgili olarak asgari işçilik tespiti istenmekte
ve inceleme sonucu düzenlenecek rapora göre işlem yapılmaktadır.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin6 38/a fıkrası ile 01.05.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 506
sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen Genel ve Katma bütçeli kuruluşlar, il ve belediyeler veya
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, 06.08.2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4958 sayılı Kanunla
Başkanlığa dönüştürülmüştür.
6
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 16.01.2004 tarih ve 25348 sayılı RG’de yayınlanmıştır.
5
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sermayesinin en az yarısı genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile il ve belediyelere ait olan teşekkül ve
müesseseler, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri, kanunla ve
kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan kurum ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar tarafından
ihale yoluyla yaptırılan her türlü işlerde Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünce yapılacak araştırma; işin kesin
kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız olarak yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken
Katma Değer Vergisi (KDV) hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil toplam istihkak tutarına, işin
asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılacağı, şu kadar ki, işin sözleşmesinde
çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise, öncelikle bu sigortalıların adam/gün sayısı üzerinden Kuruma
bildirilmiş olup olmadığı araştırılacağı, bu araştırma sonucunda Kuruma bildirilmeyen sigortalılar ile ilgili
belgelerin verilmesi, yapılacak bir ay süreli bir tebligat ile işverenden istenileceği, belgelerin verilmemesi
veya eksik verilmesi halinde bu belgelerin Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünce resen düzenleneceği, belgelerin
Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünce düzenlenmesinin mümkün olmadığı hallerde ise yukarıda öngörüldüğü gibi
işlem yapılacağı hükme bağlanmıştır.
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YENİ İŞ KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Müfettişi
25.08.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.maddesi hariç tüm maddeleri , 10.06.2003
tarih,25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4857 sayılı İş Kanun ile yürürlükten
kaldırılmıştır.Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin
kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı
hakları saklıdır.Kısmı süreli çalışma,Çağrı üzerine çalışma,Geçici(Ödünç)iş ilişkisi,Telafi
çalışma,Belirli-Belirsiz süreli çalışma,Kısa süreli çalışma,Emsal işçi uygulaması gibi düzenlemeler
ilk kez 4857 sayılı İş Kanunu içinde yer almıştır.
A-ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
1-

Kısmi (Part-Time) Çalışma Sözleşmesi

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre
önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.Kısmî süreli
iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî
süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli
çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı
süreye orantılı olarak ödenir. Kısmi Çalışma Sözleşmesi ile Part-time çalışmalar yasal zemine
oturtulmakta ve işverene bu yönde hizmet akdi yapma serbestisi getirilmektedir.
2-

Çağrı Üzerine Çalışma

Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde
iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı
kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar
süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat
kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya
çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep
hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az
dört gün önce yapmak zorundadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine
getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her
çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır.
3-

Geçici (Ödünç) İş İlişkisi

İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı
şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde
çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak
devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi
bu sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene
karşı yerine getirmekle yükümlü olur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme
hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa
yenilenebilir. İşverenin, ücreti ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren,
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işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal
sigorta primlerinden işveren ile birlikte sorumludur. İşçi, işyerine ve işe ilişkin olup kusuru ile
sebep olduğu zarardan geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı sorumludur. İşçinin geçici
sözleşmesinden aksi anlaşılmıyorsa, işçinin diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin bu Kanundaki
düzenlemeler geçici iş ilişkisi kurulan işverenle olan ilişkisine de uygulanır. Örneğin (A)
Holdingi’nin İstanbul’daki şirketinde çalışan bir işçi,Erzurum veya başka bir ildeki şirketine
gönderilebilecektir.
4-

Telafi Çalışma

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil
edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında
çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde,
işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla
çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini
aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.
5-

Belirli Süreli Çalışma

Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi
objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli
süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste
(zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul
edilir.Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.
6-

Belirsiz Süreli Çalışma

İş ilişkisinin bir süreye bağlanmadığını sözleşmeler belirsiz süreli sayılır.
7-

Kısa Süreli Çalışma

Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak
önemli ölçüde azaltan veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durduran
işveren, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı
sendikaya bir yazı ile bildirir. Kısa çalışma süresi, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve herhalde üç
ayı aşamaz.
B- DİĞER DÜZENLEMELER
1-

Emsal İşçi

İşyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı
takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş
sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.
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2-

İşçi Tanımında Değişiklik

İşçi tanımından “herhangi bir işte” ve “ücret karşılığı çalışmak” ibareleri çıkartılarak bir iş
sözleşmesine dayanarak çalışma yeterli görülmektedir.
3-

İşveren Tanımında Değişiklik

“Gerçek ve tüzel kişiler” dışında iş sözleşmesine göre işçi istihdam eden ve tüzel kişiliği olmayan
kurum ve kuruluşlar da (örneğin, adi ortaklıklar)da işveren sayılmaktadır.
4-

İşyeri Tanımında Değişiklik

İşyeri kapsamı genişletilerek, İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve
olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir tanımı getirilmiştir.
5-

İşveren Vekili Tanımı Genişletilmiştir

İşveren vekili tanımına “işletme” sözcüğü eklenerek, İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin
ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir tanımı getirilmiştir.
6-

Eşit Davranma İlkesi

İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere
dayalı ayırım yapılamaz.İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî
süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem
yapamaz.İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş
sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde,
cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.Aynı veya eşit değerde
bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel
koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.İş ilişkisinde
veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti
tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.
7-

İşyerinin Veya Bir Bölümünün Devri

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir
tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile
birlikte devralana geçer.Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin
devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.Devir halinde,
devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan
işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir
tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin
veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı
sebep oluşturmaz.
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8-

Deneme Süresi

Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir.
Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.Deneme süresi içinde
taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin
çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.
9-

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Feshinin Geçerli Sebebe Dayandırılması

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş
sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin,
işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
10-

Özürlü Ve Eski Hükümlü İstihdamı

50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri için öngörülen % 3 özürlü, % 3 eski hükümlü ve % 2
terörden zarar görenlerle ilgili toplam % 8’lik zorunlu istihdam oranı % 6’ya çekilmiştir. Özürlüler
için belirlenen oran toplam oranın yarısından az (%3) olamaz.
11-

İşçi Ücretinin Gününde Ödenmemesi

Ücreti, ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir sebep dışında ödenmeyen işçi, iş görme
borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en
yüksek faiz oranı uygulanır.
12-

Fazla Çalışma

Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma
yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan
çalışmalardır.Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına
düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle
kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve
kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda,
her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının
yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması
gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.
13-

Fazla Çalışma Süresinin Serbest Zaman Olarak Kullanımı

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret
yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat
karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı
altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.
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14-

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Kıdem süresine göre 12, 18 ve 24 gün olan mevcut yıllık ücretli izin süresi sırasıyla 14, 20 ve 26
gün olarak değiştirilmiştir. Tarafların anlaşması halinde yıllık izin süresi bir bölümü on günden
aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.
15-

Günlük Çalışma Süresi

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre,
işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.Tarafların anlaşması ile
haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak
koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma
süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört
aya kadar artırılabilir.Haftalık çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde
dağıtılması durumunda, 6 gün çalışılan bir işyerinde işçi haftada en çok (11x6=66 saat), 5 gün
çalışılan işyerinde ise (11x5=55 saat) çalıştırılabilecektir. Bu haftalardan sonraki haftalarda (iki aydört ay)işveren işçiyi daha az sürelerle çalıştırması halinde işçiye fazla çalışma ücreti
ödemeyecektir.
16-

Kısa Çalışma Ödeneği

İşyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere
çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği ödenir. İşçinin kısa çalışma
ödeneğine hak kazanabilmesi için, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı
bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarını yerine getirmesi gerekir.Günlük kısa çalışma
ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadardır.
17-

Kadın İşçilere Doğum İzni

Kadın işçiler doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre
izinli sayılacaklardır.Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki izin 10 hafta olacaktır. İsteği halinde
kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden
sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate
alınmaz.
18-

İşyeri Hekimi Bulundurma

Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi
hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere
işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak
ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.
19-

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma

İş Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli
işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür.
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İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak
verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler.
20-

İş Güvenliği İle Görevli Mühendis Veya Teknik Eleman Bulundurma

İş Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli
işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş
kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve
uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine
ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle
yükümlüdürler.
21-

İşçinin Çalışmama Hakkı

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü
tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği
kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini
talep edebilir. Kurul aynı gün acilen toplanarak kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder.
Karar işçiye yazılı olarak bildirilir.İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde talep,
işveren veya işveren vekiline yapılır. İşçi tespitin yapılmasını ve durumun yazılı olarak kendisine
bildirilmesini isteyebilir. İşveren veya vekili yazılı cevap vermek zorundadır.Kurulun işçinin talebi
yönünde karar vermesi halinde işçi, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar
çalışmaktan kaçınabilir.İşçinin çalışmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları
saklıdır.Kurul kararına ve işçinin talebine rağmen gerekli tedbirler alınmadığı takdirde,işçi hizmet
akdini haklı nedenle feshedebilir.
22-

Özel İstihdam Bürolarının Kurulması

İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler
bulunmasına aracılık görevi, Türkiye İş Kurumu ve bu hususta izin verilen özel istihdam
bürolarınca yerine getirilir.
23-

İdari Para Cezaları
a. Genel hükümlere davrananlara her işçi için 50.000.000.-TL,
b. Toplu işten çıkarmaya ilişkin hükümlere aykırı davrananlara her işçi için 200.000.000.-TL,
c. Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık hallerinde de her işçi için
750.000.000.-TL,
d. İşçi ücretini ödemeyen ya da eksik ödeyenlere her işçi ve her ay için 100.000.000.-TL,
e. Ücrete ilişkin pusula düzenlemeyen veya yasaya aykırı ücret kesenlere 200.000.000.-TL,
f. Fazla çalışma ücretini ödemeyen,hak edilen serbest zamanı 6 ay içinde kullandırmayan fazla
çalışmalar için işçinin onayını almayana her işçi için 100.000.000.-TL,
g. Yıllık ücretli izinle ilgili hükümlere aykırı davrananlara her işçi için 100.000.000.-TL,
h. İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırı davrananlara 500.000.000.-TL,
i. Yasaya aykırı işyeri açanlara ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştıranlara
500.000.000.-TL,
j. Alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için 50.000.000.-TL,
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k. İşçilere doktor raporu almayan işverene her işçi için 100.000.000.-TL,
l. İş Müfettişleri tarafından çağrıldıkları zaman ifade ve bilgi vermeyen,gerekli olan belge ve
delilleri getirip göstermeyen,teftiş ve denetimi zorlaştıran işveren,işveren vekili,işçi ve diğer
kimselere 5.000.000.000.-TL para cezası uygulanacaktır.
24-

İdari Para Cezalarının Tebliği

Bu Kanunda öngörülen idari nitelikteki para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir.Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları o
yerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü tarafından verilir. Verilen idari para
cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu
cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz
edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar
kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede
sonuçlandırılır.
25-

Bildirimlerin Yazılı Yapılması

İş Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir.
Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir.
26-

Üçlü Danışma Kurulu

Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesinde, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat
çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla; Hükümet ile işveren, kamu görevlileri ve
işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin danışmayı sağlamak üzere, üçlü temsile dayalı
istişari mahiyette bir danışma kurulu oluşturulur.
27-

Kantin Açılması

İşyerlerinde, 150 ve daha fazla işçi çalıştırılması halinde, işçilerin ve ailelerinin gerekli
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işçiler tarafından kurulacak tüketim kooperatiflerine
işverenlerce yer tahsisi yapılabilir.
28-

Çalışma Koşullarında Değişiklik Ve İş Sözleşmesinin Feshi

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri
kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak
durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi
tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi
değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene
dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve
bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.Taraflar aralarında anlaşarak çalışma
koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe
konulamaz.
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29-

İş Sözleşmesinin Feshinde Usul

İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek
zorundadır.Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi,
o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.
30-

Çalışma Belgesi

İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge
verilir.Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından
zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.Bu
belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.
31-

Ücret Hesap Pusulası

İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya
işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin
olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan
her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit
kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan
muaftır.
SONUÇ
1475 sayılı İş Kanunu’nu 14.maddesi hariç tüm maddeleri ile yaklaşık 32 yıl sonra , 4857 sayılı İş
Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.Yukarıda 4857 sayılı İş Kanunu ile getirilen düzenlemelere
bilgilendirme amacıyla kısmen değinilmiştir.Yasa maddelerinin her biri ayrı makaleler oluşturacak
niteliktedir.

EK 2 : Model 1 İçin IMKB30 ve Diğer Bağımsız Değişkenlerle Elde Edilen Regresyon Denklemleri

Hisse Senedi

Hisse Senedi Getirisini Açıklayan Denklem

DW

VIF

F

R^2

MALİ SEKTÖR
Akbank

R = - 0.003 + 0.910 IMKB30 + 0.398 M1

2,538

IMKB30 : 1.021 0,0000 0,801
M1: 1.021

Aksigorta

R = 0.033 + 0.985 IMKB30 - 0.299 M1- 0.01 RBÜTDENG

2,505

IMKB30: 1.024 0,0000 0,874
M1: 1.021
RBÜTDENG :1.004

Alarko Holding

R = 0.019+ 1.037 IMKB30 - 0.616 SÜE

2,391

IMKB30 : 1.013 0,0000 0,807
SÜE : 1.013

Doğan Holding

R = 0.0033 + 1.244 IMKB30 - 0.668 DÖVKURSEP

2,254

IMKB :1.007 0,0000 0,769
DÖVKURSEP : 1.007

Doğan Yayın Holding R = 0.082 + 1.275 IMKB30 - 0.669 M1 - 0.728 DÖVKURSEP

1,982

IMKB :1.030 0,0000
M1: 1.034
DÖVKURSEP : 1.024

Garanti Bankası

R = -0.03 + 0.953 IMKB30 + 2.447 VADERİSKİ
- 0.570 DÖVKURSEP + 0.02 ENF

2,086

IMKB :1.221 0,0000 0,843
VADERİSKİ : 1.064
DÖVKURSEP:1.241
ENF : 1.255

İş Bankası C

R = 0.0022 + 1.165 IMKB30 - 2.055 VADERİSKİ - 0.303 DÖVKURSEP

2,136

IMKB30 : 1.009 0,0000 0,903
VADERİSKİ : 1.016
DÖVKURSEP:1.021

Koç Holding

R = 0.033 + 1.064 IMKB30 - 0.363 M1

2,467

IMKB30 : 1.021 0,0000 0,788
M1: 1.021

0,66

EK 2 : Model 1 İçin IMKB30 ve Diğer Bağımsız Değişkenlerle Elde Edilen Regresyon Denklemleri
MALİ SEKTÖR

DW

VIF

F

R^2

Sabancı Holding

R = -0.001 + 0.972 IMKB30 + 0.265 M1

2,829

IMKB30 : 1.021 0,0000 0,823
M1: 1.021

Yapı Kredi Bankası

R = - 0.04 + 1.089 IMKB30 + 0.017 ENF - 0.268 M1 - 0.364 DÖVKURSEP

2,454

IMKB30:1.120 0,0000 0,864
ENF: 1.199
M1 : 1.035
DÖVKURSEP:1.036

SINAİ SEKTÖRÜ
Arçelik

R = 0.028 + 0.970 IMKB30 + 0.684 SÜE

IMKB30:1.013 0,0000 0,704
SÜE : 1.013

Ereğli Demir Çelik

R = 0.022 + 0.861 IMKB30

1,494

IMKB30 : 1.000 0,0000 0,716

Ford Otosan

R = 0.016 + 0.984 IMKB30 + 0.342 M1

1,825

IMKB30 : 1.021 0,0000 0,726
M1: 1.021

Hürriyet Gazetesi

R = 0.053 + 1.003 IMKB30 + 0.05 ENF - 3.582 PFO - 0.484 M1

2,327

IMKB30 : 1.199 0,0000
ENF : 1.278
PFO : 1.243
M1: 1.133

Petkim

R = - 0.007 + 1.348 IMKB30

2,298

IMKB30 : 1.000 0,0000 0,774

Petrol Ofisi

R = 0.111 + 0.757 IMKB30 + 4.592 PFO - 0.387 İHR / İTH

1,758

IMKB30 : 1.040 0,0000 0,489
PFO : 1.249
İHR / İTH : 1.216

Tofaş Oto Fabrika

R = - 0.08 + 1.017 IMKB 30 + 0.033 ENF

2,329

IMKB 30 : 1.180 0,0000
ENF : 1.180

0,76

0,73

EK 2 : Model 1 İçin IMKB30 ve Diğer Bağımsız Değişkenlerle Elde Edilen Regresyon Denklemleri
DW

SINAİ SEKTÖRÜ

VIF

F

R^2

Tüpraş

R = 0.026 + 0.879 IMKB30 + 0.0088 CARİŞLDENG - 0.366 SÜE
+ 0.381 DÖVKURSEP - 0.01 ENF

2,003

IMKB 30 : 1.210 0,0000 0,843
CARİŞLDENG : 1.020
SÜE : 1.034
DÖVKURSEP : 1.035
ENF: 1.202

Vestel

R = 0.0065 + 1.021 IMKB30

2,163

IMKB30 : 1.000 0,0000 0,791

R = -0.01 + 0.678 IMKB30 - 2.384 VADERİSKİ

2,146

IMKB30 : 1.002 0,0000 0,708
VADERİSKİ : 1.002

HİZMET SEKTÖRÜ
Migros

EK 3 : Model 2 İçin Alt Sektör Endeksleri ve Diğer Bağımsız Değişkenlerle Elde Edilen Regresyon Denklemleri
Hisse Senedi

Hisse Senedi Getirisini Açıklayan Denklem

DW

VIF

F

R^2

MALİ SEKTÖR
Akbank

R = - 0.001 + 0.851 MALİEND+ 0.381 M1

2,422

MALİEND : 1.023 0,0000 0,796
M1: 1.023

Aksigorta

R = 0.036 + 0.915 MALİEND - 0.314 M1- 0.01 RBÜTDENG

2,558

MALİEND : 1.025 0,0000 0,858
M1: 1.023
RBÜTDENG :1.002

Alarko Holding

R = 0.0021+ 0.952 MALİEND - 0.625 SÜE

2,362

MALİEND : 1.014 0,0000 0,773
SÜE : 1.014

Doğan Holding

R = 0.0084 + 1.204 MALİEND

2,201

MALİEND :1.000 0,0000 0,769

Doğan Yayın Holding

R = 0.059 + 1.245 MALİEND - 0.794 M1

2,01

MALİEND :1.023 0,0000 0,665
M1: 1.023

Garanti Bankası

R = -0.03 + 0.918 MALİEND + 2.408 VADERİSKİ + 0.018 ENF - 0.379 DÖVKURSEP

2,035

MALİEND :1.256 0,0000 0,848
VADERİSKİ: 1.062
ENF : 1.275
DÖVKURSEP : 1.071

İş Bankası C

R = - 0.009 + 1.1117 MALİEND - 2.132 VADERİSKİ

2,268

MALİEND: 1.001 0,0000 0,924
VADERİSKİ : 1.001

Koç Holding

R = 0.018 + 1.003 MALİEND - 0.423 M1+ 0.504 DÖVKURSEP

2,431

MALİEND : 1.050 0,0000 0,775
M1: 1.040
DÖVKURSEP : 1.037

EK 3 : Model 2 İçin Alt Sektör Endeksleri ve Diğer Bağımsız Değişkenlerle Elde Edilen Regresyon Denklemleri
MALİ SEKTÖR
DW
Sabancı Holding

R = -0.011 + 0.918 MALİEND

Yapı Kredi Bankası

R = 0.0096 + 1.067 MALİEND - 0.330 M1 - 0.02 BÜYÜME

VIF

F

R^2

2,666

MALİEND: 1.000 0,0000 0,793

2,61

MALİEND :1.132 0,0000 0,876
M1 : 1.025
BÜYÜME : 1.115

SINAİ SEKTÖRÜ
Arçelik

R = 0.019 + 1.151 SINEND + 0.797 SÜE

2,331

SINEND: 1.005 0,0000 0,737
SÜE : 1.005

Ereğli Demir Çelik

R = 0.014 + 1.022 SINEND

1,456

SINEND : 1.000 0,0000

Ford Otosan

R = 0.0015 + 1.181 SINEND + 0.01 CARİŞLDENG + 0.349 M1

1,468

SINEND : 1.025 0,0000 0,778
CARİİŞLDENG: 1.006
M1 : 1.021

Hürriyet Gazetesi

R = 0.033 + 1.193 SINEND+ 0.041 ENF - 0.525 M1 - 2.673 PFO

2,223

SINEND : 1.270 0,0000 0,757
ENF : 1.371
M1: 1.138
PFO : 1.242

Petkim

R = - 0.067 + 1.649 SINEND - 0.03 ENF

2,583

SINEND : 1.252 0,0000 0,747
ENF : 1.252

Petrol Ofisi

R = - 0.171 + 0.883 SINEND+ 4.868 PFO - 0.810 ALTIN

1,71

SINEND : 1.024 0,0000 0,507
PFO : 1.166
ALTINFİY : 1.146

0,75

EK 3 : Model 2 İçin Alt Sektör Endeksleri ve Diğer Bağımsız Değişkenlerle Elde Edilen Regresyon Denklemleri
DW

VIF

F

R^2

SINAİ SEKTÖRÜ
Tofaş Oto Fabrika

R = 0.06 + 1.253 SINEND + 0.024 ENF

2,377

SINEND : 1.252 0,0000 0,758
ENF : 1.252

Tüpraş

R = -0.05 + 0.987 SINEND - 0.02 ENF + 2.164 PFO

2,205

SINEND:1.252 0,0000 0,779
ENF : 1.363
PFO : 1.114

Vestel

R = 0.002 + 1.200 SINEND

2,071

SINEND : 1.000 0,0000 0,811

R = -0.05 + 0.787 HİZEND- 1.587 VADERİSKİ + 1.151 PFO

2,186

HİZEND : 1.044 0,0000 0,869
VADERİSKİ : 1.071
PFO : 1.109

HİZMET SEKTÖRÜ
Migros

EK 1 : Bağımsız Değişkenlere İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları
IMKB30 BÜYÜME SÜE
IMKB30
BÜYÜME
SÜE
DÖVKURSEP

DÖVKURSEP ENF

M1

-0,325

1,000

0,113

0,022

VADERİSKİ ALTIN MALİEND SINEND HİZEND

-0,081

1,000

-0,209 -0,100

1,000

ENF

0,391

-0,489

0,034

0,084

1,000

M1

0,142

-0,089 -0,197

0,103

0,082

1,000

0,215

-0,090

0,231

0,007

RBÜTDENG

RBÜTDENG İHR / İTH CARİŞLDENG PFO

1,000

-0,059

-0,215

1,000

İHR / İTH

0,106

-0,441 -0,020

0,123

0,341

0,032

0,221

CARİŞLDENG

0,007

-0,149 -0,115

0,072

0,054

0,035

-0,072

0,062

1,000

PFO

0,193

-0,617 -0,220

0,338

0,320

0,328

0,098

0,421

0,231

0,160 -0,353

-0,030

0,386

0,003 -0,255

1,000

VADERİSKİ

1,000
1,000

-0,043

-0,128

0,185

-0,116

ALTIN

0,026

-0,222

0,044

0,421

0,458

0,144

0,001

0,353

0,198

0,356

0,276

1,000

MALİEND

0,993

-0,319

0,119

-0,142

0,399

0,151

-0,041

0,106

0,007

0,174

-0,028

0,013

SINEND

0,964

-0,319

0,074

-0,014

0,449

0,140

-0,090

0,117

0,073

0,151

0,011

0,074

0,946

1,000

HİZEND

0,916

-0,272 -0,022

-0,052

0,367

0,141

-0,119

0,163

0,077

0,202

-0,080 -0,002

0,888

0,920

1,000
1,000

TÜRK SERMAYE PİYASASINDAKİ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN
MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ
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İ.Ü.İşletme Fakültesi, Finans A.B.D
Araş. Gör. Bengü Vuran
İ.Ü.İşletme Fakültesi, Finans A.B.D
1. GİRİŞ
Finans literatüründe 1960’lı yıllardan sonra varlık fiyatlama modelleri olarak geliştirilen Finansal Varlık
Fiyatlama Modeli (FVFM), çoklu faktör modelleri ve Arbitraj Fiyatlama Modeli (AFM), finansal varlıkların
fiyatlarını, dolayısıyla getirilerini etkileyen çeşitli faktörleri belirlemeyi amaçlamıştır.
Bu modeller incelendiğinde, faktör modellerinin ve Arbitraj Fiyatlama Modeli’nin, tek bir risk faktörünü
dikkate alan Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli’ne alternatif olarak ve bu modeldeki eksiklikleri giderecek
şekilde geliştirildikleri görülmektedir. Teorik olarak belli eksiklikleri belirtilse de, Arbitraj Fiyatlama
Modeli’nin, varsayımlarının gerçek hayatla daha fazla uyumlu olması ve birden fazla makroekonomik
faktörlerin varlıkların getirilerini etkileyebileceğini dikkate alması nedeniyle, Finansal Varlıkları Fiyatlama
Modeli’ne kıyasla daha üstün olduğu kabul edilmektedir1.
Literatürde farklı fiyatlama modellerinin açıklayıcı gücünü test etmeye yönelik olarak varlık fiyatları ile
ekonomik faktörler arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda ampirik çalışma mevcuttur 2.
Bu çalışmanın amacı da, 1999-2002 döneminde Türk sermaye piyasasında işlem gören hisse senetlerinin
getirilerini etkileyen çeşitli makroekonomik faktörlerin Arbitraj Fiyatlama Modeli ile belirlenmesidir.
Çalışmada, gelişmekte olan bir piyasa olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndaki (İMKB) hisse
senetlerinin getirileri üzerinde hangi makroekonomik değişkenlerin belirleyici olduğu analiz edilmeye
çalışılmıştır.
2. VARLIK FİYATLAMA MODELLERİNİN AÇIKLADIĞI TEORİK HUSUSLAR VE
YAPILAN AMPİRİK ÇALIŞMALAR
1. Finansal Varlık Fiyatlama Modeli
Varlık fiyatlama modellerinin ilki olarak kabul edilen ve [ Ri = Rf + βi ( Rm-Rf) ; ( Ri : i Finansal varlığının
beklenen getirisi, Rf : Risksiz faiz oranı, Rm: Pazarın beklenen getirisi, βi:Finansal varlığın tüm pazarın
hareketine olan duyarlılığı ) ] şeklinde tanımlanan FVFM, pazar portföyünü tek değişken olarak kabul eder
ve tüm riskli finansal varlıkların getirilerini pazar portföyünün getirileri ile açıklamaya çalışır. Model beta
katsayısı olarak ifade edilen sistematik riskin getirileri etkileyen tek faktör olduğunu belirtir 3.
FVFM, ilk kez William Sharpe (1964) tarafından ortaya konmuş, daha sonra Lintner (1965) ve Mossin
(1966) tarafından geliştirilmiştir4. Modele, “FVFM’nin Sharpe-Lintner-Mossin şekli” olarak da sıkça
değinilmektedir5.
Markowitz’in modern portföy teorisi üzerine kurulan FVFM’nde, risk ve getiri kavramları Etkin Pazar
Hipotezi’nin varsayımları altında geliştirilmiştir. Model, sözkonusu hipotezin varsayımlarının yanısıra, tüm
yatırımcıların aynı yatırım dönemine sahip olmaları, aynı risksiz faiz oranı ile borç alıp verebilmeleri, bilgiye
serbestçe ve anında ulaşabilmeleri ve homojen beklentileri taşımaları gibi ek varsayımları da temel
almaktadır6. FVFM’ne getirilen eleştirilerin bir kısmı, varsayımlardan çoğunun gerçek hayata uymadığı
yönünde olmuştur.
Mustafa Özçam, An Analysis of The Macroeconomic Factors That Determine Stock Returns In Turkey, Capital
Market Board, Publication Number :75, Ankara,Temmuz 1997, s.2-11
2
Suat Teker, A Comparative Empirical Investigation of Asset Pricing Models, Capital Markets Board, Publication
Number : 111, Ankara,1998,s.3
3
Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Birliği
Yayınları, No:1, Gazi Kitabevi, Ankara 2001.
1

1970’li yıllarda finans literatüründe bu varsayımları inceleyen ve modeli kendi içinde geliştirmeye yönelik
çeşitli teorik çalışmalar ( Lintner (1971)7, Sharpe ve Cooper8 ( 1972 ), Mayers (1976)9, Merton (1973)10,
Gonedes11(1976), Rubinstein12(1976), Elton ve Gruber13 (1978), Breeden, Gibbons and Lizenberger14
(1989)) yer almaktadır. FVFM’nin çeşitli alternatif formları geliştirilmiş olsa da, en fazla özgün görüşleri
kapsayan ve yaygın olarak uygulananları Sıfır Betalı FVFM, Çok Dönemli FVFM, Çok Betalı FVFM ve
Tüketim Temelli FVFM’dir15.
2. Çoklu-Faktör Modelleri
FVFM, günümüze dek ampirik olarak test edilen en yaygın varlık fiyatlama modeli olmakla birlikte, finans
literatüründe yer alan çok sayıda ampirik çalışmalarısonuçları, hisse senedi getirilerindeki değişimleri
açıklamakta FVFM’nin çoğunlukla yetersiz kaldığını vurgulamış ve modelin geçerliliğini ciddi olarak
sorgulamıştır16.
Çoklu-faktör modellerinin çeşitli versiyonları, finansal varlıkların getirileri üzerinde birden fazla risk
faktörünün etkisini dikkate alacak şekilde, FVFM’ne alternatif modeller olarak geliştirilmiştir. 1970’lerin
sonları ile 1980’li yıllarda iki faktörlü modeller yaygın olarak kullanılmış ve ampirik çalışmalarda pazarın
getirisinin yanı sıra faiz oranları ve dalgalı kur rejimlerinin uygulanması ile döviz kurları, getirileri etkileyen
başlıca diğer faktörler olarak analizlere dahil edilmiştir17.
Faktör modelleri ile ilgili literatürdeki çalışmaların bazıları şunlardır: King18(1964), Stone19(1974), Fama ve
MacBeth20(1974),Kane ve Unal21(1988), Bea22(1992), Jorion23(1990),Choi, Elisiani, Kopecky24(1992), Fama
ve French25(1992).

Nevin Yörük, Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri ve Arbitraj Fiyatlama Modelinin IMKB’de Test Edilmesi,
İMKB Yayınları,İstanbul 2000,s.29
5
Özçam, A.g.e.,s.3
6
William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffery V. Bailey, Investments, 4 th Edition, Prentice Hall 1995, s.262.
7
J. Lintner, “Security Prices, Risk and Maximal Gains From Diversification”, Journal of Finance, December 1965.
8
W.F. Sharpe, G.M.Cooper, “Risk and Return Classes of NYSE Common Stocks: 1931 –1967”, Financial Analyst
Journal 28.
9
D. Mayers, “Nonmarketable Assets, Market Segmentation and The Level of Asset Prices”, journal of Finance and
Quantitative Analysis, 11(1), March 1976.
10
R. Merton, “An Intertemporal Capital Asset Pricing Model”, Econometrica,41(5), September 1973
11
N. Gonedes, “Capital Market Equilibrium for a Class of Hetererogeneous Expectations”, Journal of Finance,
31(1), March 1976.
12
M. Rubinstein, “The Strong Case for The Genaralised Logarithmic Utility Model as the Premier Model of
Financial Markets”, Journal of Finance, 31 (2), May 1976.
13
E. J. Elton, M.J. Gruber, “ Tax and Portfolio Composition”, Journal of Financial Economics,6,1978.
14
D. Breeden, M. Gibbons, R. Litzenberger, “Emprical Test of the Consumption- Oriented CAPM”, Journal of
Finance,44,1989.
15
Yörük, A.g.e., s.37-38
16
Teker, A.g.e , s.22
17
A.e.
18
B.King, “Market and Industry Factors in Stock Price Behavior”, Journal of Business, 1964.
19
B.K.Stone, “Systematic Interest Rate Risk in A Two Index Model of Returns” Journal of Financial and
Quantitative Analysis, Vol.9, November 1974.
20
E. Fama, J. MacBeth, “Test of The Multiperiod Two Parameter Model”, Journal of Financial Economics,
Vol.1,1974.
21
E.J.Kane, H. Unal, “Change in a Market Assesment of Deposit Institution Riskness”, Journal of Financial
Services Research, Vol.1,1988.
22
S.C.Bea, “Do Anticipated Interest Rate Changes Affect Stock Returns?”, An Econimic Investigation of US
Financial Firms, International Journal of Finance, Vol.5 (1),1992.
23
P. Jorion, “The Pricing of Exchange Rate Risk in The Stock Market”, Journal of Business, July 1990.
24
J.J. Choi, E.Elisiani, K.J. Kopecky, “The Sensitivity of Bank Stock Returns to Market, Interest and Exchange
Rate Risk”, Journal of Banking and Finance, Vol.16 (5), September 1992.
25
E.F. Fama, K.R. French, “The Cross Section of Expected Stock Returns” , Journal of Finance, Vol.47,1992.
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3. Arbitraj Fiyatlama Modeli
FVFM’ne getirilen eleştirilere de cevap verecek şekilde, Ross (1976) tarafından geliştirilen Arbitraj
Fiyatlama Modeli (AFM), finansal varlıkların getirilerini etkileyebilecek çeşitli sistematik risk faktörlerini
belirlemeye yönelik bir modeldir26. Model, temel aldığı varsayımların basitliği ve azlığı, hem tek dönemli
hem de çok dönemli örneklemelere uygulanabilirliği ve genelde FVFM’ne alternatif olarak görülmesi
nedeniyle çokça tartışılan bir modeldir27.
AFM’nin dayandığı, sermaye piyasalarının tam rekabet altında olması, yatırımcıların aynı risk düzeyinde
yüksek getiriyi düşük getiriye tercih etmeleri ve finansal varlıkların getirilerinin doğrusal bir (k) faktörlü
model ile gösterilebilmesi şeklinde ifade edilen varsayımların, FVFM’nin varsayımlarına kıyasla daha basit
olduğu belirtilmektedir28.
AFM’nin temelinde, finansal varlıkların uzun vadeli getirilerini etkileyen önemli sistematik faktörlerin
tanınması yer alır. Sermaye piyasalarında arbitraj olmayacağı koşuluna, başka bir deyişle “tek fiyat
kanunu”na dayanan modelde, doğrusal (k) faktörlü risk- getiri ilişkisi,
Rit = E ( Ri ) + b i1 .δ1t + b i2 .δ2t + ..........+ b ik .δkt + ε it
( Rit : i varlığının getirisi, i = 1,2,3,...,n, E ( Ri ) = i varlığının beklenen getirisi, δj :Tüm varlıkların
getirilerini etkileyen ortak faktörler j = 1,2,3,….,k, b ij: i varlığının j ortak faktörüne olan duyarlılığı, ε it : i
varlığının sistematik olmayan riski ve ayrıca
E ( δ j ) = 0, E (ε i ) = 0, E (ε2 i ) =  2i <  ) şeklinde
29
tanımlanmıştır .
Finansal varlıkların risk-getiri ilişkisini ölçen bu denge modeline getirilen en belirgin eleştiriler, yukarıdaki
denklemde verilen sistematik risk faktörlerinin sayısının ve tanımlarının modelde açıkça belirtilmediği
yönünde olmuştur.
AFM sistematik unsurlara dayandığından, bu riskleri en iyi temsil eden değişkenler doğal olarak ekonominin
geneli, dolayısıyla firmanın geneli üzerinde etkili olacak makroekonomik değişkenler olmaktadır. Finans
literatüründe AFM üzerine yapılan çeşitli ampirik çalışmalarda, reel ekonomik faaliyetlerin göstergesi olarak
milli gelir, sanayi üretimi ve yatırım harcamaları, enflasyon oranı, faiz oranları, para arzı, döviz kurları, bütçe
dengesi ve ödemeler dengesine ilişkin dış ticaret ve cari işlemler dengeleri en yaygın kullanılan
makroekonomik değişkenlerdir30.
AFM ilk olarak Roll ve Ross (1980) tarafından ampirik olarak test edilmiştir31. Literatürde yer alan AFM’nin
açıklayıcı
gücünü
test
etmeye
yönelik
ampirik
çalışmaların
bazıları
Brown
and
Weinstein32(1983),Chen33(1983), Dhrymes, Friend ve Gultekin34(1984),Trzcinka35(1986),Chang ve

26

Teker, A.g.e,s.3-4.
Volkan Öztürkatalay, “Portföy Yönetiminde Pazar Modeli ve IMKB’ye Yönelik Bir Uygulama”,İ.Ü.Sosyal
Bilimler Ens.Yayımlanmamış YL Tezi,İstanbul 1997.
28
Richard Roll, Stephan Ross, “The Arbitrage Pricing Theory Approach to Strategic Portfolio Planning”,
Financial Analyst Journal, Vol.40,May-June,s.14-26.1984.Aktaran. Yörük, A.g.e,s.57.
29
Özçam, A.g.e,s.7-11
30
Factor Models and Arbitrage Pricing Theory,( çevrimiçi)
http://www.mhhe.com/business/finance/grinblatt/chapter06.pdf,Aralık 2002.
31
R.Roll, S.A.Ross,”An Emprical Investigation of Arbitrage Pricing Theory”, Journal of
Finance,Vol.35(5),December1980.
32
S.Brown and M. Weinstein, “A New Approach to Testing Asset Pricing Models: The Bilinear Paradigm”,
Journal of Finance,Vol.38(3),June 1983.
33
Nai-fu Chen, “ Some Emprical Tests of The Theory of Arbitrage Pricing”,Journal of Finance, Vol.38, Aralık
1983.
34
P. J. Dhrymes, I. Friend, N.B.Gültekin, "A Critical Reexamination of the Emprical Evidence on the Arbitraj
Pricing theory", Journal of Finance, Vol.39 ( 2 )1984
35
C. Trzcinka ( 1986 ),"On The number of factors in Arbitrage Pricing Model" Journal of Finance ,Vol.41 ( 2),June,
1986.
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Lewellen36(1985),Chen, Roll ve Ross37(1986), Pettway ve Jordan38(1987), Born ve Moser
ve Korajczyek 40(1988),Chang41 (1991),Otuteye42 (1992)’dir.
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3. ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİNİN GEÇERLİLİĞİNİN TÜRK SERMAYE PİYASASINDA
ARAŞTIRILMASI
Bu araştırmada, 1999-2002 döneminde Türk sermaye piyasasında işlem gören hisse senetlerinin getirileri
üzerinde etkili olabilecek çeşitli makroekonomik faktörler Arbitraj Fiyatlama Modeli ile belirlenmeye
çalışılmıştır.
3.1. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları
Çalışmada, Ocak 1999- Aralık 2002 döneminde İMKB’de sürekli İMKB30 endeksine dahil olan firmaların
aylık getirilerindeki değişimler analiz edilmiştir. En çok işlem gören hisse senetlerini içermesinden dolayı
İMKB30 firmaları üzerinde çalışılmıştır. Tablo 3.1. analize dahil edilen 20 firmayı, mali, sınai ve hizmet
olmak üzere alt sektörleri ile vermektedir. Söz konusu dönemde İMKB30’da sürekli mevcut olan 10 adet
mali sektör firması, 9 adet sınai sektörü firması ve1 adet hizmet sektörü firması belirlenmiştir.
Tablo 3.1. Firmaların Alt Sektörlere Göre Dağılımları
MALİ SEKTÖR
FİRMALARI

SINAİ SEKTÖRÜ FİRMALARI

HİZMET SEKTÖRÜ
FİRMALARI

Akbank T.A.Ş.
Aksigorta A.Ş.
Alarko Holding A.Ş.
Doğan Holding A.Ş.
Doğan Yayın Holding A.Ş.
Haci Ömer Sabancı Hold. A.Ş.
Koç Holding A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş. ( C )
Yapi ve Kredi Bankası A.Ş.

Arçelik A.Ş.
Migros Türk A.Ş.
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Petrol Ofisi A.Ş.
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Tüpraş Türkiye Petrol Raf. A.Ş.
Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

3.2. Araştırmanın Bağımlı/Bağımsız Değişkenleri ve Verilerin Oluşturulması
Araştırmada, Arbitraj Fiyatlama Modelinde kullanılan bağımlı değişken İMKB30 firmalarının hisse
senetlerinin Ocak 1999- Aralık 2002’deki aylık getirileridir. Firmalara ait getiriler, İMKB’de oluşan fiyatlar
yerine, firmaların bedelli/bedelsiz sermaye artışları ve temettü dağıtım bilgileri ile düzeltilmiş fiyatlar
üzerinden hesaplanarak analize dahil edilmiştir. Ay sonları değerleri alınarak getirilerin hesaplanmasında,
36

E.C. Chang and W.G. Lewellen, "An Arbitrage Pricing Approach to Evaluating Mutual Funds Performance"
,Journal of Financial Research, Vol. 8 ( 1 ), Spring 1985.
37
N.F. Chen, R. ROLL, S.A. Ross, " Economic Factors and Stock Market" Journal of Business Vol.59 ( 3 ),July
1986.
38
R. H. Pettway and B.D. Jordan " APT vs CAPM estimates of the Return Generating Functions Parametres for
Regulated Utilities" Journal of Financial Research, Vol. 10 ( 3 ), Fall 1987.
39
J.A. Born and J.T. Moser "An investigation into the Role of The Market Portfolio in The Arbitrage Pricing
Theory", Financial Review, Vol. 23 ( 3 ), August 1988.
40
G. Connor and R.A. Korajczyek, "Risk and Return in an equilibrium APT: An application of a new test
methodology" Journal of Financial Economics, Vol.21 ( 2 ), 1988
41
J.S.K Chang "A Study of Emprical Return Generating Models: A Market Model, Multifactor Model and A
Unified Model"Journal of Business,Finance and Accounting,Vol.18 ( 3 ), APRİL 1991.
42
E. Otuteye, "A Bilinear Paradigm Test of the Arbitrage Pricing Theory" International Review of Economics and
Finance, Vol.1 ( 3 ), 1992.

rt=

dt  ntbli * Pt  ntbsiz * Pt   S  nt 1 * Pt 1 
nt 1 * Pt 1

formülü kullanılmıştır43. Formülde; (ntbli : t zamanında sahip olunan bedelli hisse senedi sayısı, Pt : t
zamanında hisse senedi fiyatı, ntbsiz : t zamanında sahip olunan bedelsiz hisse senedi sayısı, Pt : t zamanındaki
hisse senedi fiyatı, nt-1 : t-1 zamanında sahip olunan hisse senedi sayısı, Pt-1 : t-1 zamanında hisse senedi
fiyatı, S: Yeni bedelli hisse senedine sahip olmaktan dolayı ödenen miktar, d t : t zamanında ödenen temettü )
olarak tanımlanmıştır.
Araştırmada AFM’ne dahil edilen bağımsız değişkenler şunlardır:
1- İMKB30 Endeksi (İMKB30): İMKB30 endeksinin ay sonları değerleri alınarak endeksteki
aylık değişim oranları modele dahil edilmiştir.
2- Alt Sektör Endeksleri ( MALİEND, SINEND, HİZEND ): Mali, sınai ve hizmet alt sektör
endekslerinin ay sonu değerleri alınarak endekslerdeki aylık değişim oranları belirlenmiştir.
3- Büyüme (BÜYÜME): Büyümeyi temsil etmek üzere GSMH’daki aylık değişimler
kullanılmıştır. Üç aylık açıklanan GSMH’daki değişim oranlarından bileşik faiz hesabı ile aylık
büyüme oranlarına ulaşılmıştır.
4- Sanayi Üretim Endeksi (SÜE): Endeks değerlerinden aylık değişim oranları belirlenmiştir.
5- Döviz Kuru Sepeti (DÖVKURSEP): Türkiye’de en fazla işlem hacmine sahip dövizler olarak,
Amerikan Doları ve Euro’dan oluşan ve (1$+0.77€) olarak belirlenen döviz kuru sepeti değerleri
aylık olarak hesaplanmıştır44. Sepet değerleri belirlenirken, Amerikan Doları ve Euro’nun ay
sonu Merkez Bankası alış ve satış kurlarının ortalamaları kullanılmıştır. Sepetteki aylık değişim
oranları hesaplanarak analize dahil edilmiştir.
6- Enflasyon (ENF): Aylık Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) kullanılmış ve aylık değişim
oranları modele dahil edilmiştir.
7- Para Arzı (M1): Bu değişken için en dar kapsamlı para arzı olan ve (dolaşımdaki para + vadesiz
mevduat ) olarak tanımlanan M1’deki aylık değişim oranları belirlenmiştir.
8- Reel Bütçe Dengesi (RBÜTDENG): Her aya ait bütçe dengesi değerleri aynı aya ait Toptan
Eşya Fiyat Endeksine bölünerek reel bütçe dengesi değerleri hesaplanmıştır.45 Bu değerlerin
aylık değişim oranları analizde yer almıştır.
9- İhracat/İthalat (İHR/İTH): Hem Ödemeler Dengesiyle ilişkili olarak, hem de ekonomik
aktiviteyi göstermesi bakımından, ihracatın ithalatı karşılama oranı dikkate alınmıştır. Aylık
Ödemeler Bilançosu verilerinden İhracat/İthalat oranları hesaplanmıştır.
10- Cari İşlemler Dengesi (CARİŞLDENG): Aylık cari işlemler açığı/fazlası değerlerinden
değişim oranları hesaplanmıştır.
11- Piyasa Faiz Oranı (PFO): Piyasa faizi olarak hazine bonosu faizleri dikkate alınmıştır. T.C.
Hazine Müsteşarlığı’nın her ay düzenlediği ihalelerde, en kısa vadeli ihraç edilen hazine
bonolarının yıllık bileşik faizinden aylık hazine bonosu faizleri hesaplanmış ve bu oranlar
analize dahil edilmiştir.
Ünal Bozkurt, Menkul Değer Yatırımlarının Yönetimi, İktisat Bankası Eğitim Yayınları No:4,1988.
(Çevrimiçi) htp://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/duy99-0.html,TCMB 5 Ocak 1999 tarihli basın duyurusu.
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12- Vade Riski (VADERİSKİ): Vade riski değişkeninin hesaplanmasında, teorik olarak ödenmeme
riski taşımayan kısa ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetlerinin getirileri arasındaki farklar
kullanılmıştır. ( Vade Riski = En Uzun Vadeli DIBS Faiz Oranı – En Kısa Vadeli DIBS Faiz
Oranı) olarak tanımlanan sözkonusu değişken için Hazine kağıtlarının yıllık bileşik faiz
oranlarından aylık faiz oranları hesaplanarak analize dahil edilmiştir. Bu noktada karşılaşılan
güçlükler, özellikle 2001 Şubat krizi ve öncesinde belli dönemlerdeki veri eksiklikleridir. Ekim
1999, Aralık 1999, Haziran 2000, Aralık 2000 ve Mart 2001’de eksik olan kısa vadeli veriler için
Interbank gecelik faizlerin yıllık değerlerinden aylık oranlar hesaplanmıştır. Kasım 1999, Aralık
1999 ve Aralık 2000 ‘de eksik olan uzun vadeli veriler için ise ikincil piyasada işlem gören ve
vadesine 300 günden fazla kalan Hazine kağıtlarının yıllık bileşik getirilerinden aylık oranlar
hesaplanarak bu oranlar analize dahil edilmiştir.
13- Altın Fiyatları ( ALTIN ): Altının Türkiye’de alternatif bir yatırım aracı olabileceği
düşüncesiyle, Türk Lirası cinsinden külçe altın fiyatlarındaki aylık değişim oranları
hesaplanmıştır.
Analizlerde kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin verilerin derlenmesinde başvurulan
kaynaklar Tablo 3.2’de topluca gösterilmiştir:
Tablo 3.2: Modelin Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerine İlişkin Veri Kaynakları
Hisse Senedi Fiyatları
İMKB30 Endeksi
Alt Sektör Endeksleri
Büyüme
Sanayi Üretim Endeksi
Döviz Kuru Sepeti
Enflasyon (TEFE)
Para Arzı (M1)
Reel Bütçe Dengesi
İhracat/İthalat
Dış Ticaret Dengesi
Piyasa Faiz Oranı
Altın Fiyatları

İMKB Web Sitesi
İMKB Web Sitesi
İMKB Web Sitesi
DPT Web Sitesi
TCMB Web Sitesi
TCMB Web Sitesi
TCMB Web Sitesi
DPT Web Sitesi
TCMB Web Sitesi
TCMB Web Sitesi
TCMB Web Sitesi
T.C.Hazine Müst. Web Sitesi
DPT Web Sitesi

3.3 Araştırmada Oluşturulan Modeller
Araştırmada, Ocak 1999-Aralık 2002 döneminde İMKB30 endeksine dahil olan hisse senetlerinin getirilerini
etkileyen makroekonomik faktörlerin AFM’ne göre belirlenmesi amacıyla aşağıdaki iki model
oluşturulmuştur.Birinci modelde, getirileri etkilemesi beklenen IMKB30 ve diğer bağımsız değişkenler
analize dahil edilmiştir.
Model 1 :
R i t = a it + b i1 IMKB 30t + b i2 BÜYÜMEt + b i3 SÜEt + b i4 DÖVKURSEPt +
b i5 ENFt + b i6 M1t + b i7 RBÜTDENGt + b i8 İHR / İTHt +
b i9 CARİŞLDENGt + b i10 PFOt + b i11 VADERİSKİt + b i12 ALTINt
İkinci modelde ise, bağımsız değişkenlerden İMKB30 değişkeni çıkartılmış ve ilgili firmalarına göre mali,
sınai veya hizmet alt sektör endeksleri yeni değişken olarak kullanılmıştır. İkinci modelde diğer bağımsız
değişkenler aynen korunmuştur.

Model 2 :
Mali Sektördeki Firmalar İçin:
R i t = a it + b i1 MALİEND t + b i2 BÜYÜMEt + b i3 SÜEt + b i4 DÖVKURSEPt
+ b i5 ENFt + b i6 M1t + b i7 RBÜTDENGt + b i8 İHR / İTHt
+ b i9 CARİŞLDENGt + b i10 PFOt + b i11 VADERİSKİt + b i12 ALTINt
Sınai Sektöründeki Firmalar İçin:
R i t = a it + b i1 SINEND t + b i2 BÜYÜMEt + b i3 SÜEt + b i4 DÖVKURSEPt
+ b i5 ENFt + b i6 M1t + b i7 RBÜTDENGt + b i8 İHR / İTHt
+ b i9 CARİŞLDENGt + b i10 PFOt + b i11 VADERİSKİt + b i12 ALTINt
Hizmet Sektöründeki Firmalar İçin:
R i t = a it + b i1 HİZEND t + b i2 BÜYÜMEt + b i3 SÜEt + b i4 DÖVKURSEPt
+ b i5 ENFt + b i6 M1t + b i7 RBÜTDENGt + b i8 İHR / İTHt
+ b i9 CARİŞLDENGt + b i10 PFOt + b i11 VADERİSKİt + b i12 ALTINt
3.4. Araştırma Modellerinde Değişkenler Arasında Beklenen İlişkiler
Araştırmada, AFM’ne göre oluşturulan modellerde bağımlı değişken olarak tanımlanan İMKB30’da işlem
gören hisse senetlerinin getirileri ile yukarıda belirtilen bağımsız değişkenler arasında şu yönde ilişkiler
aranmıştır:
1. İMKB 30 Endeksi ( İMKB 30 ): Faktör modelleri üzerine yapılan uluslararası çalışmaların bir
kısmında hisse senedi getirileri ile hisse senetlerinin oluşturduğu endeks değişimleri arasında ilişkiler
aranmış ve endeks değişimleri bağımsız değişken olarak kullanılmıştır46. Benzer şekilde bu analizde
de firmaların hisse senetlerinin getirilerinde İMKB30 endeksindeki değişimlerin etkisi araştırılmış
ve getirilerin endeksle aynı yönde hareket edeceği beklentisi ile pozitif bir ilişki aranmıştır.
2. Alt Sektör Endeksleri ( MALİEND, SINEND, HİZEND ): Hisse senedi getirileri üzerinde
İMKB30 endeksindeki değişimler yerine alt sektör endekslerindeki değişimlerin etkisi araştırılmış ve
getiriler ile bu değişkenler arasında pozitif bir ilişki aranmıştır.
3. Büyüme (BÜYÜME): Teorik olarak gayrisafi milli hasıladaki yaşanan yükselme hükümet
harcamalarında bir artış gibi tüketim talebini artırması sebebiyle hisse senedi fiyatlarının artmasına
neden olacağından, analizde getiriler ile büyüme oranları arasında pozitif bir ilişki beklenmiştir47.
4. Sanayi Üretim Endeksi (SÜE): Sanayi üretim endeksi ülkedeki ekonomik aktiviteyi temsil eden bir
gösterge olup, AFM’ni test eden çeşitli ampirik çalışmalarda dikkate alınan bir değişkendir. Teorik
olarak, firmaların yatırım fırsatlarının artması, onların firma değerlerinin, dolayısıyla fiyatlarının
artmasına neden olacaktır. Bu nedenle, ekonomik aktiviteyi temsil eden göstergeler ile hisse senedi
getirileri arasında pozitif ilişkiler aranmalıdır5248. Araştırmada da, getiriler ve sanayi üretim endeksi
arasında aynı yönde bir ilişki aranmıştır.
5. Döviz Kuru Sepeti (DÖVKURSEP): Hisse senedi getirileri ile döviz kurları arasındaki ilişkinin
pozitif veya negatif yönde oluşmasının firmaların kur riskine nasıl mağruz kaldıklarına bağlı olması
nedeniyle, ilişkiyi belirlemek güç olabilir49. Ancak, Türkiye’de dövizin ve özellikle Amerikan Doları
Benjamin King, “Market and Industry Factors in Stock Price Behavior”, Journal of Business, 1964.
Erk Hacıhasanoğlu, Menkul Kıymet Piyasalarında Volatilitenin Modellenmesi IMKB İçin Bir Deneme,SPK Yayın
No:139, Ankara, Ocak 2003, s.46-47.
48
Özçam, A.g.e, s.18,66-67
49
A.e.,s.71
50
A.e., s.68
46
47

ve Euro’nun hisse senetlerine alternatif birer yatırım aracı olabileceğinden ötürü, bu dövizlerle hisse
senedi getirileri arasında negatif bir ilişki beklenmiştir.
6. Enflasyon (ENF): Yapılan çalışmalarda getiriler ile enflasyon oranları arasında teorik olarak pozitif
ilişkiler aransa da, ampirik olarak ilişkilerin genelde negatif yönde çıktığı belirtilmektedir 50. Türkiye
üzerine yapılan bir başka çalışmada, fiyatlar genel seviyesindeki kısa dönemli artışın hisse
senetlerinin değerinde artışa, uzun süreli artışın ise faiz oranlarında yükselme yaratacağı için hisse
senetlerinin değerinde düşmeye neden olacağı belirtilmiştir51.
Bu araştırmada da Türkiye’de uzun yıllar yaşanan yüksek enflasyonun faiz oranlarındaki kalıcı etkisi
dikkate alınarak, hisse senedi getirileri ile enflasyon oranları arasında negatif bir ilişki aranmıştır.
7- Para Arzı (M1): Teorik olarak para arzında yaşanan bir genişlemenin toplam talebe etkisi nedeniyle
hisse senetlerinin fiyatının artmasına neden olacağı belirtilmiştir 52. Araştırmada da bu değişkenler
arasında pozitif bir ilişki beklenmiştir.
8- Reel Bütçe Dengesi (RBÜTDENG): Hisse senedi getirilerini etkileyen faktörleri belirlemeye
yönelik çalışmaların bir kısmında bütçe açıkları ile getiriler arasındaki ilişkiler de analiz edilmiştir53.
Bu değişkenleri dikkate alan teorik ve nispeten nadir olarak inceleyen ampirik çalışmalarda, mali
politikaların varlık fiyatları üzerindeki etkisi için öncelikle mali politikalar (bütçe açıkları),
enflasyon ve faiz oranları arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Bütçe açıklarının hisse senedi getirileri
üzerinde, faiz oranları ile bağlantılı olarak dolaylı bir etkisinin olması beklenebilir. Bütçe açıklarının
finansal piyasalardan borçlanma suretiyle finanse edilmesi ve devletin aşırı finansman ihtiyacı faiz
oranlarının yükselmesine neden olacaktır. Yüksek faiz oranları ise hisse senedi getirilerinde düşüşler
yaratacaktır. Genelde, ampirik çalışmalarda bütçe açıkları ile hisse senedi getirileri arasında negatif
ilişkiler gözlenmiştir54. Bu araştırmada da yukarıda belirtilen hususlara bağlı kalarak bütçe dengesi
ile hisse senedi getirileri arasında negatif bir ilişki beklenmiştir.
9- İhracat/İthalat (İHR/İTH): Gerek makro düzeyde ülke ekonomisi, gerekse firma düzeyinde ele
alındığında, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışlar ekonomik aktiviteyi olumlu
etkileyeceğinden hisse senetlerinin değerini artıracaktır. Analizlerde getiriler ile ihracat/ithalat
oranları arasında pozitif bir ilişki beklenmiştir.
10- Cari İşlemler Dengesi (CARİŞLDENG): Cari işlemler dengesi ülke ekonomisindeki iyileşmeyi ya
da kötüleşmeyi yansıtması bakımından önemli bir makroekonomik göstergedir ve çeşitli ampirik
çalışmalarda dikkate alınmıştır. Cari işlemler açıklarının ekonomiyi, dolayısıyla hisse senedi
getirilerini olumsuz etkilemesi beklenir.Buna paralel olarak araştırmada, getirilerdeki değişimler ile
cari işlemler dengesindeki değişimler arasında pozitif bir ilişki beklenmiştir.
11- Piyasa Faiz Oranı (PFO): Varlıkların değerlemesinde esas olan bugünkü değer kavramına ve
yaygın olarak kullanılan iskontolanmış nakit akımı modellerine göre, piyasa faiz oranlarında
oluşacak bir değişim yatırımcıların bu modellerde dikkate alacakları iskonto oranına, dolayısıyla
varlıkların fiyatına etki edecektir. Böylece, piyasa faizlerindeki yükselişler hisse senedi fiyatlarında
düşüşlere neden olacaktır55.
Diğer yandan, faiz oranlarındaki yükselişler tahvil fiyatlarında da düşüşler yaratacağından, tahvil
alımlarının artmasına ve hisse senetlerine olan talebin azalmasına neden olacaktır. Yatırımcıların
portföylerinde tahvil ve hisse senetlerinin birbirlerine alternatif yatırım araçları oldukları
düşünülürse, tahvillere olan talep artışının hisse senetlerinde talep düşüşüne neden olacağı beklenir56.
Hülya Kanalıcı, Hisse Senedi Fiyatlarının Tespiti ve Tesir Eden Faktörler, Ankara, SPK Yayınları, 77, Temmuz
1997. Aktaran: Erk Hacıhasanoğlu, Menkul Kıymet Piyasalarında Volatilitenin Modellenmesi IMKB İçin Bir Deneme,
SPK Yayınları No.139, s.47.
52
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Ampirik çalışmaların çoğunda, teorik olarak beklendiği şekilde, faiz oranlarındaki değişimler ile
hisse senedi getirileri arasında negatif ilişkiler gözlenmiştir57.
Gerek bugünkü değer kavramına bağlı kalarak, gerekse Türkiye’de devletin yüksek miktarlarda
borçlanma ihtiyacı nedeniyle ihraç ettiği devlet iç borçlanma senetlerinin yatırımcıların
portföylerinde hisse senetlerine alternatif olmaları nedeniyle, bu araştırmada da piyasa faiz oranları
ile hisse senedi getirileri arasında negatif bir ilişki beklenmiştir.
12- Vade Riski (VADERİSKİ): Vade riski, yatırımcıların önlerini görebilmelerini ve mümkün
olduğunca uzun vadeli yatırım yapma isteklerini yansıtan bir faktör olarak dikkate alınabilir. Uzun
ve kısa vadeli yatırım araçlarının getirileri arasındaki farkın (vade riskinin) azalması, yatırımcıların
uzun vadeli yatırımlarında katlandıkları piyasa riskleri için talep ettikleri primlerin azalması ve uzun
vadede ekonomide iyimser beklentilerin bulunması anlamına gelmektedir. Vade riskinin azalmasının
hisse senedi getirilerini olumlu yönde etkilemesi beklendiğinden, araştırmada bu değişkenler
arasında ters yönde bir ilişki aranmıştır58.
13- Altın (ALTIN): Belirlenebildiği kadarıyla, altın fiyatları AFM’nin geçerliliğini test eden
uluslararası çalışmalarda makroekonomik faktörler arasında yer almamaktadır. Ancak Türkiye’de
altının da döviz gibi hisse senetlerine alternatif yatırım araçlarından biri olabileceği düşüncesiyle bu
değişken modele alınmış ve getiriler ile altın fiyatları arasında negatif bir ilişki beklenmiştir.
Araştırmada regresyon modellerine dahil edilen bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında beklenen
ilişkiler Tablo 3.4’te topluca verilmiştir.
Tablo 3.4 : Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler Arasında Beklenen İlişkiler
Bağımsız Değişkenler
IMKB 30
MALİEND
SINEND
HİZEND
BÜYÜME
SÜE
DÖVKURSEP
ENF
M1
RBÜTDENG
İHR / İTH
CARİŞLDENG
PFO
VADERİSKİ
ALTIN

Hisse Senedi Getirileri (Ri)
İlişkisi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

3.5. Araştırmanın Yöntemi
İMKB30 endeksine dahil olan hisse senetlerinin getirileri üzerinde yukarıdaki modellerde yer alan
makroekonomik faktörlerin olası etkilerini ve bu faktörlerle ilgili sistematik risk duyarlılık katsayılarını test
etmek için analize dahil edilen 20 firma için sıralı çoklu doğrusal regresyon yöntemi SPSS 10.0 programı
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Gökhan Güngör, “IMKB 30 Hisse Senetleri Kullanılarak Yapılan Portföy Yönetiminde Arbitraj Fiyatlama Teorisinin
Kullanılması Üzerine Bir Çalışma”,İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans Bilim Dalı,Yayınlanmamış Doktora Seminer
Çalışması,İstanbul, 2001, s.24-25.
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yardımıyla kullanılmıştır. Ocak 1999-Aralık 2002 dönemini kapsayan 48 aya ait bağımlı ve bağımsız
değişkenlerin verileri kullanılarak 20 firma için ayrı ayrı regresyon denklemleri elde edilmiştir.
Analizde oluşabilecek çoklu doğrusal bağlantı problemi için modellerde yer alan bağımsız değişkenlerin
birbirleri ile ilişkisini belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizinde
görülen bazı değişkenler arasındaki orta derecede ilişkiler nedeniyle, bağımsız değişkenleri teker teker
modele dahil ederek çoklu doğrusal bağlantı içermeyen sonuçları veren sıralı regresyon yönteminin
kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür.
Araştırmada yapılan analizler % 10 anlamlılık seviyesinde incelenmiştir. Durbin-Watson istatistikleri
otokorelasyonun olup olmadığının tespiti için kullanılmıştır59.
3.6. Araştırmanın Bulguları
Arbitraj Fiyatlama Modelini test etmek amacıyla oluşturulan modellerde kullanılan bağımsız değişkenler için
yapılan korelasyon analizine ilişkin sonuçlar, değişkenler arasındaki ilişkilerin genelde zayıf olduğunu
göstermiştir. Doğaldır ki, İMKB30 ve alt sektörler arasındaki korelasyonlar yüksektir. Bu nedenle, bu
değişkenler regresyon denklemlerine ayrı ayrı dahil edilmiştir. Değişkenler arasındaki en yüksek korelasyon
büyüme oranları ile aylık hazine bonosu faizlerinde (-0.617) görülmüştür. Enflasyon oranları ile altın
fiyatları arasında (0.458), enflasyon oranları ile sınaı endeksi arasında (0.449), büyüme oranları ile
ihracat/ithalat oranları arasında (-0.441), piyasa faizi olarak hazine bonosu faizleri ile ihracat/ithalat oranları
arasında (0.421) ve büyüme oranları ile enflasyon oranları arasında (-0.489) orta kuvvetlilikte ilişkiler
görülmüştür. EK 1 korelasyon analizinin sonuçlarını vermektedir.
Analizde elde edilen çoklu regresyon denklemleri % 10 anlamlılık seviyesinde test edilmiştir. Firmalara ait
hisse senedi getirilerini açıklayan tüm regresyon denklemlerinin ANOVA testi sonucunda bulunan Fistatistik değerlerinin anlamlılık seviyesi % 0 çıkmıştır. (DW) ve (VIF) değerlerinden denklemlerde
otokorelasyon ve çoklu doğrusal bağlantı olmadığı anlaşılmaktadır.
EK.2’de birinci modelde gösterilen ve firmaların hisse senedi getirilerini İMKB30 ve diğer bağımsız
değişkenlerle açıklayan regresyon denklemlerini vermektedir.
Tüm firmalara ait regresyon denklemleri anlamlı çıkmıştır. Denklemlerde büyüme oranları ve altın
fiyatlarındaki değişimler haricinde makroekonomik faktörlerin hepsi hisse senedi getirilerini etkileyen
değişkenler olarak yer almaktadır. Bağımsız değişkenlerin getirilerdeki değişimleri açıklayıcı gücü R2 tüm
denklemlerde oldukça yüksek çıkmıştır. Bu oranın en düşük değerleri (0.489 ve 0.660) olarak Petrol Ofisi’ne
ve Doğan Yayın Holding’e ait denklemlerde görülmektedir.
Firmaların hisse senedi getirilerini açıklayan denklemlerin hepsinde (İMKB30) endeksinin etkili olduğu
görülmektedir. Getiriler ile (İMKB30) endeksi arasında beklendiği şekilde pozitif ilişkiler elde edilmiştir.
Denklemlerde genelde etkili olduğu görülen diğer değişkenler döviz kurları (DÖVKURSEP), para arzı (M1)
ve enflasyon (ENF) oranlarıdır. Çoğunluğu mali sektör firmalarının denklemlerinde belirlenen
(DÖVKURSEP) değişkeni ile hisse senedi getirileri arasında beklendiği şekilde negatif ancak zayıf ilişkiler
görülmektedir. Sekiz firmanın denkleminde yer alan (M1) değişkeni ile getiriler arasında beklenen pozitif
ilişki ancak üç firmanın denkleminde ve zayıf düzeyde tespit edilebilmiştir. Beş firmanın denklemlerinde yer
alan (ENF) değişkeni ile getiriler arasında beklenen negatif ilişkiler ancak bir firmada görülmektedir.
Yaklaşık üçer firma olmak üzere, denklemlerde daha az sıklıkta belirlenen diğer değişkenler sanayi üretim
endeksi (SÜE), vade riski (VADERİSKİ) ve piyasa faiz (PFO) oranıdır. Getiriler ile bu değişkenler arasında
beklenen ilişkiler genelde sabit yönlü çıkmamakla birlikte, iki firmada (VADERİSKİ) ile getiriler arasında
negatif ilişkiler elde edilmiştir.
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Ancak birer firmanın denklemlerinde tespit edilebilen reel bütçe dengesi (RBÜTDENG) ve cari işlemler
dengesi (CARİŞLDENG) değişkenleri ile getiriler arasında beklenen ilişkiler görülmektedir. (RBÜTDENG)
ile getiriler arasında negatif ve (CARİŞLDENG) ile getiriler arasında pozitif ancak her ikisi de zayıf ilişkiler
mevcuttur.
Firmalar sektör bazında ele alındığında, beş mali sektör firmasının denklemlerinde beklenen negatif yönde
ilişkiyle yer alan (DÖVKURSEP) değişkeni haricinde, farklı değişkenlerin farklı sektör firmalarının getirileri
üzerinde etkili olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir.
Firmalar genel olarak incelendiğinde, (İMKB30) ve diğer değişkenleri farklı farklı içeren denklemlerde hisse
senedi getirileri ile bu değişkenler arasında beklenen yönde ilişkiler, mali sektörde Akbank, Doğan Holding,
İş Bankası C ve Sabancı Holding, sınai sektöründe Arçelik, Ereğli Demir Çelik, Ford Otosan, Petkim ve
Vestel ve araştırmada hizmet sektöründeki tek firma olan Migros’ta tümüyle görülmektedir.
Ek.3’te ise, ikinci modelde gösterilen ve firmaların hisse senedi getirilerini (İMKB30) yerine mali, sınai ve
hizmet olmak üzere alt sektör endeksleri ve diğer bağımsız değişkenlerle açıklayan regresyon denklemleri
verilmektedir. İkinci modele göre elde edilen tüm regresyon denklemleri de anlamlı çıkmıştır. Denklemlerde
bağımsız değişkenlerin getirilerdeki değişimleri açıklayıcı gücü oldukça yüksektir. R2’nin en düşük değerleri
(0.507 ve 0.665 ) olarak yine Petrol Ofisi’ne ve Doğan Yayın Holding’e ait denklemlerde görülmektedir.
(İMKB30) yerine analize dahil edilen alt sektör endeksleri (MALİEND, SINEND, HİZEND) ve diğer
makroekonomik değişkenleri içeren denklemler genelde birinci modele göre elde edilen denklemlere
benzerlik göstermektedir. Firma bazında birinci model denklemleri ile kıyaslandığında, ikinci model için
elde edilen dokuz firmanın denklemleri aynı makroekonomik değişkenleri, on bir firmanın denklemleri ise
farklı değişkenleri içermektedir.
Tüm denklemlerde hisse senedi getirilerinin firmaların ait olduğu alt sektör endekslerindeki değişimlerle
beklendiği şekilde pozitif ilişkili olduğu görülmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı (İHR/İTH)
değişkeni haricinde diğer tüm değişkenler denklemlerde görülmektedir. Alt endeksler dışında, birinci model
denklemleriyle kıyaslandığında, (ENF) ve (M1) denklemlere yine en fazla dahil olan değişkenler olurken,
(DÖVKURSEP) değişkeni oldukça az denklemde yer almaktadır. (PFO) ve (VADERİSKİ) ise daha seyrek
olarak tespit edilen değişkenlerdir. (ENF), (M1), (DÖVKURSEP), (PFO) ve (VADERİSKİ) denklemlerde
yer almakla beraber, genelde bu değişkenlerle getiriler arasında beklenen yönde ilişkiler
görülmemektedir.Tek tek incelendiğinde ise, sadece (VADERİSKİ) ile getiriler arasında beklenen negatif
ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Diğer değişkenlerin ise yaklaşık bir ya da iki firmanın denklemlerinde yer
aldığı ve genelde zayıf olmakla birlikte getiriler ile beklenen yönde ilişkili oldukları görülmektedir.
(İMKB30) değişkenini içeren birinci model denklemlerine benzer şekilde, alt sektör endekslerini içeren
ikinci model denklemlerinde de farklı değişkenlerin farklı sektör firmalarının getirileri üzerinde etkili
olduğunu söylemek mümkün değildir. Firmalar genel olarak incelendiğinde, sektörlerine göre (MALİEND,
SINEND, HİZEND) ve diğer değişkenleri farklı farklı içeren denklemlerde hisse senedi getirileri ile bu
değişkenler arasında beklenen yönde ilişkiler, mali sektörde Akbank, Doğan Holding, İş Bankası C ve
Sabancı Holding ve sınai sektöründe Arçelik, Ereğli Demir Çelik, Ford Otosan, Petkim ve Vestel’de tümüyle
görülmektedir. Bu firmalar birinci model için oluşturulan denklemlerde de hizmet sektöründeki Migros’la
birlikte benzer bulguları vermektedir.
4. SONUÇ
Türk sermaye piyasasındaki firmaların hisse senedi getirilerini etkileyen çeşitli makroekonomik faktörlerin
Arbitraj Fiyatlama Modeli ile analiz edilmesini amaçlayan bu araştırmada, Ocak 1999-Aralık 2002
döneminde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İMKB30 endeksinde sürekli mevcut olan 20 firma
incelenmiştir. Bu firmaların hisse senedi getirilerini etkileyebilecek çeşitli makroekonomik değişkenler iki
farklı modele göre çoklu regresyon analizine dahil edilerek, her firma için hisse senedi getirilerindeki
değişimleri tanımlayan regresyon denklemleri elde edilmiştir.

Analiz sonuçları hisse senedi getirileri üzerinde ağırlıklı olarak İMKB30 endeksinin ve firmaların ait
oldukları sektörlere göre alt sektör endekslerinin etkili olduğunu göstermektedir.Tüm denklemlerde, getiriler
ile İMKB30 ve alt sektör endeksleri arasında beklendiği yönde pozitif ilişkiler elde edilmiştir.
Hisse senedi getirileri ile makroekonomik faktörler arasındaki ilişkileri açıklayan denklemlerde, döviz
kurları, M1 olarak dikkate alınan para arzı, enflasyon oranı, piyasa faiz oranı ve vade riskinin getirileri
açıklayan diğer faktörler olarak yer aldıkları görülmektedir. Bu faktörlerin birlikte getirilerdeki değişimleri
açıklayıcı gücü yüksek çıkmasına karşın, getiriler ile aralarında beklenen ilişkilerin tümüyle elde edilemediği
görülmektedir.
Bulgular getiriler ile döviz kurları arasında beklendiği yönde negatif ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu
husus Türkiye’de dövizin ve özellikle Amerikan Doları ve Euro’nun yatırımcıların portföylerinde hisse
senetlerine alternatif olduğunu doğrulamaktadır.
Bulgular para arzı ile getiriler arasında beklenen pozitif ilişkinin genelde görülemediğini göstermiştir. Bu
husus Türkiye’de araştırma döneminde para arzında yaşanan bir genişlemenin toplam talebe etkisi nedeniyle
hisse senetlerinin fiyatının artmasına neden olmadığını belirtmektedir.
Analiz dönemini de içine alacak şekilde Türkiye’de uzun yıllar yaşanan yüksek enflasyonun faiz oranları
üzerindeki kalıcı etkisi de dikkate alınarak, hisse senedi değerlerinde olumsuz etkisinin olacağı
düşünülmektedir. Ancak bulgular bu etkinin görülmediğini, enflasyon oranları ile getiriler arasında genelde
pozitif ilişkinin varolduğunu göstermiştir. Analizde piyasa faiz oranlarına ilişkin bulgular enflasyon oranı
bulguları ile tutarlı çıkmıştır. Getiriler ile faiz oranları arasında beklenen negatif ilişkiler de genelde
görülmemektedir. Bu husus, araştırma döneminde faiz oranlarında oluşan yükselmenin, teorik olarak
beklenenin tersine, hisse senedi değerlerinde düşüş yaratmadığını ve yine teorik olarak beklenenin ve
tahminlerin tersine, Türkiye’de devlet iç borçlanma senetlerinin yatırımcıların portföylerinde hisse
senetlerine alternatif olmadıklarını göstermiştir.
Analizde oldukça seyrek yer almakla birlikte, yatırımcıların vade riskini dikkate aldıklarını söylemek
mümkündür. Bulgular getiriler ile vade riskinin beklendiği yönde genelde negatif ilişkili olduğunu
göstermiştir. Bu husus, Türkiye’de kriz dönemini de içine alan araştırma döneminde, yatırımcıların en fazla
bir yılla tanımladıkları uzun vadede önlerini göremedikleri ve risk unsurlarını çoğalttıkları zaman, bu
kötümser ortamın hisse senetlerini olumsuz etkilediğini doğrulamaktadır.
Diğer makroekonomik faktörlerden büyüme, sanayi üretim endeksi, bütçe dengesi, ihracatın ithalatı
karşılama oranı ve cari işlemler dengesi analizde oldukça az sayıda firmanın denkleminde yer almakla
birlikte getiriler ile beklenen yönde ilişkiler genelde görülmediğinden, bu faktörlerin hisse senedi getirileri
üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkün değildir. Altının ise hisse senetlerine alternatif bir yatırım aracı
olmadığı görülmüştür.
Analiz bulguları birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’de hisse senedi getirilerini etkileyen faktörleri Arbitraj
Fiyatlama Modeli ile analiz etmek ve Model’in geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Ocak 1999-Aralık
2002 dönemi için yapılan bu analiz Şubat 2001 krizini ve kriz öncesi-sonrası dönemi kapsamaktadır. Bu
dönemde makroekonomik rakamların oldukça bozulmuş olması Arbitraj Fiyatlama Modeli’nin test
edilmesini güçleştirebileceğinden, Model’in daha uzun bir analiz dönemi için ve gerektiğinde gecikmeli
verilerle test edilmesi araştırmaya açık bir husustur.
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FATURA - SEVK İRSALİYESİ - İRSALİYELİ FATURA HAKKINDAKİ YASAL
DÜZENLEMELER VE UYGULAMA ESASLARI
Talha APAK
Yeminli Mali Müşavir

I- GİRİŞ:
Vergi Usul Kanunu’nda; belli şekil ve şartlara bağlanmış olarak düzenlenmesi gereken belgeler (vesikalar)
arasında yer alan, fatura, sevk irsaliyesi ve irsaliyeli fatura düzenleme ve uygulamalarında yaşanan bazı
sıkıntılar (hatalar, cezalar ve yargı) nedeniyle konu bu üç belgenin bağlantısı ve ekseninde
değerlendirilecektir.
İşletmeler, VUK’na göre tuttukları defterlerde yer alan ve üçüncü şahıslarla olan ticari işlemlerini
belgelemek (tevsik etmek) zorundadırlar. Vesikalar, mükellef açısından beyanın doğruluğunu gösteren bir
ispat aracı olduğu gibi, vergi idaresi açısından da vergi denetimlerinde aranan belge olmaktadır.
V.U.K.’da belli şekil ve şartlara bağlanmış olan bu belgelerin bir kısmının basım, dağıtım ve kullanımı da
bazı esaslara bağlanmıştır. (Noterlerce tasdik ettirilmesi veya anlaşmalı matbaalarca bastırılması)
Yukarıda da değinildiği gibi, V.U.K.’da düzenlenmesi gereken vesikalar arasında bir çok belge sayılmış
olmakla beraber yazı konumuz; en fazla tartışma konusu olan fatura, sevk irsaliyesi ve irsaliyeli fatura
kapsamında olacaktır. Bu tür belgelerin hatalı kullanılmaları, kullananlar adına vergi cezalarının kesilmesine
ve pek çok ihtilafın yargıya intikal etmesine yol açmaktadır.
II- FATURA
A. Faturanın Tanımı:
V.U.K.’nun 229 uncu 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. .
B. Faturanın Şekli:
V.U.K.’nun 230 uncu maddesine göre; Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur.
1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;
2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap
numarası;
3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;
4. Malın veya işin nevi, miktarı fiyatı ve tutarı;
5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası;
C. Fatura Nizamı:
V.U.K.’nun 231 inci maddesine göre; Fatura düzenlenirken aşağıdaki kurallara (nizama) uyulması gerekir.
1. Faturalar sıra numaralı olarak teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her
biri ayrı numara ile başlamak üzere, ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde, bu faturaların şube ve
kısımlarına göre, şube veya kısım isimlerinin yazılması veya özel işaretlerle seri tefriki yapılması
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gerekir. (Bir işyerinin merkezine bağlı şube işyerlerinde kullanılacak faturalarda, A, B, C, serisi
veya X…., Y.…, Z…., şubesi gibi işaret ve ibareler kullanılabilir.)
2. Faturalar mürekkepli kalem ile, daktilo veyahut bilgisayarla düzenlenir.
3. Faturalar en az bir asıl bir örnek (suret) olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde
her birine kaçıncı örnek (suret) olduğu belirtilir.
4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya yetkili olanların imzası bulunur.
Uygulamada, faturanın üst kısmına veya alt kısmına kaşe basılarak imza atılması farklı algılanmakta
ve tartışılmaktadır. Fatura bedeli karşılığı yapılan ödeme için makbuz alınmadıkça fatura tutarı
ödenmiş veya tahsil edilmiş sayılmaz. Diğer bir ifade ile, kaşenin faturanın alt kısmına basılarak
imzalanması fatura bedelinin tahsil/tediye edildiği anlamına gelmez.Çünkü kapalı fatura diye bir
kavram yoktur.
5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir. (1) Bu
süre içinde düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. (5035 sayılı kanunun 48.maddesi ile
değişen ve 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren)
Bazen malın tesliminden önce de faturanın düzenlenebileceği V.U.K.’nun 173 Seri Nolu Genel
Tebliği (2) ile belirlenmiştir. Buna göre; faturayı düzenleyenler faturada malın daha sonra sevk
edileceğini belirteceklerdir. Faturada bulunması gereken malın teslim tarihi ve irsaliye numarası ise
malın tesliminden sonra alıcı ve satıcı kendilerinde kalan sevk irsaliyesinden faydalanarak faturaya
şerh vererek, fatura ve sevk irsaliyesi arasındaki uyumu sağlayacaklardır.
6. Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap
numarasının doğruluğundan sorumludur. Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve
vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır. Ancak, nihai tüketiciye
satılan mallar veya yapılan işler için düzenlenecek faturalarda, müşterinin belge ibrazı ve fatura
düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
Adına fatura düzenlenecek kişiler, gerçek usulde vergi mükellefi iseler (defter tutanlar) alacakları
faturayı ticari defterlerine gider/maliyet olarak kaydedecekleri için yukarıda belirtilen bilgileri
faturayı düzenleyecek kişiye ibraz etme mecburiyetindedirler, oysa nihai tüketicinin alacağı fatura
gider/maliyet unsuru olarak kayda alınmayacağına göre yukarıda belirlenen bilgilerin alınması veya
verilmesi sorumluluğu yoktur. Ancak, bundan bu kişilere fatura düzenlenmeyecek anlamı
çıkarılmamalıdır.
D. Fatura Kullanma Mecburiyeti:
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak zorunda olan çiftçiler:
12345-

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,
Serbest meslek erbabına,
Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlara,
Defter tutmak zorunda olan çiftçilere,
Vergiden muaf esnafa,

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, bunlar da fatura istemek ve almak zorundadırlar.
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Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden
ve defter tutmak zorunda olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş, bedelinin, 2004
yılı için (3) 440.000.000 TL.’yi geçmesi veya bedel 440.000.000 TL. den az olsa bile, istemeleri halinde
emtiayı satan veya işi yapanın fatura vermesi zorunludur.
Ancak, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak iş yerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın
aldıkları (Kırtasiye,büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen
kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla, perakende satış fişi ( veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları
içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi
olarak kabul edilmesi V.U.K.’nun 204 Seri Nolu Genel Tebliği (3) ile belirlenmiştir.
Diğer yandan 206 sayılı VUK Genel Tebliği’nde, (5) alınan perakende satış fişlerindeki KDV’nin, belgede
ayrıca gösterilmesi koşulu ile indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir. İşletmenin tüketimi dışında satışa
konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura ile alınması, defterlere ve
faturalara dayanılarak kayıt yaptırılması gerekmektedir.
E. Fatura Yerine Geçen Vesikalar:
Fatura düzenlenmesinin zorunlu olmadığı bir kısım alım satım ve hizmet işlerinde mükellefler kayıtlarını
fatura yerine geçen vesikalarla tevsik etmek zorundadırlar. V.U.K. ‘ndaki düzenlemelere göre, fatura yerine
geçen vesikalar; perakende satış vesikaları, gider pusulası ve müstahsil makbuzu olarak sıralanmıştır.
Ayrıca, V.U.K.’nun 243 Seri Nolu Genel Tebliği (6) ile, aşağıdaki mükellefler fatura yerine aşağıdaki
belgeleri düzenleyeceklerdir. Buna göre;





Bankalar yaptıkları hizmetler veya satışlar nedeniyle lehlerine tahakkuk edecek tutarları dekontlarla
belgeleyecekler.
Sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından düzenlenen poliçeler fatura yerine kullanılacaktır.
Sermaye piyasası aracı kurumlarının düzenledikleri işlem sonuç formları fatura yerine geçecektir.
İkrazatçıların düzenledikleri ödünç sözleşmeleri fatura hükmündedir.

Öte yandan, V.U.K.’nun 226 Seri Nolu Genel Tebliği (7) ile, Yetkili Müessese’lerin (Döviz Büroları) döviz
alım ve döviz satım işlemlerinde fatura yerine Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satış Belgesi düzenleme
zorunluluğu getirilmiştir.
III- SEVK İRSALİYESİ
A. Kanuni Dayanak:
01.01.1981 tarihinden itibaren V.U.K.’nun “Fatura ve Fatura Yerine Geçen Vesikalar” arasında yerini alan
İRSALİYE, “faturanın şekli” başlıklı 230 uncu maddesinin 5’inci bendi (3239 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesiyle değişen ve 01.01.1986 tarihinde yürürlüğe giren şekli) ile aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası; Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından
taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya
taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta
bulundurması şarttır. Malın, bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak
üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk
irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkındaki fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler
hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime
gönderildiği ayrıca belirtilir. Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın
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aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış
fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.
Kural olarak, fatura bulunsun veya bulunmasın mal harekatının mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması
mecburiyeti bulunmaktadır. Satılan malın teslim tarihinden sonra veya teslimi anında düzenlenmiş olsa dahi
faturada malın teslim tarihi ve irsaliye numarası yer alacak ve ayrıca sevk irsaliyesi de düzenlenecektir.
Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinin 5 numaralı bendi uyarınca, mal sevkiyatında kullanılması zorunlu
belgelerden sevk irsaliyesi konusunda daha önce yayımlanan 167 ve 173 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğlerinde uyulması gerekli esaslar belirlenmiş ve sevk irsaliyesinin en az iki nüsha düzenleneceği
belirtilmiştir. Daha sonra konu ile ilgili yayımlanan tebliğler aşağıdaki gibi sıralanabilir.






17.11.1990 tarih, 20698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 206 Seri Nolu V.U.K. Genel tebliği,
12.09.1991 tarih, 20989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 211 Seri Nolu V.U.K. Genel Tebliği,
02.03.1995 tarih, 22218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 238 Seri Nolu V.U.K. Genel Tebliği,
08.01.1996 tarih, 22517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 246 Seri Nolu V.U.K. Genel Tebliği,
22.01.1997 tarih, 22885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 253 Seri Nolu V.U.K. Genel Tebliği,

B. Özellik Arz Eden Hususlar:
İlgili kanun maddesinden ve yukarıda belirtilen tebliğlerden hareket ile Sevk İrsaliyesi için özellik arz eden
hususları aşağıdaki gibi sıralamak mümkün. Buna göre;
1- Sevk irsaliyesi en az üç nüsha olarak düzenlenecek ve iki nüshası mutlaka emtiayı taşıyan taşıtta
bulundurulacaktır. En az üç nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş
sayılacaktır.
2- Mal sevkiyatında düzenlenmiş olan sevk irsaliyelerinin mutlaka taşıtta bulundurulması mecburi
olduğundan, yapılan kontrollerde sevk irsaliyesinin taşıtta bulundurulmadığının tespiti halinde ceza
uygulaması yönüne gidilecektir.
3- Malın alıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde ise sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğu
alıcıya aittir. Ancak, alıcı ve satıcının bu konuda mutabık kalmaları halinde, sevk irsaliyesi satıcı
tarafından da düzenlenebilecektir. Buna göre, satıcının sevk irsaliyesi düzenlemesi halinde alıcı
tarafından ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmeyecektir. Sevk irsaliyesi düzenleme
mecburiyeti alıcıya ait bulunduğundan, sevk irsaliyesinin düzenlenmediğinin tespiti halinde, ceza
alıcı adına kesilecektir. Ancak taşıma alıcı tarafından yaptırılmakla birlikte varılan mutabakat gereği
sevk irsaliyesinin satıcı tarafından düzenlenmesi durumunda, sevk irsaliyesinde tarih, müşterinin adı
veya ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi, vergi numarası, malın cinsi ve miktarına ilişkin bilgilerden
her hangi birinin yer almadığının veya yanlış yazıldığının tespit edilmesi halinde, bu belgeye ilişkin
ceza belgeyi düzenleten satıcı adına kesilecektir. Şu kadar ki, denetim sırasında fiilen araçta bulunan
malların cins ve miktarları ile sevk irsaliyesinde yer alan malların cins ve miktarları arasında
tutarsızlık tespit edildiği takdirde ise öncelikle tutarsızlığın sebebi araştırılacaktır. Mal sevkiyatında
düzenlenmiş olan sevk irsaliyelerinin mutlaka taşıtta bulundurulması mecburi olduğundan, yapılan
kontrollerde sev irsaliyesinin taşıtta bulundurulmadığının tespiti halinde ceza uygulaması yönüne
gidilecektir.
4- Düzenlenen sevk irsaliyesine, sevk edilen malların cins ve miktarlarına ilişkin bilgiler, satıcı
tarafından eksik veya yanlış yazılmış ise ceza, belgeyi düzenleyen satıcı adına kesilecektir. Satıcı
tarafından sevk irsaliyesi doğru olarak düzenlendiği halde araca sonradan alıcı, taşıyıcı veya diğer
şahıslar tarafından başka mallar yüklenmiş olmasından dolayı tutarsızlığın ortaya çıktığı durumlarda
ise araca sonradan yüklenen malları taşıtan adına ceza kesilecektir. Denetimler sırasında malların
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sevk irsaliyesinde belirtilenden farklı bir güzergahta seyrettiği tespit edilir ise ceza, malları taşıtan
adına kesilecektir.
5- Yoğun sevkiyat programları dolayısıyla sevk irsaliyelerinde yazılı emtiaların aynı gün sevk
edilemediği ve sevk irsaliyelerinin düzenleme tarihi ile malın fiili sevk tarihi arasında farklılıklar
olduğu ve bu nedenle de yapılan denetimler sonucunda adlarına ceza kesildiği bildirilmektedir. Sevk
irsaliyesinde düzenlenme tarihinin mutlaka bulunması gerekmektedir. Sevk irsaliyelerinde tanzim
tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması uygun görülmüştür. Buna göre, tanzim tarihi ile
fiili sevk tarihi sevk irsaliyeleri üzerinde ayrı ayrı yer alacaktır. Tanzim tarihi ile sevk tarihinin aynı
gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı kaydedilecek, herhangi birine yer verilmeksizin
düzenlenen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş sayılarak özel usulsüzlük cezası kesilecek ve bu
tespitler işyeri kapatma cezasının uygulanmasında dikkate alınacaktır.
6- Sevk irsaliyesinin merkezde bilgisayarla düzenlenmesi ve düzenlenme tarihinden sonra emtianın
sevk edilecek olması halinde, fiili sevk tarihi bu belge üzerine elle yazılabilecektir.
7- İrsaliyelerde gönderilen malın nev’i ve miktarı ile satıcının veya malı sevk edenin; adı, soyadı, varsa
ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının; müşterinin adı, soyadı,
ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi hesap numarasının (mükellefin diğer işyerine veya satılmak
üzere bir alıcıya gönderildiği hallerde malın kime ve nereye gönderildiğinin) bulunması ve bunların
satıcı tarafından imzalanması icap etmektedir.
8- Öte yandan, alım-satımın çeşitli şekillerine göre irsaliye ile ilgili olarak yapılacak işlemler aşağıda
ayrı ayrı açıklanmıştır.
a) Alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve alıcılara iş
yerlerinde teslim edilmek üzere, satıcı tarafından kendi nakil vasıtası ile mal gönderilmesi
halinde; nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar için tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve
düzenlenen sevk irsaliyesinin müşterinin adı ve adresi bölümüne “Muhtelif Müşteriler”
ibaresi ile nakil vasıtasının plaka numarası ve sürücünün veya araçta bulunan satışa yetkili
kimsenin adının yazılması mümkündür. Bu tür sevk irsaliyesi ile alıcılara gönderilen ve
alıcının talep ettiği miktarda teslim edilen malların faturaları malın teslimi anında
düzenlenecek ve bu faturalara sevk irsaliyesinin numarası kayıt edilecektir. Ayrıca, her satış
için sevk irsaliyesi düzenlenmeyecek, ancak faturaya işyerinde teslim edildiğine ilişkin şerh
verilecektir. Bu şekilde düzenlenmiş sevk irsaliyesi ile sevk edilen mallar için yedi günlük
süre beklenilmeksizin faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur. Perakende
satışlarda ise perakende satış fişinin malın teslimi anında düzenleneceği esasen tabiidir. Bir
işyeri ve deposu bulunmadan Pazar takibi veya köy – köy kendi namına taşıtıyla emtia satan
kimselerin yukarıda belirtildiği şekilde sevk irsaliyesi düzenlemeleri ve taşıtlarında
bulundurmaları, malın teslimi anında ise fatura veya perakende satış fişi düzenlemeleri
gerekmektedir. Diğer taraftan, faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi şartıyla önceden
tek bir sevk irsaliyesi düzenlenebilmesi imkanı tanınan mükelleflerin, faturayı anında
düzenlemeyip daha sonra yedi günlük süre içinde düzenlemek istemeleri halinde belirtilen
kolaylıktan yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu takdirde genel esaslara göre
malın sevki anında her alıcı için ayrı birer sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.
b)

Satılan mallara ilişkin faturaların malın tesliminden önce düzenlendiği ve malın daha sonra
sevk edildiği durumlarda; faturayı düzenleyenler faturada malın daha sonra sevk edileceğini
belirteceklerdir. Faturada bulunması gereken malın teslim tarihi ve irsaliye numarası ise,
malın tesliminden sonra alıcı ve satıcı kendilerinde kalan sevk irsaliyesinden faydalanarak
faturaya şerh verecekler, fatura ve sevk irsaliyesi arasında uyumu sağlayacaklardır.
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c) Bazı mükelleflerin başka mükelleflere teslim edilmek üzere üçüncü şahıslara talimat vererek
mal sevkettirmesi durumunda sevk irsaliyesi aşağıdaki örnekte açıklandığı şekilde
düzenlenecektir.
Örnek: Toptancı ( A ) müşterisi olan perakendeci ( C ) ye teslim edilme üzere imalatçı ( B )
ye talimat vererek kendi adına mal sevkiyatı yapılmasını istemektedir. Bu örnekte ( C ) ye
karşı esas satıcı ( A ) dır. ( B ) ise ( A ) ya karşı satıcı durumundadır. Ancak, malı ( A )
yerine ( C ) ye teslim etmektedir. Buna göre, malın alıcı ( C ) ye teslim edilmek üzere ( B )
tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde ( B ), bir nüshası kendinde kalacak ve diğer
nüshası ( C ) ye gönderilecek şekilde sevk irsaliyesi düzenleyecek ayrıca kendinde kalan
nüshasının bir (örneğini) fotokopisini de ( A ) ya gönderecektir. Sevk irsaliyesinin müşteriler
bölümüne ise “( A ) adına ( C ) ye teslim edilmek üzere” ibaresini yazacaktır. Daha sonra (
B ) tarafından ( A ) ya ve ( A ) tarafından da ( C ) ye düzenlenecek satış faturalarına, (B )
tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesinin tarih ve numarası yazılmak suretiyle, mal alım satımına ilişkin belgeler düzenlenmiş olacaktır.
d- Mükelleflerin, yarı mamül veya mamul mallarını, bazı işlemler yapılmak üzere, diğer
mükelleflere göndermeleri ve bu mükelleflerden malları geri getirmeleri durumunda
götürülen ve geri getirilen mallar için gidiş ve geliş taşımaları sırasında ayrı ayrı sevk
irsaliyesi düzenlemeleri zorunludur.
Malların götürülmesinde düzenlenecek sevk
irsaliyelerinin müşteriler bölümüne işlemi yapacak kimsenin adı ve soyadı, varsa ticaret
ünvanı, vergi dairesi ve hesap numarası ile, yapılacak işin türü (Mesela: “Boyatılmak, tamir
ettirilmek, parça değiştirmek, işlemek üzere” şeklinde bir ibare) yazılacak, işlem gördükten
sonra malın tekrar taşınmasında düzenlenecek sevk irsaliyelerinin müşteriler bölümüne ise,
işlem türü ile işlemi yapana ilişkin bilgiler yazılacaktır.
e- Numune üzerine veya tecrübe ve muayene şartıyla satım yapılmak üzere mal sevkiyatı
yapılması halinde sevk edilen mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunludur. Bu tür
sevkiyatlarda, malı satıcı taşıyorsa irsaliye satıcı tarafından, alıcı taşıyor veya taşıtıyorsa
irsaliye alıcı tarafından düzenlenecektir. Ancak, kabule bağlı olan ve bunun için yazılı
sözleşme bulunan bu tür satışlarda, fatura düzenlenmesindeki yedi günlük sürenin kabul
tarihinden itibaren başlayacağı tabiidir.
f- Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, götürü usulde vergilendirilen mükellefler ve
vergiden muaf esnaf tarafından satın alınan malın alıcı tarafından taşınmasında sevk
irsaliyesi aranmayacak, ancak fatura malın satıldığı anda satıcı tarafından düzenlenecektir.
Satıcı tarafından satış anında düzenlenecek faturaya alıcı tarafından taşındığı şerhi konulacak
ve taşımalar sırasında yetkililerce istenildiğinde ibraz edilecektir.
g- Bir mükellefe ait merkez, şube, ambar gibi birden fazla işyerinin bulunması ve bu yerlerden
diğerine mal naklinde sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu taşımalarda müşteri
adı yerine “Dahili Sevkiyat” tabiri kullanılmalı ve malın nereden nereye götürüldüğü
belirtilmelidir.
h- Emtianın satılmak üzere bir komisyoncuya (Konsinye) gönderilmesi halinde, “konsinye
amaçlı teslim edilmiştir” ibaresi yazılmak suretiyle sevk irsaliyesi düzenlenmesi
gerekmektedir. Burada sevk edilen malın faturası, V.U.K.’daki 7 günlük süreye bağlı
olmaksızın, komisyoncu (konsinye) tarafından satıldığı (alıcısına teslim edildiği) zaman
düzenlenecektir.
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IV- İRSALİYELİ FATURA
A. Kanuni Dayanak:
Vergi Usul Kanunu’nun 211 Seri Nolu Genel Tebliği (8) ile, İrsaliyeli Fatura uygulaması getirilmiş
bulunmaktadır. Bu uygulamada mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı belgeler olarak değil, “irsaliyeli
fatura” adı altında tek belge olarak düzenleyeceklerdir. Daha sonra getirilen Vergi Usul Kanunu’nun 232
Seri Nolu Genel Tebliği (9) ile, satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya
taşıttırıldığı hallerde, satıcı tarafından irsaliyeli fatura düzenlenebileceği gibi ayrı ayrı fatura ve sevk
irsaliyesi de düzenlenebilecektir. İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmayacaktır.
İrsaliyeli fatura, hem faturanın hem sevk irsaliyesinin şartlarını bir belgede toplama özelliğine sahip bir
vesikadır.
VUK’nin 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinin mükelleflere tanıdığı, malın tesliminden itibaren
faturanın yedi gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek
isteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde, aşağıda
sıralanan esaslara uygun olarak “irsaliyeli fatura” düzenleyebileceklerdir.
B. Özellik Arz Eden Hususlar:
İlgili kanun maddesinden ve yukarıda belirtilen tebliğlerden hareket ile Sevk İrsaliyesi için özellik arz eden
hususları aşağıdaki gibi sıralamak mümkün. Buna göre;
1- İrsaliyeli fatura” uygulamasına hesap dönemi içinde geçilemez, kesinlikle hesap dönemi başında
geçilmesi gerekir. Yeni işe başlayanlar işe başlama tarihinden itibaren bu usulü seçebilirler; daha
sonra hesap dönemi içinde usulün değiştirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu durumdaki
mükellefler hem “irsaliyeli fatura”, hem de ayrı ayrı fatura ve irsaliye düzenleyemezler.
Bu usulü seçen mükellefler, ilgili hesap dönemi başında başlamak ve o takvim yılı sona ermeden
fatura veya sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenleyemezler hükmü ise, 232 sayılı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile değiştirilerek, aynı zamanda fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanma hakkı da
tanımaktadır.
2- İrsaliyeli Fatura uygulamasını seçen mükelleflerden mal satın alan mükelleflerin, bu malları
taşımaları veya taşıttırmaları esnasında “irsaliyeli fatura” bulunması halinde, bunların “sevk
irsaliyesi “ düzenleme yükümlülükleri yoktur. İrsaliyeli fatura’nın altında, “bu belgenin sevk edilen
malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.” ifadesine yer verilecektir.
3- Malı satan mükellefler İrsaliyeli Fatura’yı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. En az üç nüsha
düzenlenmeyen “irsaliyeli fatura”lar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır. İrsaliyeli fatura’nın iki nüshası
mutlaka malı taşıyan araçta bulundurulacak, yoklama ve denetimlerde “irsaliyeli fatura”nın iki
nüshası da ibraz edilecektir. Denetim elemanları, kendilerine ibraz edilen “irsaliyeli fatura”nın bir
nüshasına adını, soyadını ve unvanını yazdıktan sonra tarih belirterek mühürleyip imzalayacak ve
ilgiliye iade edecekler, diğer nüshasını mükelleflerin vergi dairelerinde bulunan tarh dosyalarına
konulmak üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilecektir.
4- İrsaliyeli Fatura’da; faturayı düzenleyenin adı, ticari ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve
hesap numarası, malın nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı ile nereye ve kime gönderileceği; müşterinin
adı, ticari ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, düzenleme tarih ve saati ile
anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgilere yer verilecektir. Bu bilgilerin eksik olması halinde “irsaliyeli
fatura” hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.
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5- İrsaliyeli Fatura’da esas kural; taşıttırılan malların, satışa konu olan mallar olduğudur. Dolayısı ile,
satışa konu olmayan mal teslimlerinde (işlenmek üzere gelen ve işlenmiş olarak işçilik faturası ile
malın sahibine gönderilen malın kendisi ve işçilik faturası) irsaliyeli fatura ile tesliminin mümkün
olmaması gerektiği görüşündeyiz.
V- SONUÇ:
V.U.K.’nun “Vesikalar” kısmı ve “Kayıtların Tevsiki” bölümlerinde getirilen düzenlemeler kapsamında
Vergi yasalarımıza ve ticari hayata önce FATURA kavramı, ardından İRSALİYE kavramı ve nihayet ihtiyaç
sonucu İRSALİYELİ FATURA kavramı yerleşmiş ve bu belgeler bazı aksaklıklara rağmen mükellefler
tarafından yasal belge olarak kullanılmakta ve ticari hayatımızda da genel kabul görmüş belgeler arasında
yer almaktadırlar.
Her gelişen ekonomide olduğu gibi ülkemizde de büyüyen ekonomi ile beraber ticari sahada mal ve hizmet
hareketlerinin kayıt altına alınabilmesi için koşullar yaratılmakta ve tedbirler alınmaktadır. Her türlü mal ve
hizmet hareketlerinin izlenmesinin ön koşulu belge düzeninin sağlanmasıdır. Belge düzeni ise; yasal
düzenlemeye ve bu yasal düzenlemeye uyumun sağlanması için denetimin yapılmasını gerektirir.
Fatura normal olarak malın teslimi sırasında düzenlenir. Bazı hallerde teslimden bir süre önce, bazı hallerde
de teslimden bir süre sonra düzenlenmesi de mümkündür. Ancak faturanın malın teslimi veya hizmetin
yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenmesi gerekir. Satılan malın teslim tarihinden sonra
veya teslimi sırasında düzenlenmiş olsa dahi, faturada malın teslim (irsaliye) tarihi ve irsaliye numarası yer
alacak ve ayrıca sevk irsaliyesi de düzenlenecektir.
Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, vergiye tabi muamelelerde bedel yabancı paraya endeksli
olarak belirlenebilmektedir. Yurt içinde yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları dolayısıyla tanzim edilen
faturaların, sadece döviz karşılıkları belirtilerek düzenlenmesi mümkün değildir. Ancak bu faturanın uygun
bir yerine fatura tarihindeki T.C.M.B. Döviz Alış Kurunun mal bedelinin ve Katma Değer Vergisinin Türk
Lirası karşılıklarının da yazılması gerekmektedir. (10) Ayrıca, Maliye Bakanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü,
B.07.0.GEL.0.29/2921-229-229/37791 sayılı müktezası da bu yöndedir; fatura üzerindeki bedelin döviz
cinsinden (yabancı para) düzenlenmesi halinde fatura üzerine o günki döviz alış kuru esas alınmak suretiyle
Türk Lirası karşılığının yazılması, faturada belirtilen meblağın faturanın düzenlendiği tarihten sonraki bir
tarihte ödenmesi halinde ortaya çıkan kur farkı için de fatura düzenlenmesi gerekmektedir
İrsaliye ve İrsaliyeli fatura kavramlarında gerek yasal düzenlemenin iyi kavranmaması ve gerekse bu
belgelerin bilerek amaç dışı kullanılması gibi sorunlar mükellefler ile idareyi çoğu zaman karşı karşıya
getirmektedir. Esas olan; sevk irsaliyesinin ancak alım satıma konu olan ve ticari bir nitelik taşıyan malların
sevkinde düzenlenmesi gereken bir belge olduğudur. Burada amaç ticari bir teslimin nihai olarak faturaya
bağlanmasını sağlamaktır. Hiçbir ticari niteliği olmayan teslimlerde sevk irsaliyesi düzenlenmez. Örneğin;
ticari hiçbir niteliği olmayan “evden eve ev eşyasının nakli” nde sevk irsaliyesi aranmaz. Ancak özellik
taşıyan bazı teslimlerde; teslime konu mal ticari nitelik taşımasına rağmen sevk irsaliyesi
düzenlenmemektedir. Örneğin; gayrimenkul satışı, ticari bir nitelik taşıdığı halde bu tür teslimlerde sevk
irsaliyesi aranmaz.
Uygulamada, faturanın üst kısmına veya alt kısmına kaşe basılarak imza atılması farklı algılanmakta ve
tartışılmaktadır. Fatura bedeli karşılığı yapılan ödeme için makbuz alınmadıkça fatura tutarı ödenmiş veya
tahsil edilmiş sayılmaz. Diğer bir ifade ile, kaşenin faturanın alt kısmına basılarak imzalanması o fatura
bedellinin tahsil-tediye edildiği anlamına gelmez.
Öte yandan, günümüzün gelişmiş ekonomilerinde hizmet sektörü de en az fiziki mal üreten sanayi ve tarım
sektörü kadar önem kazanmış olup, bu sektörde de sevk irsaliyesi düzenlenemez. Bu nedenle sevk
irsaliyesine dayalı bir denetim anlayışı çok başarılı uygulansa dahi ancak ekonominin dar bir alanını kontrol
edebilir ve vergi denetiminde ana unsur olarak kullanılması anlamsızdır. Bu nedenle Türk vergi denetiminde
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yer alan fiziki denetimlerin yerini büyük ölçüde parasal hareketleri takip eden bir denetim anlayışı almalıdır.
(11)
Bilindiği gibi her türlü mal ve hizmet hareketleri sonucu fatura düzenlenmekte ve faturalar mükelleflerin
kayıt ve beyanları için en önemli belge olarak işlem görmektedir. Günümüzde kayıt dışı ile mücadelede
fatura dışında “İrsaliye” de önemli bir belge olarak değerlendirilmektedir. Özellikle “İrsaliyeli Fatura”
kavramından sonra da bu belgelerin daha da dikkatli kullanılması gerekmektedir. Zira, irsaliyeli fatura
kullanmak isteyen mükelleflerin bu belgenin avantaj ve dezavantajlarını da bilmelidirler. Şöyleki; teslim
edilecek mal ile birlikte düzenlendiğinden, irsaliyeli fatura kullanan mükelleflerin ayrıca fatura düzenleme ve
bunu takip etme gibi bir sorunları olmayacağı gibi, usul ve zaman açısından da cezalar ile muhatap olmazlar.
Teslim edilecek mal ile birlikte düzenlenen sevk irsaliyesi haricinde, en geç 7 günlük süre içerisinde fatura
düzenlemek zorunluluğu mükellefleri zaman ve usul yönünden cezalar ile karşı karşıya bıraktığı gibi, takip
ve belge düzeni açısından iş yükü yaratmaktadır. Özellikle yoğun mal teslimleri olan işletmelerde usulüne
göre kullanılması halinde, “İrsaliyeli Fatura” kullanımının daha avantajlı olduğu görülmektedir. Ancak,
irsaliyeli fatura’da esas kural; taşıttırılan malların, satışa konu olan mallar olduğudur. Dolayısı ile, satışa
konu olmayan mal teslimlerinde (işlenmek üzere gelen ve işlenmiş olarak işçilik faturası ile malın sahibine
gönderilen malın kendisi ve işçilik faturası) irsaliyeli fatura ile tesliminin mümkün olmaması gerektiği
görüşündeyiz.
DİPNOTLAR (KAYNAKLAR)
(1) 02.01.2004 tarih, 25334 sayılı )Mükerrer) Resmi Gazete
(2) 03.04.1986 tarih, 19067 sayılı Resmi Gazete
(3) 12.12.2003 tarih, 25314 sayılı Resmi Gazete, 326 nolu V.U.K. Genel Tebliği
(4) 05.06.1990 tarih, 20539 sayılı Resmi Gazete
(5) 17.11.1990 tarih, 20698 sayılı Resmi Gazete
(6) 07.09.1995 tarih, 22397 sayılı Resmi Gazete
(7) 05.04.1994 tarih, 21896 sayılı Resmi Gazete
(8) 12.09.1991 tarih, 20989 sayılı Resmi Gazete
(9) 05.12.1994 tarih, 22132 sayılı Resmi Gazete
(10) Erdal CANPOLAT, Gelirler Baş Kontrolörü,
Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi,Sayı 184, Ağustos 2003,Dövizli Fatura Düzenlenebilir mi?
11) Celal ÇELİK, Baş Hesap Uzamanı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanı,
Vergi Dünyası, Sayı 266, Ekim 2003, Sevk İrsaliyelerine İlişkin Ceza Uygulaması
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6 NO’LU TMS-İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
(UMS-28 ile Karşılaştırmalı)
Yrd.Doç.Dr. Feriştah SÖNMEZ
ADÜ Nazilli İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Arş. Grv. Aydın GERŞİL
ADÜ Nazilli İİBF İşletme Bölümü
ÖZET
Bu standardın amacı, yatırımcıların iştirak yatırımlarının muhasebeleştirme ilke ve yöntemlerini belirlemektir. Bu
standartta temel konular olan; iştirak, bağlı ortaklıklar ile önemli etkinlik, kontrol gücü, gibi terimler açıklanmış ve
önemli etkinliğin var olduğu iştiraklarin öz kaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmesi öngörülmüştür.

Öz kaynak yöntemiyle muhasebeleştirilmeleri öngörülmeyen şirket yatırımları ve konsolidasyon maliyet
yöntemi ile muhasebeleştirilir.
Anahtar kelimeler; iştirak, bağlı ortaklık, önemli etkinlik, kontrol gücü, özkaynak yöntemi ve maliyet
yöntemi
1. GİRİŞ
Ulusal muhasebe standartları ile muhasebe meslek mensuplarının, denetim faaliyetlerini disiplinli
yürütebilmeleri için ulusal denetim standartlarını saptamak ve yayınlamak üzere TÜRMOB tarafından
kurulan TMUDESK, günümüze kadar 19 adet ulusal muhasebe standardı yayınlamış, ilgili komisyonlarda
görüşülmekte olan birçok muhasebe standardardı da yayına hazırlanmaktadır.
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 kavuşacaktır1.
Ulusal muhasebe standartları, muhasebenin temel kavramları, mevcut uygulamalar ve uluslararası standartlar
gözetilerek hazırlanmakta olup, finansal tabloların sunumunda ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli,
karşılaştırılabilir, anlaşılabilir ve “kaliteli” niteliklere sahip olmasına özen gösterilmektedir. Kaliteli
muhasebe standartlarının üretilebilmesi için standart belirleme sürecinin, şeffaf, uygulayıcı ve kullanıcı
olarak ilgili tüm çevrelerin görüşlerinin sürece katılımını sağlayabilecek bir şekilde yapılandırılması ve
düzenlenen standartların uygulanmasını teminen, yasal yaptırım mekanizmalarının oluşması gerekmektedir.2
Çalışmamızda 6 no’lu muhasebe standardı hükümlerinin yanısıra, bu konudaki uluslararası muhasebe
standardı olan 28 no’lu UMS ve 6 no’lu standartla yakından ilgili 5 no’lu ulusal muhasebe standardı
hükümlerine yer verilecektir. Ayrıca sırası geldikçe bu konudaki muhasebe yazını hükümlerinden de
yararlanılacaktır.
İşletmenin, doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının
belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık payları iştirak olarak nitelenir. İştirak
edilen ortaklıklarda iştirak ilişkisinden söz edebilmek için sermaye payı dikkate alınmaksızın sahip olunan
oy hakkı veya yönetime katılma hakkının en az %l0 oranında bulunması yeterlidir. Böylece oy hakkı veya
yönetime katılma hakkı %l0 -%50 arasında bulunan şirketlere ait hisse senetleri veya ortaklık payları
“iştirak” olarak nitelenir.
Ümit GÜCENME, “Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamalarının Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyumu”,MUFAD
Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz 2003.s.27-28
2
Hamdi Bağcı, “Ulusal Muhasebe Standartları ve Uluslararası Standartlarla Uyum”, XVII.Türkiye Muhasebe Kongresi
Bildiriler Kitabı, Düzenleyen TÜRMOB, 10-12 Ekim 2002, s.24-25.
1

2

Muhasebe yazınında bağlı ortaklık işlemini gösteren 245 nolu hesap, işletmenin doğrudan veya dolaylı
olarak % 50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme
hakkına sahip olduğu iştiraklerin, sermaye paylarının izlendiği hesaptır. Bağlı ortaklığın sahipliğinin
belirlenmesinde yukarıdaki kıstaslardan yönetim çoğunluğunu seçme hakkkı, esas alınır.3
2- 6 No’lu Standartta Geçen Tanımlar
2. madde hükmüne göre, standartta geçen terimlerin anlamları aşağıdadır;
“İştirakler; Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak en az %l0’una, en fazla
%50’sine kadar veya aynı oranlarda oy hakkına sahip olunan şirketlerdir.
Önemli Etkinlik; Yatırım yapılan ortaklığın finansal ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma
gücüdür. Ancak bu politikaların uygulanmasında kontrol gücü olduğu anlamına gelmez.
Kontrol Gücü; Ana ortaklığın, iştirak veya bağlı menkul kıymet kapsamındaki şirketlerin yönetim
çoğunluğuna sahip olma, ya da yasa veya bir anlaşma sonucu yönetim kararlarında tamamen etkin rol
oynama gücüdür.
Bağlı ortaklık; Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazlasına veya
aynı oranda pay hakkına ya da yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olunan şirketlerdir.
Özkaynak Yöntemi, Bu yöntemde iştirak önce maliyet bedeli ile muhasebeleştirilir. Daha sonra bu tutar,
yatırım yapılan ortaklığın öz kaynağından yatırımcının payına düşen kısmı gösterecek şekilde, artırılır veya
azaltılır. Bu işlem yapılırken, ana ortaklığın payına düşen net kar veya zarar gelir tablosunda, diğer özkaynak
kalemlerindeki artışlar ise niteliklerine göre sermaye yedeklerinin ilgili hesabında gösterilir. Yatırım yapılan
ortaklıktan alınan kâr payları iştirak tutarından düşülür.
Maliyet Yöntemi; Bu yöntemde yatırımlar maliyet değeri ile muhasebeleştirilir. Yatırımcıya dağıtılan kâr
payları ise gelir tablolarında gösterilir.”
Yukarıda belirtilen 6 no’lu standardın 2. maddesinde iştirakler ve bağlı ortaklık tanımlarında 4 dikkati çeken
husus, X1 seri no’lu SPK Tebliği ile MSUGT’ de aynı tanımların yapılmasıdır.
3- 6 No’lu Standardın İçeriği
2. maddede tanımı verilen “önemli etkinlik”, 3. Maddede tam olarak açıklanmış, 4. maddede ise, önemli
etkinliğin olduğu durumlar “a” dan “e” şıkkına kadar verilmiştir.
3. madde hükmüne göre önemli etkinlik;” Bir yatırımcı, dolaylı veya dolaysız olarak, yatırım yapılan
ortaklığın %20 veya daha fazla oy gücüne sahip ise ve tersi açıkça belirtilmemiş ise yatırımcının bu ortaklık
üzerinde önemli etkisi olduğu varsayılır. Söz konusu oy gücü %20’nin altındaysa, yatırımcının bu ortaklık
üzerinde önemli bir etkinliği olmadığı varsayımı esas alınır. Bir yatırımcının önemli bir paya veya ortaklığın
çoğunluğuna sahip olması diğer bir yatırımcının söz konusu ortaklıkta önemli bir etkinliği olmayacağı
anlamına gelmez.”
Yukarıdaki madde hükmünden görüleceği üzere, Bir yatırımcının yatırım yaptığı ortaklık üzerindeki önemli
etkisi, % 20 oy gücüne dayandırılmış, aritmetiksel olarak hisse senedi veya pay toplamıyla
ilişkilendirilmemiştir.
UMS-28’de5 de önemli etkinlik, yatırım yapılan şirketin mali ve faaliyet politikalarına katılma gücüdür,
ancak bu politikaları kontrol etmemektedir.
Süleyman Yükçü, Finansal Muhasebe ve Dönem Sonu İşlemleri, İzmir, 2002 s.436.,
Türkiye Muhasebe Standartları 2001,TMUDESK,TÜRMOB Yayını-166, Ankara, 2001,145-152.
5
UMS-28”İştiraklere Yapılan Yatırımların Muhasebeleştirilmesi” 1994 yılında revize edilmiştir. Orijinal metinde önemli bir
değişiklik yapılmamıştır.Temmuz 1998’de bazı paragrafları UMS-36 ile uyumlaştırılmak üzere revize edilmiştir. Aralık
1998’de UMS-39 standardına yapılan referans ile UMS-25’in yerine geçmiştir. Mart 1999’da UMS-10 ve UMS-37 ile uyumlu
3
4

3

6 no’lu standardın 4. maddesine göre; “Bir yatırımcının önemli etkinliğinin olduğu genelde aşağıdaki
durumların bir veya bir kaçının varlığından anlaşılır;
a)
b)
c)
d)
e)

Yatırım yapılan şirketin yönetim kurulunda ve eşdeğer yönetim birimlerinde temsil edilme
Politika belirleme işlemine katılma,
Yatırımcı ve iştirak arasındaki önemli işlemler,
Yönetim personelinin karşılıklı değişimi,
Temel teknik bilginin sağlanması,”

Yukarıdaki 4. Madde hükmünde, bir yatırımcının önemli etkinliğinin olduğu durumlar tek tek sayılmış,
ancak standardın genel hükümlerinden anlaşıldığı kadarıyla, önemli etkinlik için birinci sırada önemli olan
%20 oy gücüdür. 4. maddede sayılan durumlar ikincil derecede önemlidir. Başka bir deyişle %20 oy gücü
olmaksızın “sayılan ilgili durumlar” bir önem taşımamaktadır.
4- 6 No’lu Standart İle İlgili Açıklamalar
6 No’lu standardın bu bölümü en geniş kısım olup, kendi arasında birçok alt bölüme ayrılmıştır. Bu alt
bölümler sırasıyla şunlardır. i.yatırımların muhasebeleştirilme yöntemleri, ii.konsolide finansal
tablolar,iii.bireysel (konsolide öncesi) finansal tablolar, iv.özkaynak yönteminin uygulanması ve
v.raporlanacak bilgiler dir.
4.1. Yatırımların Muhasebeleştirilme Yöntemleri;
6 No’lu standardın 5. Madde hükmüne göre; yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak ile maliyet
yöntemi esas alınır.
İlgili standardın 6.madde hükmünde öz kaynak yönteminin uygulanışı ana hatlarıyla açıklanmıştır. Buna
göre;” Önemli etkinliğin var olduğu saptanan iştiraklerin muhasebeleştirilmesi özkaynak yöntemi ile yapılır.
Bu yöntemde, iştirak önce maliyet bedeli ile muhasebeleştirilir. Daha sonra bu tutar, yatırım yapılan
ortaklığın özkaynağından yatırımcının payına düşen kısmı gösterecek şekilde, artırılır veya azaltılır. Bu işlem
yapılırken, ana ortaklığın payına düşen net kâr veya zarar gelir tablosunda, diğer özkaynak kalemlerindeki
artışlar ise niteliklerine göre sermaye yedeklerinin ilgili hesabında gösterilir. Yatırım yapılan ortaklıktan
alınan kâr payları iştirak tutarından düşülür. Bu gibi değişikliklere örnek olarak; duran varlıklar ve menkul
kıymetlerin yeniden değerlemesi, kur farkları ve şirket birleşmelerinden doğan farklar gibi değişiklikler
verilebilir.”
Yukarıdaki 6.madde hükmünü ana hatlarla tekrar ifade edersek; Ana ortaklığın veya yatırımcının ilgili iştirak
üzerinde önemli etkinliği varsa bu tür iştirakler özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilir. Özkaynak
yönteminde iştirak ilk elde edildiğinde maliyet değeriyle kaydedilir. Daha sonraki tarihlerde iştirakin
özkaynağındaki ana ortaklığın sermaye payı maliyet değerinden fazla veya az ise bu tutarlar kadar iştirakin
değeri arttırılır veya azaltılır. Bu artış veya azalışın dönem kârı veya bilanço özkaynak kalemlerinden
kaynaklanmasına göre iştirak değerinde yapılan artış veya azalış niteliğine göre gelir tablosunda veya
bilançoda özkaynakların sermaye yedekleri kapsamına alınır.
Özkaynak yöntemi, henüz ülkemiz uygulamalarında olmayan, Tekdüzen Muhasebe Sisteminde yer almayan
bir yöntemdir. Bu nedenle uygulanması ile ilgili açıklayıcı örneklerin yapılması gerekmektedir6
UMS-28’in 6.paragraf hükmü ile TMS-6’nın 6.madde hükmü birbiriyle tam örtüşmektedir.7
hale getirilmek üzere, UMS-28’e ait terminoloji ve göndermelerde değişiklik yapılmıştır. P.Acar, “Uluslar arası Muhasebe
Standartları”, Uluslar arası Mali Standartlar, Maliye Bakanlığı –Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Ankara,
2002, s.291.
Ü.Gücenme, “İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi (TMS/-6)”, MUFAD Aylık Meslek Toplantısı-6,
Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan 2000.s.91
6

UMS-28’in 6.paragraf hükmü şöyledir;”Özvarlık metodu; Bu metodda, yatırım önce maliyet bedeli ile kaydedilir ve
satın almadan sonra devreden miktar, yatırımcının, yatırım yapılan şirketin kar ve zararından yatırımcının payına düşen
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Özkaynak yöntemine tabi olmayan iştirakler, maliyet yöntemiyle muhasebeleştirilir.
Maliyet yöntemi 7. Madde hükmünde açıklanmıştır. Buna göre; “Konsolidasyon 8 ve özkaynak yöntemiyle
muhasebeleştirme kapsamı dışında kalan şirket yatırımları maliyet yöntemiyle muhasebeleştirilir. Bu
yöntemde, yatırımcı, yatırım yaptığı ortaklıktaki yatırımı maliyet bedeli ile muhasebeleştirir. Yatırımdan
sağlanan kâr payları ise ilgili dönemin gelir tablosunda gösterilir. Dağıtılmayan kâr payları ile ilgili herhangi
bir kayıt yapılmaz.”
6 no’lu standardın 7. madde hükmünü diğer bir ifade ile açıklarsak; yatırımcı, yatırım yaptığı ortaklığın % l0
ile en fazla % 20 oy gücüne sahipse, bu iştirakini maliyet yöntemine göre muhasebeleştirir. Ayrıca madde
8’e göre, konsolid finansal tablolardaki iştiraklere ilişkin yatırım, daha sonra satılmak amacıyla yapılıyorsa,
maliyet yöntemi kullanılmaktadır..
UMS-28’in 9. Paragrafında maliyet metodu ile ilgili olarak ”...Bu metod aynı zamanda, ilgili şirketin yakın
bir tarihte elden çıkarılması niyetiyle satın alınması durumunda da kullanılır.” şeklinde bir ifade yer almış
olup, bu ifade ile TMS-6’nın 8.madde hükmü ifadesi aynıdır.
Ülkemizde günümüze kadar bilinen ve uygulanan, maliyet yöntemidir. Tekdüzen Muhasebe Sistemi içinde
bilançoların 24-Mali Duran Varlıklar- bölümünün altında242–İştirakler Hesabında kayda alınan iştirak
yatırımları duran varlık hükmündedir. Nitekim, 24-Mali Duran Varlıklar hesap grubu şöyle
tanımlanmaktadır. “Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli
menkul kıymetlerle veya paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş uzun vadeli menkul kıymetler bu grupta
izlenir. Ayrıca, diğer bir işletmeye veya bağlı ortaklığa ortak olmak amacıyla edinilen sermaye payları da bu
grupta yer alır.”
Yukarıdaki 8.madde hükmünden görüldüğü üzere, konsolide finansal tablolardaki iştiraklere ilişkin
yatırımların muhasebeleştirme yöntemleri “satılma amacına” göre değişiklik gösterecektir.
Benzer ifade UMS-28’in 24.paragrafında yeralmaktadır. Paragraf hükmüne göre; ”Konsolide mali tablolarda,
ilgili bir şirketteki yatırım, daha sonra satılmak amacıyla yapılmadıkça ki böyle bir durumda maliyet metodu
ile muhasebeleştirilir- özvarlık metodu ile muhasebeleştirilir.”
9. madde hükmünde de iştirak yatırımlarının hangi durumlarda maliyet yöntemine göre
muhasebeleştirileceği açıkça belirtilmiştir.
kısmını gösterecek şekilde arttırılır veya azaltılır. Yatırım yapılan şirketten alınan kar payları yatırımın devreden
miktarını düşürür. Yatırımcının, yatırım yapılan şirketin özvarlığında gelir tablosu dışındaki değişiklikler sebebiyle,
menfaat payının değişmesi durumunda da, devreden miktarın ayarlanması gerekli olabilir. Bu tip değişiklikler, sabit
kıymetlerin ve menkul kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi, yabancı paraya çevirme farkları ve şirket
birleşmelerinden doğan farkların ayarlanması gibi değişikliklerdir.” Çeviren; T.Önder, “Uluslar arası Muhasebe
Standardı 28-İlgili Şirketlerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi”, TMUD, Uluslararası Muhasebe Standartları (131), Derleyen A.H:Durmuş, İstanbul, 1992, s.226-233.
TMS-5 , MADDE 21-22’e “Konsolide Bilançonun Düzenlenmesine Ilişkin Ilke Ve Esaslara göre konsolidasyon
işlemleri şöyledir; “Topluluk şirketlerinin bilanço kalemleri ayrı ayrı toplanır. MD.22.Konsolidasyona alınan
ortaklıkların sermayesindeki hisse veya payların defter değeri, konsolidasyona alınan ortaklığın öz sermayesine isabet
eden tutar ile mahsup edilir. A.Mahsup işlemi, bu ortaklık ilk defa konsolidasyona alındığı andaki defter değerine göre
yapılır. B.Mahsup işlemi, konsolide edilecek ortaklıkların hisselerinin iktisap edildiği anda tespit edilebilen aktif ve
pasif değerlerine göre veya hisseler farklı zamanlarda iktisap edildiğinde, bu ortaklığın bağlı ortaklık olduğu tarihte
yapılır. C. Konsolidasyondan kaynaklanan olumlu fark aktifte şerefiye olarak ve olumsuz fark (negatif şerefiye) ise
pasifte uzun vadeli yabancı kaynaklarda gelecek yılara ait gelirler grubunda gösterilir. Bu farklar 5 yıl içinde itfa edilir.
Konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi, ilke olarak, ana ortaklığın ödenmiş /çıkarılmış sermayesine eşit
olmalıdır. Konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ve kontrolü ana ortaklıkta olan iştirak ve bağlı menkul kıymetlerin
ödenmiş / çıkarılmış sermayesi yer almaz. Ancak, bağlı ortaklıkların veya kontrolü ana ortaklıkta olan iştiraklerin ve
bağlı menkul kıymetlerin ana ortaklıkta pay sahibi olmaları durumunda, konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış
sermayesi ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinden daha az olabilir. Topluluğa dahil ortaklıkların birbirlerine
sermaye taahhütlerinden kaynaklanan borçların bulunması halinde bu borçlar, ilgili oldukları ödenmemiş sermaye ve
varsa hisse senedi ihraç pirimi alacaklarından indirilerek tasfiye edilir. Topluluk şirketlerinin finansal tablolarında
gösterilen değer düşüş karşılıkları ile ilgili gider hesapları konsolide finansal tablolarda düzeltme yapmak suretiyle
kapatılır.
8
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4.2. Konsolide Finansal Tablolar
6 no’lu standardın 8.madde hükmüne göre, Konsolide finansal tablolardaki 9, iştiraklere ilişkin yatırım daha
sonra satılmak amacıyla yapılmadıkça özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilir. Daha sonra satılmak
amacıyla yapılan yatırımlar maliyet yöntemiyle muhasebeleştirilir.
TMS-6’nın 9.madde hükmüne göre;”Yatırımcı aşağıda belirtilen tarihlerden itibaren özkaynak yöntemini
kullanmaktan vazgeçer;
a) Yatırımcının ilgili ortaklıktaki önemli etkinliğini yitirmesi ancak yatırımın tamamen veya kısmen devam
etmesi, veya
b) Yatırım yapılan ortaklığın yatırımcıya fon transferi yapmasının oldukça sınırlı olması veya ilgili
ortaklığın yakın bir tarihte elden çıkarılması amacıyla satın alınması,
Bu tarihten itibaren yatırımlar maliyet yöntemine göre muhasebeleştirilir.”
UMS-28’in 25. Paragrafı da benzer şekilde durumlar için özkaynak yönteminden vazgeçileceğini
belirtmiştir.
4.3. Bireysel (Konsolide Öncesi) Finansal Tablolar
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, yatırımcının ayrı (bireysel) finansal tablo hazırlaması ihtiyacını
ortadan kaldırmaz. Konsolide finansal tablolar hazırlayan bir yatırımcının bireysel olarak hazırladığı finansal
tablolarında yer alan iştiraklerin muhasebeleştirilmesi aşağıda belirtilen iki yöntemden kendi bünyesine uyan
bir
TMS-6’nın 10.madde hükmüne göre; “Konsolide finansal tablolar hazırlayan bir yatırımcının bireysel
(konsolide öncesi) olarak hazırladığı finansal tablolarında yer alan iştiraklerin muhasebeleştirilmesi
aşağıdaki iki yöntemden birine göre yapılır;
a) Yatırımcının konsolide finansal tablolarında hangi yöntem kullanılmışsa (özkaynak veya maliyet
yöntemi) aynı yöntemle muhasebeleştirilmiş olması,
b) Yatırımcının uzun vadeli yatırımlarının muhasebe politikasına uygun olarak maliyet bedeli veya yeniden
değerlenmiş değeri ile gösteriliyor olması.”
Benzer şekilde UMS-28’in 11.paragraf hükmü aynı ifadeleri taşımaktadır.
Konsolide finansal tablo hazırlamayan bir yatırımcının iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ise yine belirtilen iki
yöntemden birine göre yapılacaktır. 6 no’lu standardın 10 ve 11. Madde hükümleri birbirine çok yakındır.

TMS-5 , MADDE 21-22’e “Konsolide Bilançonun Düzenlenmesine Ilişkin Ilke Ve Esaslara göre konsolidasyon
işlemleri şöyledir; “Topluluk şirketlerinin bilanço kalemleri ayrı ayrı toplanır. MD.22.Konsolidasyona alınan
ortaklıkların sermayesindeki hisse veya payların defter değeri, konsolidasyona alınan ortaklığın öz sermayesine isabet
eden tutar ile mahsup edilir. A.Mahsup işlemi, bu ortaklık ilk defa konsolidasyona alındığı andaki defter değerine göre
yapılır. B.Mahsup işlemi, konsolide edilecek ortaklıkların hisselerinin iktisap edildiği anda tespit edilebilen aktif ve
pasif değerlerine göre veya hisseler farklı zamanlarda iktisap edildiğinde, bu ortaklığın bağlı ortaklık olduğu tarihte
yapılır. C. Konsolidasyondan kaynaklanan olumlu fark aktifete şerefiye olarak ve olumsuz fark (negatif şerefiye) ise
pasifte uzun vadeli yabancı kaynaklarda gelecek yılara ait gelirler grubunda gösterilir. Bu farklar 5 yıl içinde itfa edilir.
Konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi, ilke olarak, ana ortaklığın ödenmiş /çıkarılmış sermayesine eşit
olmalıdır. Konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ve kontrolü ana ortaklıkta olan iştirak ve bağlı menkul kıymetlerin
ödenmiş / çıkarılmış sermayesi yer almaz. Ancak, bağlı ortaklıkların veya kontrolü ana ortaklıkta olan iştiraklerin ve
bağlı menkul kıymetlerin ana ortaklıkta pay sahibi olmaları durumunda, konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış
sermayesi ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinden daha az olabilir. Topluluğa dahil ortaklıkların birbirlerine
sermaye taahhütlerinden kaynaklanan borçların bulunması halinde bu borçlar, ilgili oldukları ödenmemiş sermaye ve
varsa hisse senedi ihraç pirimi alacaklarından indirilerek tasfiye edilir. Topluluk şirketlerinin finansal tablolarında
gösterilen değer düşüş karşılıkları ile ilgili gider hesapları konsolide finansal tablolarda düzeltme yapmak suretiyle
kapatılır.
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4.4. Özkaynak Yönteminin Uygulanması
6 no’lu standardın 12.maddeden 20. (bu madde hariç) maddeye kadar olan kısmı özkaynak yönteminin
uygulanmasına ayrılmıştır.
Özsermaye yöntemi, l970’li yıllardan itibaren ABD ve l980’li yıllardan itibaren AB ülkelerindeki muhasebe
standartlarında yerini almıştır. Yöntemin esasları, ilk defa Mart 1971’de ABD’de bir muhasebe standardı
olarak yayımlanmıştır.
Ülkemizde bu yöntem 1.1.l997‘den itibaren yürürlüğe giren TMS’de ilk defa kapsamlı olarak yerini almıştır.
1997 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren bir tebliğ ile bankaların konsolide finansal tablolarının
düzenlenmesinde bir yöntem olarak kullanılacağı belirtilmiştir. Bu yöntem ile ilgili olarak yapılan bir başka
düzenleme ise SPK tarafından yayımlanan bir tebliğ ile açıklanmıştır. Bu tebliğe göre söz konusu yöntem
1.1.2003 tarihinden sonra sona eren ve bundan sonra gelecek ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere
uygulanacaktır.
12.madde hükmüne göre, özkaynak yönteminin uygulanmasına ilişkin yöntemlerin birçoğu TMS-5
Konsolide Finansal Tablolar standardında açıklanan konsolidasyon yöntemine benzemektedir.
Görüldüğü gibi 6 no’lu standart, yöntem konusunda 5 no’lu standarda atıfta bulunmaktadır. 6 no’lu
standardın 12.maddesinde, “Bir bağlı ortaklığın satın alınmasında uygulanan konsolidasyon yöntemine
ilişkin genel kavramlar bir iştirake yapılan yatırımın muhasebeleştirilmesinde de uygulanır” denilerek yine
atıfta bulunulmaktadır. Muhasebe yazını ve uygulamalarından görüldüğü üzere, bağlı ortaklık ile iştirak
yatırımları büyük ölçüde birbirine benzer özellikler taşır. Aralarındaki en büyük fark, sermayeye katılım
oranıdır. 13. maddede 6 no’lu standartta birçok kez ifade edilen yöntem yeralmaktadır.
Buna göre; önceki madde hükümlerinde yer aldığı gibi, iştirak yatırımları, önemli etkinliğe sahip olunduğu
tarihten itibaren sadece özkaynak yöntemi ile muhasebeştirilebilir. 13.madde hükmüne göre;”...Bu tür
iştirakin alımında elde etme maliyeti ile yatırım yapılan iştirakin belirlenebilir gerçeğe uygun net aktif
değerinin yatırımcının payına düşen kısmı arasındaki fark (olumlu veya olumsuz) işletme birleşmelerine
ilişkin Türkiye Muhasebe Standardına göre muhasebeleştirilir.”
Yukarıdaki madde hükmünde yer alan “gerçeğe uygun net aktif değer” tanımlanmamıştır ve işletme
birleşmelerine ilişkin standart henüz yayınlanmamıştır. Bilindiği üzere, diğer Türkiye Muhasebe
Standartlarında “gerçeğe uygun değer” tanımlanmıştır. Görüldüğü kadarıyla standarttaki bu hükümlerin
uygulamasıyla ilgili daha fazla örnek uygulama ve açıklamaların yapılması gerekmektedir.
14.madde hükmüne göre, özkaynak yöntemi uygulanırken iştirakin mevcut olan en son finansal tabloları
kullanılacaktır. Bunlar genellikle yatırımcının finansal tablo tarihleri ile aynıdır. Yatırımcı ve iştirakinin
raporlama tarihlerinin farklı olduğu durumlarda, iştirakler yatırımcının kullanımı için yatırımcının raporlama
tarihi itibariyle finansal tablolarını hazırlar. Eğer bunun uygulanabilirliği zorsa, farklı raporlama tarihli
finansal tablo kullanılabilir. Ayrıca 14. Madde hükmü tutarlılık kavramına yer vermiş, bu kavrama göre,
raporlama dönemlerinin uzunluğu ve raporlama tarihleri arasındaki fark dönemden döneme aynı olmalıdır.
6 nolu standardın 15.madde hükmüne göre, “farklı raporlama tarihlerindeki finansal tablolar kullanıldığında
iki raporlama tarihi arasında yatırımcı ile iştiraki arasında meydana gelen önemli olay ve işlemlerin etkisi
düzeltilir.”
Özkaynak yönteminin daha iyi anlaşılabilmesi için, 15.madde hükmünde sözü edilen “önemli olay ve
işlemler”in neler olduğu, “ meydana gelen önemli olay ve işlemlerin etkisi düzeltilir” ifadesini açıklayıcı
şekilde örnekli uygulamaların verilmesi gerekmektedir.
16. madde hükmüne göre, Yatırımcının finansal tabloları genellikle aynı durumlardaki işlem ve olaylar için
Türkiye Muhasebe Standartları kullanılarak hazırlanır. Eğer aynı durumlardaki işlem ve olaylar için farklı
muhasebe standartları kullanıldığı durumlarda özkaynak yöntemi uygulanırken iştirakin finansal tabloları
üzerinde gerekli düzeltmeler yapılır. Eğer bu tür düzeltmeler hesaplanamaz ise finansal tablo dipnotlarında
gerekli açıklamalar yapılır.

7

6 nolu standardın 16.madde hükmü, muhasebe yazını ile MSUGT’deki “muhasebe politikalarının
açıklanması” bölümüne uygun açıklamalar içermektedir. Diğer bir ifade ile, finansal tablolar, dönemler
itibariyle karşılaştırılabilir nitelikte olmalıdır. Ayrıca muhasebe politikalarında, cari dönem veya gelecek
dönemlerde önemli etki yaratan vaya yaratabilecek bir değişiklik yapılmış ise durum nedenleri ile birlikte
açıklanmalı ve bunun finansal tablolara olan etkileri gösterilmelidir.10
Bilindiği üzere, muhasebenin genel kabul görmüş kavramlarından “tam açıklama kavramı” gereğince de,
finansal tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması gerekmektedir.
6 no’lu standardın 17.madde hükmüne göre; Bir iştirakin yatırımcı ortaklığın mülkiyeti dışında imtiyazlı
hisseleri bulunduğu durumlarda yatırımcı kârdan veya zarardan payına düşeni hesaplarken imtiyazlı
hisselere ilişkin temettülerin (dağıtılsın veya dağıtılmasın) etkisini düzeltir.
18.madde hükmüne göre özkaynak yönteminde yatırımcının iştirakin zararlarındaki payı iştirakin kayıtlı
değerine eşit veya bu değeri aşıyorsa yatırımcı bu zarardaki payını hesaba almayı durdurur. Bu durumda
aritmetiksel olarak iştirak sıfır değeri ile rapor edilir. Yatırımcının iştirak adına bir takım yükümlülükler
altına girdiği ya da ödemeler yaptığı durumlarda bunlar için ek zararlar (gerektiğinde karşılık yoluyla)
hesaba alınır. Eğer iştirak daha sonraki dönemlerde kâr rapor ederse, yatırımcının iştirakin kârındaki payı
daha önceden hesaba alınmayan net zarardaki payına eşit duruma geldiğinde yatırımcı tarafından hesaba
alınır.
19.madde hükmüne göre iştirake yapılan yatırımın değerinde, geçici olmayan bir düşüş varsa, yatırımın
kayıtlı değeri azaltılır. Bu azalış her iştirak için ayrı ayrı belirlenir ve uygulanır. Benzer hükümler, MSUGT
ile SPK Tebliğlerinde de yer almaktadır.
29 Ocak 1989 tarihli SPK Tebliği'nin 29. Madde hükmüne göre, “...iştirakler ve bağlı ortaklıklar ile bağlı
menkul kıymetler elde etme maliyeti ile değerlenir. İşletmeler bu değerlerin rayiç bedellerinin elde etme
maliyetlerine göre %l0 ve daha fazla bir düşüklük göstermesi ve bu düşüklüğün yakın bir gelecekte ortadan
kalkacağına dair objektif ve makul bir gerekçenin var olmaması halinde rayiç bedelle değerleme yapabilirler.
Bu taktirde rayiç bedel; borsalarda işlem gören menkul kıymetler için borsa rayici, diğerleri için net defter
değeridir.”
Düşük değerlemenin, menkul kıymetlerin her serisi ve iştirakler ile bağlı ortaklıkların herbiri için ayrı ayrı
yapılması gerekir. Düşük değerle değerleme halinde ayrılan karşılıkların neden olduğu giderler vergi
mevzuatı bakımından, aksine bir düzenleme olmadıkça, kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir.11
4.5 Raporlanacak Bilgiler
20.madde hükmüne göre, finansal tablo dipnotlarında aşağıdaki açıklamalara yer verilir;
a) Önemli iştiraklerin listesi, iştirak oranları ve eğer değişikse oy gücü oranları,
b) iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirme yöntemleri,
6 no’lu standardın 21. Madde hükmüne göre, “Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeştirilen iştirakler
bilançolarda finansal duran varlıklar içerisinde ayrı bir kalem olarak gösterilir. Yatırımcının bu tür
iştiraklerden payına düşen kâr veya zarar, gelir tablolarında ayrı bir kalem olarak yer alır. Yatırımcının,
iştirakin olağanüstü ve geçmiş dönem kar veya zarar kalemlerindeki payına düşen kısımları da ayrıca
açıklanır.”
Maliyet yöntemi konusunda açıkladığımız üzere, iştirak yatırımları finansal duran varlıklar hesap grubunda
ayrıca gösterilmekte, böylece standart hükümleri ile muhasebe yazın ve uygulamalarında tam bir birlik
sağlanmaktadır.

10
11

N.Akdoğan ve O.Sevilengül, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, İSMMMO Yayın no;7, Ankara, 1993, s.6-7.
Ü.Gücenme, a.g.e.Uluslar arası Muhasebe’de Teknik Sorunlar, 1998.s.132.
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22. madde hükmüne göre; “Koşullu işlemler ve bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylara ilişkin olarak
yatırımcı finansal tablo dipnotlarında aşağıdaki açıklamalara da yer verir.
a) Yatırımcının da yükümlü olduğu koşullu işlemleri ve sermaye taahhütlerindeki payı ve,
b) Yatırımcının iştirakin borçları için yükümlü olduğundan dolayı ortaya çıkan koşullu işlemleri.”
5- 6 No’lu Standardın Yürürlük Tarihi
İştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesi standardı 1.1.1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
6. SONUÇ
Yatırımcılar iştirak yatırımların bazı kıstaslar altında uygun olan üç
yöntemden birine göre
muhasebeştirirler;
iKonsolidasyon yöntemine göre muhasebeleştirme, Yatırımcının %50 oranında veya daha fazla paya
sahip olduğu veya yatırımcının hem finansal ve işletme politikalarını belirlemeye, hem de bu
politikaların uygulanmasına katılma gücü bulunduğu ortaklıklar bağlı ortaklıklar olarak tanımlanır
ve konsolidasyon yöntemine göre kayda alınır. Ancak, ana ortaklığın bağlı ortaklık üzerinde kontrol
gücü veya etkinlik gücünün bulunmaması durumunda ilgili ortaklıklar özkaynak yöntemi veya
maliyet yöntemi ile muhasebeleştirilir.
ii-

Yatırımcının bir iştirakin dolaylı veya dolaysız olarak % 20 veya daha fazla oy gücüne sahip olması
yani önemli etkinliğinin var olduğu durumlarda o iştirak özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilir.
Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen yatırımlar, yatırımcının bilançosunda “duran varlıklar”
hesabında gösterilir. Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen yatırımların net defter değerinde
devamlı düşüşler var ise, bu düşüşü yansıtacak azaltmalar gerçekleştirilir.

iii-

Yatırımcının yatırım yaptıkları ortaklıklarda payları % l0’un altında ise bu yatırımlar maliyet
yöntemi ile muhasebeleştirilir. Ayrıca konsolidasyon ve özkaynak yöntemleri dışında bırakılan
ortaklık yatırımlarında da maliyet yöntemi esas alınır. Diğer bir deyişle, yatırımcının yatırım
yaptıkları ortaklıklarda önemli etkinliğini yitirmesi ya da ilgili ortaklığın yatırımcıya fon transferi
yapmasını engelleyen ciddi uzun vadeli sınırlamalar altında çalışması nedeniyle özkaynak
yönteminde vazgeçildiğinde de maliyet yöntemi gündeme gelmektedir.

Çalışmada belirtildiği üzere 6 no’lu TMS, aynı konudaki 28 no’lu UMS ile uyumludur. Muhasebe
uygulamalarında izlenmesi gereken ilkeleri ve yöntemleri belirleyen muhasebe standartlarına uyularak
muhasebenin doğru bilgi vermesi sağlanır. Ülkelerin ulusal standartları ile uluslararası muhasebe
standartlarının uyumlu olması sonucunda, muhasebe mesleğinin evrenselleşmesi ve uluslararası ortak bir dil
oluşturulması mümkün olacaktır. Küreselleşmenin önem kazandığı günümüzde standartlar üzerinde önemle
durmak ve kamuyu aydınlatmak muhasebe bilim dünyasının önemli görevidir.
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KAR ORTAKLARA DAĞITILMAYIP SERMAYEYE İLAVE EDİLİRSE
VERGİLENDİRİLİRMİ ?
Yrd.Doç.Dr.Duran BÜLBÜL
Kırıkkale Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölüm Başkanı

I-

GİRİŞ

Bilindiği gibi, 4369 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b-i. maddesinde yapılan değişiklikle
kurumlarda stopaj uygulaması (istisna kazançlar hariç) kar dağıtımı şartına bağlanmıştır. Ancak, aynı
maddenin parantez içinde "karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz" hükmüne yer verilmiştir. Bu
hüküm farklı şekillerde algılanmıştır.
Birinci olarak, "..karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmadığına göre yasal olarak kar dağıtılmamış ve
kar payı elde edilmemiştir." şeklinde bir görüş ortaya atılmış; buna karşı diğer görüşün sahipleri de, "..bu
ifadenin Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesindeki vergi kesintisi yönünden hüküm ifade edeceği ve
dolayısıyla Kanunun 75. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği, ortak payına düşen karın menkul
sermaye iradı sayılması gerektiğini.." ileri sürmüşlerdir.*
Maliye Bakanlığı 6.2.2000 gün ve 23956 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 231 sayılı Gelir Vergisi Genel
Tebliğinde, karın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilen kar paylarının menkul sermaye iradı olarak Gelir.
Vergisi .Kanununun 85. ve 86. maddeleri çerçevesinde beyan edilme.si gerektiği açıklamasını yapmıştır,
Vergi idaresinin tebliğle getirdiği bu düzenlemenin iptali için Danıştay'da' dava açılmıştır. Danıştay 4.
Dairesi, 2000/5053 sayılı kararıyla 231 sayılı kararıyla Gelir Vergisi Genel Tebliğinin iptaline karar vermiş;
bu kararın bozulması istemiyle yapılan temyiz başvurusu da Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun
2001/224 sayılı kararıyla reddedilerek söz konusu karar onanmış bulunmaktadır.
II-

KARIN TANIMI

İşletmelerin bir yıllık faaliyetleri sonucunda performanslarını ortaya koyan en önemli gösterge o işletmenin
karıdır. Kar, piyasadaki ekonomik oluşumlardan etkilenebildiği gibi işletme politikalarından da oldukça fazla
etkilenmektedir.
Belli bir hesap dönemi sonunda elde edilen satış hasılatı ile bu hasılata ilişkin maliyet ve giderler arasındaki
olumlu farkı kar olarak tanımlamak mümkün olduğu gibi, işletmenin ilgili hesap dönemi sonundaki öz
sermayesinin aynı hesap dönemi başındaki öz sermayesi ile karşılaştırılması sonucu tespit edilen olumlu fark
olarak da tanımlamak mümkündür. Gelir Vergisi Kanunu'nun 38. maddesinde belirtilen ikinci tanımdan
(aynı zamanda karın tespit yöntemi) gidildiğinde kar, dağıtılan karlar veya işletme sahip veya sahipleri
tarafından işletmeden çekilen kıymetlerin ilavesi ve işletme sermayesine ilave edilen kıymetlerin düşülmesi
halinde dönem başı öz sermayesinde meydana gelin artışlara eşittir.
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri uyarınca bir hesap döneminin karını "(Net Satışlar + Diğer Gelirler) (Satışların Maliyeti + Faaliyet Giderleri + Diğer Giderler) = KAR" şeklinde ifade etmek mümkündür. Ticari
kar da denilen bu kardan ödenmesi gereken vergi düşüldükten sonra bulunan kara, "Dağıtımdan Önceki Kar'
denilmektedir.†
Birbirinden farklı gibi görünse de her iki tanımdan ulaşılacak sonuç aynıdır. Bununla birlikte karın tutar
olarak farklı sonuçlar verdiği durumlar da söz konusudur. Bilhassa ticaret hukuku ile vergi hukuku ilkeleri
arasındaki farklılıklar bu sonucun oluşmasına neden olmaktadır.

ÖZTÜRK Bünyamin:”Karın Sermayeye İlavesinin Ortaklar Açısından Menkul Sermaye İradı Sayılması” , Ankara
SMMM Odası Bülteni, sayı 123-124
2
ERDEMİR Cengiz: Anonim Ortaklıklarda Karın Dağıtımı ve Vergilendirilmesi, İstanbul 1984, s 17
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Gerek ticaret hukukunun gerekse vergi hukukunun karın tespiti ve bilançonun oluşumunda dayandıkları
ortak temel değerlemedir. Değerlemede, indirilmesi kabul edilmeyen giderlerde, gizli yedek akçelerde,
amortisman ve karşılık ayrılmasında... farklı olabilecek vergi hükümleri veya ekonomik sosyal amaçlarla
bazı işletme gelirlerinin tamamen vergi dışı bırakılması veya kazançlarında indirim yapılmasının kabul
edilmesi dolayısıyla vergi bilançosu (mali kar) ticari bilançodan (ticari kar) değişik bir görünüm arz edebilir.*
Ticari kar, tek düzen hesap planı uygulamaları ve sermaye piyasası mevzuatı ile genel kabul görmüş
muhasebe ilke ve standartları uyarınca tutulan bir muhasebe sisteminde dönem sonunda ortaya çıkan kardır,
dönem karıdır.
Mali kar ise, üzerinde kurumlar vergisinin hesaplanacağı, V.U.K. değerleme hükümleri ile kanunen indirimi
kabul edilen ve/veya edilmeyen giderlerin, indirim ve istisna kazanç unsurlarının dikkate alındığı safi kurum
kazancıdır.
Ticari kardan mali kara ulaşabilmek için:
1. Dönem karının ait olduğu dönemde şirket varlıkları V.U.K.'nun değerleme ölçülerinden farklı
ölçülere göre değerlenmişse "(T.T.K. veya S.P.K.'na. göre), değerlemeden dolayı saptanacak farkın
dönem karına "9ansıtllmasl gerekir. Bu fark duruma göre ilave ya da indirim şeklinde olabilecektir;
2. Dönem karından. indirilmiş olmakla birlikte vergi yasalarının indirimine izin vermediği giderler
varsa, bu giderler saptanarak dönem karına ilave edilecektir.
3. Vergi yasalarınca vergiden bağışık tutulan unsurlar varsa (istisna ve indirimler), bunlar da dönem
karından indirilecektir.†
Genel bir ifadeyle sermaye şirketlerinin pay sahiplerine dağıtacakları kar, ticaret hukuku ilkelerine göre
tespit edilen kardır. Kar dağıtım kararının verilebilmesinin ilk koşulu, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
doğrultusunda düzenlenmiş bir bilançoya göre kar elde edilmiş olması ya da önceki yıllar karından bu amaç
için kullanılabilecek yedek akçelerin bulunmasıdır (T.T.K. Md. 469/2-470). Eğer bir hesap döneminde zarar
meydana gelmişse, bu zarar kapatılmadığı sürece kar dağıtımına karar verilemez.
T.T.K.'nun 466. maddesinde belirtilen safi kar kavramının tanımına adı geçen Kanun'da rastlamak mümkün
değildir. Buradaki safi kar kavramı bilançoda yer alan ticari kar mıdır yoksa bu ticari kardan ödenmesi
gereken vergiler düşüldükten sonra kalan kar mıdır? Kanun'da bu konuda açık bir hüküm olmamasına karşın
bugün uygulamada safi karın mali yükümlülükler indirildikten sonra kalan kar olduğu şeklinde bir görüş
hakimiyet kazanmış durumdadır. Dönem karı ya da bir başka ifadeyle ticari kar işletme ve muhasebe ilkeleri
çerçevesinde tespit edilmiş kardır. Safi karın tespitinde vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin hesabında Vergi
Usul Kanunu'nun değerlemeye ilişkin hükümleri, kurum kazancının tespitinde indirimi kanunen kabul edilen
veya edilemeyen giderlerin ve indirim ve istisna edilen kazanç unsurlarının göz önünde bulundurulması
gereklidir.
Bu durumda dönem karından ödenmesi gereken vergiler ve diğer yasal yükümlülükler indirildikten sonra
kalan tutar safi karı vermektedir. Dağıtılabilir karı tespit edebilmek için safi kardan geçmiş yıl zararları ile
ayrılması zorunlu olan yedek akçelerin de indirilmesi gerekir.‡
Kar dağıtımına ilişkin usul ve esaslar, tabi oldukları düzenlemelerin farklılığı nedeniyle kurumlar vergisine
tabi kurumlar için farklılıklar arz etmektedir. Ancak bu bölümde kar dağıtımının vergilendirilmesi asıl konu
olduğundan, kurumların kar dağıtımına ilişkin usul ve esasların ikincil nitelikte olması ve ayrıca
vergilendirmeyle doğrudan ilintili olmaması nedeniyle, bu hususa değinilmeyecektir.

3
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KARAYALÇIN Yaşar : Muhasebe İlkeleri, Kavramlar İlkeler Başlıca Sorunlar Yeni Gelişmeler, Banka ve Ticaret
Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1998, s. 43
ÇANKAYA İslam: Dönem Karının Vergilendirilmesi Dağıtımı Muhasebesi, Aralık 1995, s.145
ATİK Ahmet- KARYAĞDI Nazmi :”Limited Şirketlerde ve Anonim Şirketlerde ve Kar Dağıtımı” , Vergi Dünyası,
sayı 188, S.14, Nisan, 1997

III-

KAR DAĞITIMININ VERGİLENDİRİLMESİ

4369 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.1.1999 öncesine kadar kurumların elde ettikleri kazançlar öncelikle
%25 oranında ya da duruma göre %20 oranında kurumlar vergisine tabi tutulmakta daha sonra ise kurum
kazancından hesaplanan kurumlar vergisi ile bir kaç istisna unsur indirildikten sonra kalan tutar Gelir Vergisi
Kanununun 75/4. maddesi uyarınca menkul sermaye iradı sayılmakta ve dağıtılsın dağıtılmasın halka açık
şirketlerde %10 diğerlerine %20 oranında tevkifata tabi tutulmaktaydı.
4369 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda kurum kazancı %30 oranında vergiye tabi tutulacak,
indirim ve istisna kazançlar ister dağıtılsın ister dağıtılması n GVK 94/b-ii uyarınca tevkifata tabi
tutulacaktır. Diğer taraftan dağıtılmayan kazançlar üzerinden tevkifat uygulamasından vazgeçilmiş ve kar
dağıtımı (ayni ya da nakdi) yapılması durumunda istisna kazançlar hariç tevkifat uygulaması getirilmiştir.
Yapılan değişikliğin amacı, 4369 sayılı Kanun'un gerekçesinde dönem kazancını dağıtmayan kurumların
vergi yükünü hafifletmek şeklinde ifade olunmuştur.
Dar mükellef kurumlar ise hem yararlandıkları indirim ve istisnalar Üzerinden G.V.K. Md. 94/6-b-ii
uyarınca tevkifat yapacaklar hem de G.V.K.'nun 75/4 maddesi uyarınca menkul sermaye iradı sayılan kısım
üzerinden indirim ve istisnalar düşüldükten sonra (bu kısım dağıtıma konu olsun ya da olmasın) G.V.K. Md.
94/6-b-iii uyarınca tevkifat yapacaklardır.
Dar mükellef ve tam mükellef kurumlarda kar dağıtımı konusunda madde uyarınca yapılacak tevkifata ilişkin
yasal düzenleme aşağıdaki gibidir:
"G.V.K. Md-94- ...
6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun B'inci maddesinin 4 numaralı bendinin;
i) (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan,
ii) (b) alt bendinde yazılı kazançlardan,
b) i) Kurumlar vergisinden istisna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten sonra, 75 inci
maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye ilavesi kar
dağıtımı sayılmaz.) (kurumlar ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve muaf olanlara
ödenenler dahil),
1) Halka açık anonim şirketlerde,
2) Diğerlerinde,
ii) Dağıtılsın dağıtılmasın kurumlar vergisine tabi kurumlann, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci
maddesinin 1 numaralı bendi dışında kalan kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iraflardan,
iii) Dağıtılsın dağıtılmasın Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı
bendinde yazılı menkul sermaye iratlanndan indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan kısmından,
Bu alt bendin (i) ve (ii) alt bentleri uyarınca yapılan tevkifat beyanname üzerinden
hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilemez.
IV-

KARIN SERMAYEYE İLAVE EDİLMESİ DURUMUNDA VERGİLENDİRME

Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, 231 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "...gerçek kişi ortaklar
tarafından karın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilen kar paylarının menkul sermaye iradı olarak Gelir
Vergisi Kanununun 85. ve 86. maddeleri çerçevesinde beyan edilmesi gerektiği..." ile ilgili bölümü Danıştay
4. Dairesinin 6.12.2000 tarih ve 2000/5053 sayılı kararıyla iptali edilmiş ve bu karar Danıştay Vergi Dava
Daireleri Genel Kurulunun 8.6.2001 tarih ve 2001/224 sayılı kararıyla ananmış bulunmaktadır.
Bu nedenle; kurumlar vergisi mükellefleri (1999 ve 2000 yıl/arı dahil) dağıtılmamış karlarını sermayeye
ilave ettikleri takdirde, karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmadığı için, Gelir Vergisi Kanununun
94/6-b-i maddesine göre stopaj yapılmayacak ve ayrıca gerçek kişi ortaklar açısından da menkul sermaye
iradı elde edilmesi de söz konusu olmadığından beyanı da söz konusu olmayacaktır.
Ancak burada bir hususu vurgulamakta yarar vardır: 231 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin iptal edilen
bölümü 4369 sayılı Kanunla getirilen hükümlerle ilgilidir. Diğer bir anlatımla, 1.1.1999 tarihinden önceki

vergilendirme dönemine ait karların 1.1.1999 tarihinden sonra dağıtılmayıp sermayeye ilavesi, anılan Tebliğ
hükümlerine tabi olmadığı için karın sermayeye ilavesi ortaklar açısından menkul sermaye iradı olarak kabul
edilecektir.
SONUÇ

V-

Kurumlar vergisi mükellefleri dağıtılmamış karlarını sermayeye ilave ettikleri takdirde, karın sermayeye
ilavesi kar dağıtımı sayılmadığı için, Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b-i maddesine göre stopaj yapılmayacak
ve gerçek kişi ortaklar açısından da menkul sermaye iradı kabul edilerek beyanı da söz konusu olmayacaktır.
Sonuç olarak ortaklara dağıtılmamış karlar sermayeye ilave edilirse vergilendirilemeyecektir.
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PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN MUHASEBE KAYITLARI VE KDV KARŞISINDAKİ
DURUMU
İsmail Hakkı GÜNEŞ
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul Kültür Üniversitesi İİBF Öğr. Gör.
I.GİRİŞ
Bu çalışmamızda bir malın yanında ayrıca bir bedel tahsil edilmeksizin başka bir malın verilmesi
şeklinde oluşan promosyon ürünlerinin muhasebe kayıtları ve katma değer vergisi karşısındaki
durumu üzerinde bilgi vermeğe çalışacağız.
Promosyon ; Kelime anlamı itibariyle bir ürünün tanıtımını ,satışını kısaca,pazar payını artırmak
amacıyla parasız olarak verilen üründür. Firmaların iktisadi faaliyetini genişletme, emsal işletmelerle
rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptıkları mallara olan talebi koruma veya artırma amacıyla bir
malın yanında başka bir mal verilmesi şeklinde gerçekleşen işlemlerde, promosyon ürünü açısından
bir bedelsiz teslim söz konusu olmamaktadır.
Promosyon ürünleri ile ilgili düzenleme 50 sıra no’lu katma değer vergisi genel tebliğinde
düzenlenmiştir. Firmanın yarattığı katma değer içerisinde vergilenen promosyon mallarının
müşterilere verilmesi sırasında katma değer vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamakta ve bu ürünler
için yüklenilen katma değer vergisinin ise prensip olarak indirim konusu yapılması gerekmektedir.
Promosyon ürünü olarak verilen malın tabi olduğu katma değer vergisi oranının;


Satışı yapılan mala ait katma değer vergisi oranına eşit veya daha düşük oranda olması halinde
promosyon ürünü için yüklenilen katma değer vergisinin tamamının indirim konusu
yapılması.



Satışı yapılan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranından yüksek olması halinde ise
promosyon ürünü için yüklenilen katma değer vergisinden, satışı yapılan malın tabi olduğu
orana isabet eden kısmın indirim konusu yapılması, kalan kısmın gelir veya kurumlar vergisi
açısından gider veya maliyet olarak dikkate alınması,
gerekmektedir.

(Çalışmamızın konusunu promosyon ürünleri ve muhasebe kayıtları oluşturmaktadır.Farklı orana tabi
promosyon ürünlerinin katma değer vergisi karşısındaki durumu ve muhasebe kayıtları çalışmamızda
dikkate alınmamıştır.)
Promosyon ürünü olarak satın alınan, ithal edilen ya da aynı işletmede imal veya inşa edilen malların;
ne kadarının aynı dönemde ayrıca bir bedel tahsil edilmeksizin verileceğine kadarının stoklarda
kalacağı bilinemediğinden bu mallara ilişkin olarak yüklenilen vergi, öncelikle 191.İndirilecek
Katma Değer Vergisi hesabına alınacaktır.
Promosyon adı altında teslim edilen malların; Ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması ve
ayrıca bir satışa konu olmayacak şekilde verilmesi, halinde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.
II. ÖRNEKLER VE MUHASEBE KAYITLARI
ÖRNEK 1: ABC şampuan firması, imal ederek satışını yaptığı ürünlere olan talebi artırmak amacıyla
Ocak.2004 ayı içerisinde 0,50 kg. şampuan alan müşterisine, ayrıca bir bedel almaksızın 0,50 kg.
daha şampuan vermek suretiyle bir kampanya düzenlemiştir. 25.Ocak.2004’ de 0,50 kg. şampuan alan
müşterisine, ayrıca bir bedel almaksızın 0,50 kg. daha şampuan vererek yapmış olduğu satışların
muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde oluşacaktır.

Şampuanların toplam bedeli 10 Milyon liradır. Bu işlemde satışı yapılan ürün 0,50 kg. değil 1 kg.
şampuandır.Dolayısıyla, satışı yapılan malın teslim bedeli olan on milyon lira üzerinden katma değer
vergisi hesaplanması, yüklenilen katma değer verisinin tamamının indirim konusu yapılması
gerekmektedir. (Satılan mamuller maliyetinin 7.500.000.-TL satış peşin ve KDV Oranı%18 olarak
dikkate alınmıştır.)
___________________________ 25.Ocak.2004 ___________________________
100.KASA HESABI
100.01 TL Kasası

11.800.000.600.YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI

10.000.000.-

600.01 Şampuan Satışları
391.HESAPLANAN KDV HESABI

1.800.000.-

___________________________ 31.Ocak.2004 ___________________________
620.SATILAN MAMULLER MALİYETİ

7.500.000.-

152.MAMULLER HESABI

7.500.000.-

ÖRNEK 2 : ABC şampuan firması 1.ton şampuan alan (toptancı-bayi –dağıtıcı) lara 1 adet çamaşır
makinası vereceğini taahhüt etmiş ve 10.Ocak.2004’de (B) firmasından adedi 1 milyar TL den 10 adet
çamaşır makinası satın almıştır. Bu alış işlemi sırasında 10 milyarlık liralık çamaşır makinası ürün
bedeli için 1.800.000.000.-lira tutarında katma değer vergisi yüklenilmiştir. Ocak./04 sonunda 10 adet
çamaşır makinasının tamamını yeterli miktarda ürünlerini satın alan alıcılarına promosyon olarak
vermiştir.
ABC işletmesinin alıcılarına (toptancı-bayi –dağıtıcı) okurlarına vereceği çamaşır makinalarının
bedelleri gelir ve kurumlar vergisi açısından pazarlama gideri olarak kabul edilebilecek ve ayrıca bir
bedel alınmaması koşuluyla, bu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.
___________________________ 10.Ocak.2004 ___________________________
157.DİĞER STOKLAR

10.000.000.000.-

157.01 Promosyon Olarak Ver.Ürünler
191.İND.KDV HESABI

1.800.000.000.320.SATICILAR HESABI

11.800.000.000.-

320.04.401.........B A.Ş
___________________________ 31.Ocak.2004 ___________________________
760.PAZ.SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ HESABI

10.000.000.000.-

157.DİĞER STOKLAR
157.01 Promosyon Olarak Ver.Ürünler
___________________________________________________________________

10.000.000.000.-

İlk kaydın diğer stoklara yapılmasının nedeni;tamamının alındığında promosyon olarak verilecek
miktarının bilinmemesindendir.Promosyon olarak verilen çamaşır makinesi; verildiğinde 157.Diğer
stoklar hesabından çıkartılarak 760.Paz.Satış Dağ.Giderleri hesabına kayıt edilir.
III.SONUÇ
Esasen ticari hayatta yerini bulan promosyonlar için yüklenilen katama değer vergileri indirim konusu
yapılır. İşletme açısından promosyon olarak verilen ürünler maliyet veya pazarlama giderdir.Vergi
matrahının hesaplanmasında yukarıdaki örneklerimizde görüldüğü üzere maliyet veya gider olarak
dikkate alınır. İşletmelerin Katma Değer Vergilerini indirim konusu yaptıkları, vergi matrahının
hesaplanmasında maliyet veya pazarlama gideri niteliğinde olan promosyon ürünlerinin ; bedel tahsil
edilmeksizin müşterilere verilmesi işlemi katma değer vergisine tabi olmamakla birlikte, bu ürünleri
bedelsiz olarak alan kişi ve kuruluşların, söz konusu malları gerçek usulde katma değer vergisi
mükellefi olarak ticarî bir işleme konu etmeleri halinde, bu teslim işleminin katma değer vergisine tabi
olacağı ve malın ait olduğu oran üzerinden vergi hesaplanması gerekeceği açıktır.
Promosyon olarak verilen ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması en önemli kriterlerin
birini oluşturmaktadır.
Promosyon olarak verilen ürün; ilk örneğimizde olduğu gibi asıl üründen bir miktar daha promosyon
olarak veriliyorsa satılan ürünün maliyeti olarak değerlendirilmeli, ikinci örneğimizde olduğu gibi ise
Pazarlama Satış Dağıtım Gideri olarak dikkate alınmalıdır.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
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Muhasebe Sistemi Uygulama Genel tebliğleri



3065 sayılı KDV Kanunu



50 sıra no’lu KDV genel tebliği

DEFTER VE BELGELERİN ZAYİ OLMASI VE HUKUKİ SONUÇLARI
Mustafa ŞİMŞEK
Vergi Denetmeni
1. GİRİŞ
Yurdumuzda vergi matrahı genel olarak mükellefin beyanına dayanılarak belirlenmektedir. Bu bakımdan
hem vergi toplayan devlet açısından, hem de vergiyi ödeyecek mükellef açısından beyan edilecek matrahın
doğru ve ispat edilebilir defter ve belgelere dayandırılması gereklidir. Devletin gelirlerinin önemli bir
kısmını oluşturan vergilerin toplanması, beyan esasına dayandığı zaman mükelleflerin beyan ettikleri
gelirlerin kontrolü de kaçınılmaz olacaktadır. Bu nedenle, defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz mecburiyeti
Vergi Usul Kanunu’nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Muhafaza ve ibraz mecburiyeti bulunan defter ve belgelerin zayi olması nedeniyle incelemeye yetkili
olanlara ibraz edilememesi halinde mükelleflerin karşılaşacakları durumlar ve bunların hukuki sonuçları bu
makalemizde açıklanmaya çalışılmıştır.
2. DEFTER VE BELGELERİ MUHAFAZA VE İBRAZ ÖDEVİ
2.1. Defter ve Belgeleri Muhafaza Ödevi
VUK.’nun 253. maddesinde, “Bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle
üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlıyarak beş yıl süre ile
muhafaza etmeye mecburdurlar.” hükmü yer almaktadır.
Anılan madde hükmüne göre, VUK. uyarınca defter tutmak zorunda olanlar;



Tuttukları defterleri,
Alış ve satış faturalarını,



Sevk irsaliyelerini,



Fatura yerine geçen perakende satış fişlerini, makineli kasaların kayıt rulolarını, giriş ve yolcu taşıma
biletlerini, gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını,



Serbest meslek makbuzlarını,




Ücret bordrosu ve bordro yerine geçen belgeleri
Taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listelerini,



Yazdıkları ve aldıkları mektup, telgraf ve hesap özetlerini, gönderilen ve gelen muhasebe
evraklarını,
Mukavelename, taahhütname, kefaletname, mahkeme ilamları gibi hukuki vesikalarla, ihbarname,
karar örnekleri, vergi makbuzları gibi vergi evrakını,



İlgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar.
Diğer taraftan, özel hesap dönemine tabi mükelleflerin defter ve belgeleri muhafaza süreleri, özel hesap
döneminin sona erdiği takvim yılını izleyen yıldan itibaren beş yıldır.
VUK.’nun 13. maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinden herhangi birisinin meydana gelmesi halinde
bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde, defter ve belgelerin muhafaza süresi,
işlemeyen süreler kadar uzar.
2.2. Defter Tutmak zorunda Olmayanların Belgeleri Muhafaza Ödevi
Defter tutmak zorunda olmayan gerçek ve tüzel kişiler VUK.’nun 173. maddesinde tek tek sayılmıştır.
Bunlar;
1. Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usule tabi olmayan çiftçiler,
2. Gelir Vergisi Kanunu’na göre kazançları basit usulde tespit edilenler,
3. Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi
işletmelerdir.

VUK.’nun 254. maddesi uyarınca, defter tutmak zorunda olmayanların faaliyetleri ile ilgili olarak VUK.’nun
232, 234 ve 235. maddeleri gereğince almaya mecbur oldukları fatura, gider pusulası ve müstahsil
makbuzlarını tarih sırası ile tanzim tarihlerini takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza
etmek zorundadırlar. Diğer taraftan, VUK.’nda nihai tüketicilerin satın aldıkları mallar veya yaptırdıkları
işler dolayısıyla aldıkları belgeleri muhafaza etme zorunluluğuna ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer
almaması nedeniyle nihai tüketicilerin aldıkları belgeleri muhafaza mecburiyeti bulunmamaktadır.
2.3. Türk Ticaret Kanunu’nda Defter ve Belgeleri Muhafaza Ödevi
TTK.’nun 68. maddesi hükmüne göre, tutulması zorunlu defterlerin son kayıt tarihinden ve saklanması
zorunlu olan diğer hesap ve belgelerin tarihlerinden itibaren on yıl süreyle saklanması zorunludur.
Ayrıca, aynı sorumluluk gerçek şahıs olan tacirin işini terk etmesi halinde kendisine, tacirin ölümü halinde
ise mirasçılarına yüklenmiştir. Bununla beraber, bu yükümlülük mirasın resmi tasfiyesinde sulh
mahkemesine aittir. Kollektif ve adi şirketlerin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, yetkili mahkeme
kararı ile defter ve belgelerin muhafazası ortaklardan birine veya notere verilir.
2.4. Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtların İbraz Ödevi
TTK.’nun 80. maddesine göre; defter ve belgelerin ibraz yükümlülüğü münhasıran mahkemeler yönünden
ele alınarak, defterler ve belgelerin delil olarak kullanılmasının zorunlu bulunduğu hallerde, ilgili
mahkemece re’sen veya taraflardan birinin talebi üzerine bilirkişi incelemesi yaptırılmak üzere tacirin defter
ve belgelerinin mahkemeye ibrazı istenebilir.
VUK. yönünden ise, defter ve belgelerin ibraz yükümlülüğü konusunda 4369 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle
29.7.1998 tarihinde yürürlüğe giren VUK.’nun 256. maddesinde değişiklik yapılarak, yeni yükümlülükler
getirilmiştir.
4369 sayılı Kanun ile değiştirilen VUK.’ nun 256. madde gerekçesine1 göre; VUK.’nda belirtilen gerçek ve
tüzel kişiler ile VUK.’nun mükerrer 257. maddesi ile getirilecek zorunluluklara tabi olanlara teknolojik
gelişmelere bağlı olarak defter ve belgelerin tutulması, izlenmesi ve muhafazasında izlenen yöntemlerin de
değişmesi, değişen ekonomik olayların kavranması ve vergilendirilmesi gereği nedeniyle muhafaza edilen
her türlü defter, belge ve karneler ile ilgili bilgilere ilişkin olarak mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket
ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi
ve şifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz
etme mecburiyeti getirilmiştir.
Bu değişiklik ile örneğin defterlerini bilgisayar ortamında izleyen mükellefler, kayıtlarını yalnızca kayıt
ortamında değil manyetik ortamdaki haliyle de vergi inceleme elemanına ibraz etmek zorundadırlar.
Manyetik ortamda sunulan bilgilerin istenilen formatta ve okunabilir halde şifresi ile birlikte sunulması da
gerekmektedir.
VUK.’nun 256. maddesi uyarınca bu zorunluluk Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek usule uygun olarak,
tasdike konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap
ve işlemlere doğrudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla yeminli mali
müşavirler tarafından yapılan talepler için de geçerlidir.
266 sıra numaralı VUK. Genel Tebliği2 uyarınca, 1.1.1999 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan ancak
defter tutma zorunluluğunun bulunduğu 1.1.1999 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak günlük kasa
defteri, perakende satış ve hasılat defteri ve kambiyo senetleri defterinin zamanaşımı süresi (ilgili
bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl) içinde muhafaza etmeleri ve istenildiklerinde
ibraz edilmeleri zorunludur.
Diğer taraftan , 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu’nun3 10. maddesinin (d) bendinde; matrah artırımında
bulunulmasının,VUK.’nun defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına
engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. Bu nedenle, 1998, 1999, 2000, 2001 yıllarına ilişkin olarak matrah

(1) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Bir Reformun Anatomisi, yy., Ankara 1998, s.21.
(2) 17.10.1998 tarih ve 23496 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.
(3) 27.2.2003 tarih ve 25033 sayılı R.G.de yayımlanmıştır.

artırımında bulunan mükellefler de bu yıllara ilişkin defter ve belgelerini zamanaşımı süresi içinde
istenildikleri taktirde vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz etmek zorundadırlar.
2.5. İşini Terk Eden Mükelleflerin Belge İbraz Ödevi
İşini terk eden mükelleflerin kullandıkları belgelerle ilgili yükümlülükleri 246 sıra numaralı VUK. Genel
Tebliğinde4 yer almaktadır. Buna göre; işi bırakan mükellefler, Vergi Usul Kanunu uyarınca notere tasdik
ettirmiş veya “Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve
Dağıtımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre anlaşmalı matbaalara bastırmış oldukları belgelerden,
kullanılmamış olanlar ile en son kullandıkları ciltleri, işi bırakma bildiriminde bulunacakları süre içinde5
bağlı bulundukları vergi dairelerine ibraz ederek kullanılmamış belgelerin iptal edilmesini sağlayacaklardır.
Anılan Tebliğ ile, işini terk eden mükelleflerin ellerindeki belgelerden kullanılmamış olanlar ile en son
kullandıkları ciltleri vergi dairesine ibraz etmeleri yönünde yapılan düzenleme; vergi dairesinin,
mükelleflerin en son kullandıkları ciltten önceki ciltlerde kullanılmamış belgelerin olup olmadığını
denetleyebilmesi olanağını ortadan kaldırmaktadır. Bu durum belge düzeninin sağlıklı olarak işlemesini
engelleyebileceği gibi, işi terkten sonra vergi dairesince iptal edilen en son kullanılan ciltten önceki boş
(düzenlenmemiş) belgelerin sahte olarak düzenlenmesine yol açabilir.
Yargıtay, belgelerin (vergi incelemesi için değil de) iptal için istenilmesi sonucu bu belgelerin ibraz
edilmemesi halinde suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar vermiştir.6
3. DEFTER VE BELGE ZAYİİ
3.1. Türk Ticaret Kanunu Açısından Defter ve Belge Zayii
Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defter ve kağıtlar; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet
sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa uğrarsa tacir ziyaı öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde ticari
işletmesinin bulunduğu yerin salahiyetli mahkemesinden (asliye ticaret mahkemesinden) kendisine bir vesika
(zayi belgesi) verilmesini isteyebilir. Böyle bir vesika almamış olan tacir defterlerini ibrazdan kaçınmış
sayılır (TTK.m.68).
Yargıtay’ca verilen kararlara göre;ancak tacirler tarafından zayi belgesi verilmesi talebinde bulunulabilecek
olup7, ticari defterlerin notere tasdik ettirilmemiş olması halinde bu defterler için zayi belgesi istenemeyeceği
gibi8, TTK.nun 68. maddesinde belirtilen defter ve belgeler haricindeki şeyler için de zayi belgesi
istenemez.9
3.2. Vergi Usul Kanunu Açısından Defter ve Belge Zayii
Herhangi bir mücbir sebep hali olmaksızın defter ve belgelerin vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz
edilmemesinin müeyyideleri VUK.’nda açıklanmıştır.Buna göre;VUK.’nun mükerrer 355. maddesi uyarınca
özel usulsüzlük cezası kesilecek, 30/3. maddesi uyarınca Gelir (Kurumlar) vergisi ve KDV. matrahlarının
re’sen takdiri yapılacak, KDV. Kanununun 29. ve 34. maddeleri uyarınca indirim konusu yapılan KDV.leri
reddedilecek ve 359/a-2 maddesi gereğince ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır. Buna göre;


VUK.’uyarınca defter ve belgelerin vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz etmeyenlere VUK.’nun
mükerrer 355. maddesinde yazılı şartlarla anılan madde uyarınca özel usulsüzlük cezası
kesilebilecektir.

(4) 8.1.1996 tarih ve 22577 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.
(5) VUK.’nun 168. maddesi uyarınca, işini bırakan mükellefler olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içinde
keyfiyeti vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.
(6) Yargıtay 11. C.D.nin 1.2.2001 tarih ve E.6169, K.2001/674 sayılı kararı
(7) Yargıtay 11. H.D.nin 28.1.2002 tarih ve E.2001/8149, K.2002/565 sayılı kararı
(8) Yargıtay 11. H.D.nin 9.6.1997 tarih ve E.1997/4020, K.1997/4349 sayılı kararı.
(9) Yargıtay 11. H.D.nin 15.1.2001 tarih ve E.2000/9127, K.2001/43 sayılı kararı



VUK.’nun 30. maddesinin 3. bendinde, VUK.’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin vergi
incelemesine yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmemesi re’sen takdir nedeni olarak
sayılmıştır. Burada, yalnızca tutulması zorunlu olan defterlerin incelemeye yetkili olanlara ibraz
edilmemesi hali re’sen takdir nedeni olarak belirtilmiş olup, yasal defterler dışındaki belge ve
bilgilerin ibraz edilmemesi hali re’sen takdir nedeni olarak sayılmamıştır. Bu nedenle, belgelerin ve
diğer bilgilerin biraz edilmemesi halinde re’sen takdir nedeninin oluşmayacağı düşüncesindeyiz.



Yine, VUK.’ nun 359/a-2. maddesinde varlıkları noter kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu
halde inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi
fiilinin kaçakçılık suçu sayıldığına ve bu fiili işleyenler hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına
hükmolunacağına dair düzenleme yapılmış olup, söz konusu maddede sadece defter ve belgelerin
ibraz edilmemesi hali suç olarak sayılmış olduğundan, VUK.’nun 256. maddesi uyarınca defter ve
belgelerin dışında mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket vb. bilgilerin ibraz edilmemesi
halinde VUK.’nun 359. maddesine göre yükümlülere ceza verilemeyeceği kanaatindeyiz. Zira,
Anayasa’mızın 38. maddesinde yer alan suçta ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca, cezaların ancak
kanunla konulması ve bir fiilin karşılığında kanunda ceza yaptırımının açıkça belirtilmiş olması
gerekir.



Ayrıca, KDV. Kanunun 29. ve 34. maddeleri uyarınca, incelemeye ibraz edilmeyen defterlerin ilgili
bulunduğu KDV. dönemlerinde indirim konusu yapılan KDV.leri reddedilerek ödenecek KDV.
çıkan dönemlerde cezalı vergi tarhiyatı gerekecektir.

Mücbir sebep hali nedeniyle defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi durumunda ise,KDV.Kanunu
açısından yapılacak işlemler 84 sıra numaralı KDV. Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Öte yandan, Gelir (
Kurumlar ) ve KDV. matrahlarının takdirine ilişkin açıklamalar 2000/8 sıra numaralı Vergi Denetimi ve
Koordinasyonu İç Genelgesi’nde yer almaktadır. Buna göre;
84 sıra numaralı KDV Genel Tebliğine10 göre; VUK.’nun 13. maddesinde belirtilen mücbir sebep hali
nedeniyle defter ve belgelerinin zayi olduğunu TTK.’nun 68. maddesine uygun olarak ispat eden
mükelleflerin nakden veya mahsuben iade talepleri, iade talebi ile ilgili alış ve giderlere ait KDV.lerinin
satıcılar tarafından beyan edilip ödendiğinin ispatına bağlı olarak yerine getirilir. İndirim konusu yapılan
verginin satıcılar tarafından beyan edilip ödendiğinin herhangi bir şekilde tevsik edilmemesi halinde vergi
inceleme raporuna göre işlem yapılır.
Mücbir sebepler VUK.nun 13. maddesinde sayılmıştır.Bunlar;
1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır
hastalık ve tutululuk,
2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler,
3. Kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetler,
4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması,
gibi hallerdir. Kanun’da mücbir sebepler sayıldıktan sonra “gibi haller” denmek suretiyle benzeri
durumların da mücbir sebep kapsamında olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla gerek Kanun maddesinde
sayılan hallerin, gerekse benzeri durumların mücbir sebep olarak değerlendirilmesi gerekir.
Anılan Tebliğ’e göre, VUK.nun 13. maddesinde belirtilen mücbir sebeplerden herhangi birisi nedeniyle
defter ve belgelerin zayi olması halinde TTK.nun 68. maddesine uygun olarak mahkemeye başvurup bir zayi
belgesi alan mükellefin indirim ve iade hakkından yararlanabilmesi için, zayi olduğunu mahkeme kararıyla
tevsik ettiği defter ve belgelerde yer alan ve indirim konusu yapılan vergilerin satıcı tarafından beyan edilip
ödendiğini ispat etmesi gerekir.
Öte yandan,VUK.nun 373. maddesi uyarınca defter ve belgelerin mücbir sebep nedeniyle incelemeye ibraz
edilememesi halinde vergi cezası kesilemez.
Defter ve belgeleri zayi olan mükelleflerin TTK.’nda belirlenen sürede zayi belgesi almaması durumunda ne
gibi bir işlem yapılacağına dair düzenleme 84 sıra numaralı KDV Genel Tebliği’nde yer almamaktadır. Bize
göre, gerek zayi belgesi ibraz eden gerekse ibraz edemeyen mükelleflerin, alış ve giderlerine ait
(10) 23.11.2001 tarih ve 24592 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.

KDV.’lerinin gerçekten yüklenildiğinin vergi idaresince tespiti halinde bu vergilerin satıcı tarafından
ödenmesi şartı aramaksızın indirimi mümkün olabilmelidir.
Diğer taraftan, 6.7.2000 tarih ve 2000/8 sıra numaralı Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi’nde 11,
defter ve belgeleri kaybolan, çalınan veya diğer şekillerde yok olan mükelleflerin incelemeyi gerektiren özel
bir sebep bulunmadıkça incelemeye sevk edilmeyerek, gerekli görülmesi halinde takdir komisyonlarına
intikal ettirileceği belirtilmiştir.
Anılan İç Genelge ile defter ve belgeleri zayi olan mükelleflere kolaylık sağlanmıştır. Ancak zayi olan
belgelerin kullanılmış olup olmadıklarının vergi idaresince tespiti yapılmaksızın, kullanılmayan belgelerle
ilgili olarak takdir komisyonları tarafından matrah takdir edilmesinin vergi idaresi ile mükellefler arasında
ihtilafa yol açabilecektir.
Bu konuda Danıştay’ca verilen bir kararda zayi belgesinin varlığı halinde dahi defter ve belgelerin
incelemeye ibraz edilmemesinin re’sen takdir nedeni olduğuna12 , bir başka kararında da bir kısım
faturaların kaybolduğu gerekçesiyle incelemeye ibraz edilmemesi durumunda bu faturaların herhangi bir
teslim veya hizmet karşılığı kullanıldığı yolunda bir tespit yapılmadan, re’sen takdir yoluyla matrah
belirlenerek tarhiyat yapılamayacağına hükmedilmiştir.13
Danıştay’ın görüşüne göre; yargı kararıyla yandığı belgelenmiş olan defter ve belgelerin incelemeye ibraz
edilmemesi yükümlüyü KDV. indirimine ilişkin koşullardan olan “indirim konusu yapılan vergilerin alış
belgelerinde ayrıca gösterilmiş olması”nı ispatlama yükümlülüğünden kurtarmayacaktır.14 Bu durumda, ispat
külfeti kendisine düşen yükümlüler tarafından ibraz edilebilen fatura ve benzeri vesikalara ilişkin KDV.
indirim konusu yapılabilecek, aksi halde indirimleri kabul edilmeyecektir.15
Yargıtay’ın bir kararında; beş yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu bulunan defterlerle belgelerin VUK.nun
13. maddesinde düzenlenen mücbir sebep kapsamında sayılmayan nedenle ibraz edilmemesi halinde
mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine16 hükmetmiştir. Yargıtay’ın bir başka kararında da dört yıla ait tüm
defter ve belgelerin, çalındığı iddia edilen özel otomobilde bulundurulması mutat olmadığı gibi, otomobil
içinden hiçbir şey alınmayıp, hırsızların işine yaramayan defter ve belgelerin çalınması olgusunun yaşamın
olağan gözlemlerine uygun olmadığı vurgulanmış ve olayın, vergi denetiminden kaçmak için iradi olarak
gerçekleştirilen bir tertip sonucu olduğuna ve sanığın mücbir sebebe ilişkin savunmasının reddedilerek
mahkumiyetine karar verilmesi gerektiğine hükmedilmiştir.17
Yargıtay; yetkililerin ancak varlıkları noter kayıtları veya sair suretlerle sabit olan defter kayıtları ve
belgelerini isteyebilecekleri18; VUK.’nun 139/1. maddesi uyarınca anılan maddedeki yazılı istisnai şartlar
dışında vergi incelemesinin incelemeye tabi olanın işyerinde yapılması gerektiği ve bu istisnai durumlar
belirlenmeden defter ve belgelerin daireye istenmesi halinde19 veya defter ve belgelerin ibrazı için verilen
sürenin VUK.nun 14. maddesi hükmüne aykırı olarak 15 günden az olması halinde20 suçun yasal unsurları
itibariyle oluşmayacağı; ancak defter ve belgelerin yandığını21 veya kaybolduğunu22 ileri sürerek ibraz
etmeyen sanığa VUK.’nun 139. maddesine uygun tebligat aranmayacağı görüşündedir.

(11) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, “İç Genelgeler”, Mevzuat, (Çevrimiçi)
http/www.gelirler.gov.tr.,16.12.2003.
(12) Danıştay VDDGK.nun 6.6.1997 tarih ve E.1995/471, K.1997/280 sayılı kararı
(13) Danıştay 4. Dairesi’nin 21.10.1998 tarih ve E. 1997/2135, K.1998/3771 sayılı kararı.
(14) Danıştay VDDGK.’nun 14.5.1999 tarih ve E. 1998/316, K. 1999/ 278 sayılı kararı.
(15) Danıştay 11. Dairesinin 18.12.1999 tarih ve E. 1999/2573, K.1999/ 4580 sayılı kararı
(16) Yargıtay 11. C.D.nin 2.2.2001 tarih ve E.2000/5998, K.2001/823 sayılı kararı
(17) Yargıtay 11. C.D.’nin 2.2.2001 tarih ve E. 2000/ 6285, K.2001/784 sayılı kararı.
(18) Yargıtay 11.C.D.’nin 1.2.2001 tarih ve E.2000/616, K.2001/674 sayılı kararı
(19) Yargıtay 9. C.D.’nin 28.1.1997 tarih ve E. 1996/5717, K. 1997/478 sayılı kararı
(20) Yargıtay 11.C.D.nin 24.1.2000tarih ve E.8141, K.2000/24 sayılı kararı
(21) Yargıtay 9. C.D. nin 30.5.1996 tarih ve E. 1995/5150, K.1996/3236 sayılı kararı.
(22) Yargıtay 9.C.D.nin 30.5.1996 tarih ve E. 1995/4318, K. 1996/3231 sayılı kararı

4. SONUÇ
Vergi Usul Kanunu uyarınca muhafaza ve ibrazı zorunlu belgelerin zayi olması nedeniyle ( mücbir sebep
hali olmaksızın ) vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmemesinin sonucu olarak VUK.’nda vergi
tarhı öngörüldüğü gibi özel usulsüzlük cezası, KDV. indiriminin reddi buna ilişkin yapılacak düzeltmede
ödenecek KDV. çıkması halinde vergi ziyaı cezası şeklinde uygulanan parasal vergi cezaları ve kaçakçılık
cezası şeklinde hürriyeti bağlayıcı ceza da öngörülmüştür. Defter ve belgelerin Vergi Usul Kanunu’ nda
sayılan mücbir sebeplerden herhangi birisi nedeniyle incelemeye ibraz edilmemesi halinde ise, zayi belgesi
almış olan mükellefin mal ve hizmet alışı yaptığı firmaların zayi olan belgelerdeki KDV.nin satıcılar
tarafından beyan edilip ödendiğinin tespitine dayalı olarak KDV. indirimlerinin kabulü mümkün olabilmekte
ve mücbir sebebin varlığı nedeniyle mükellefe herhangi bir ceza kesilmeyecektir.
Defter ve belgelerin tamamının veya bir kısmının su baskını, deprem v.b. gibi Vergi Usul Kanunu’nda yer
alan mücbir sebepler nedeniyle zayi olması halinde; defter ve belgelerin zayi olduğunu öğrenildiği tarihten
itibaren 15 gün içinde işyerinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesinden zayi belgesi verilmesi talebinde
bulunulmadır. Aynı zamanda, mal ve hizmet alışı yapılan firmalardan mal ve hizmet alışlarıyla ilgili
belgelerin fotokopilerinin temin edilerek saklanması ileride yapılabilecek vergi incelemelerinde mükellefe
büyük kolaylık sağlayabilecektir. Çünkü incelemenin izleyen yıllarda yapılması halinde, defter ve belgelerin
ibrazı için verilecek sürede bu belgelerin temininde zorluklarla karşılaşılabilecektir. Bu belgelerin önceden
temini KDV. indirimlerinin reddedilmesini önleyecektir. Zayi belgesi alınması nedeniyle defter ve belgelerin
incelemeye yetkili olanlara ibraz edilmemesine karşın Vergi Usul Kanunu uyarınca mükellefe herhangi bir
ceza kesilemeyecek ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulamayacaktır.

ENFLASYON MUHASEBESİ ( DÜZELTMESİ ) BAĞLAMINDA 5024 SAYILI KANUN
Ziya ALP
Vergi Denetmen Yardımcısı
GİRİŞ
Bilindiği gibi 17.12.2003 tarihli 5024 sayılı kanun ile özellikle 213 sayılı V.U.K ‘da çok önemli değişiklikler
yapılarak uzun zamandan beri süregelen enflasyon muhasebesi kavramı nihayet yasalaşmak suretiyle
uygulanabilir bir konuma gelmiş oldu. Ancak yasanın bu haliyle uygulanması geleceğe yönelik olarak
sözkonusu ekonomik konjönktür dahilinde pek kolay gözükmemekle birlikte kanunun 11.maddesindeki ; “
Bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür. “ ibaresi nisbeten enflasyon muhasebesinin işletmeler
açısından uygulanabilirliğinin hükümetin uygulayacağı ekonomik ve mali politikalarla uyumlu bir şekilde
gerçekleştirileceğini gösteriyor.
I- ENFLASYON DÜZELTMESİ
213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Böylece
yeniden değerlemeye ilişkin hükümler kaldırılmış olmaktadır.
Mükerrer Madde 298. - A) Malî tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetler aşağıdaki hükümlere göre
enflasyon düzeltmesine tâbi tutulur.
1. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki
artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap
döneminde % 10'dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar. Enflasyon
düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer. ( Madde 2 )Bu madde
hükmünde de açıkça görüldüğü gibi enflasyon düzeltme işlemini uygulayabilmek için enflasyon oranındaki
kümülatif artışın son üç yıl içinde toplam %100 gibi yüksek bir sınıra ulaşması gerekmektedir.Bu da yeterli
olmamakta bununla birlikte uygulamanın yapılacağı hesap dönemine ilişkin enflasyon oranı en az % 10
olmalıdır. Yani Enflasyon Düzeltmesini geleceğe dönük olarak uygulayabilmek ancak bu iki şartın
gerçekleşmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu ise şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik süreç içersinde ve
geleceğe yönelik beklentilerin göz önüne alınmasıyla birlikte bu haliyle pek pratik görünmemektedir. Ancak
Bakanlar Kurulu; bu maddede yer alan % 100 oranını % 35'e kadar indirmeye veya tekrar kanunî
seviyesine kadar yükseltmeye, % 10 oranını ise % 25'e kadar çıkarmaya veya tekrar kanunî seviyesine kadar
indirmeye yetkilidir.( Madde 2 ) Ülkemizde bir çok alanda yaşanan normalleşme süreci içinde enflasyon
oranlarının da düşüş göstermesi , kanunun 2.maddesinde ifade edilen nisbetler dahilinde düzeltme işleminin
uygulanmasını engelliyor olmakla birlikte yine aynı kanunda bu oranları bakanlar kurulunun
değiştirebileceği hükmü, bu önemli uygulamanın hükümetin uygulayacağı ekonomik ve sosyal politikalara
göre esneklik gösterebileceğini ifade etmektedir.
Muhasebe biliminden beklenen fonksiyonların tam anlamıyla yerine getirilebilmesi için, ya ölçü biriminin
sabit hale getirilmesi ya da günümüzde olduğu gibi bu imkânsız bir hale gelmişse, muhasebedeki verilerin
aynı satınalma gücü ile ifade edilmesi gerekir. Enflasyon muhasebesinin ana fikrini oluşturan bu görüş, tüm
çevrelerde kabul edilmiş ve Uluslar arası Muhasebe Standardları Kurulu, 1989 da yayınladığı 29 sayılı
Standardla üçyıllık kümülatif enflasyonun %100 ü geçtiği hallerde, 1 Ocak 1990 dan sonra düzenlenen temel
mali tabloların (bilanço,gelir ve nakit akım tablolarının ) genel fiyat endeksine göre düzeltilmesini ve
enflasyon kazanç ve kaybının ayrı bir tablo halinde verilmesini zorunlu kılmıştır.
Enflasyon muhasebesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gelir –
gider, kâr-maliyet unsurlarındaki fiktif fazlalık veya eksikliklerin giderilmesi sağlanarak , beyan edilen
kâr/zarar miktarlarının gerçek seviyesine döndürülmesi mümkün olacaktır. Böylelikle gerçekte bir kıymet
ifade etmeyen fiktif değerler , gerek gelirler gerekse de giderler yönünden arındırılacağı için işletmenin
sahip olduğu aktif ve pasif unsurlar , bilanço tarihindeki satınalmagücü paritesi itibariyle reel artış veya
azalışları tam olarak ifade edebileceklerdir.

1

Türkiye’de, 1970’lerden bu yana, mali tabloların enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesi gerekirken ;
kısmi düzeltme işlemi olan amortismana tabi duran varlıkların yeniden değerleme’sine ancak 1983 yılında
geçilebilmiştir. Ancak, yeniden değerlemenin uygulamaya konulmasını izleyen dönemde enflasyonun daha
da hızlanması ve yıllık ortalamasının % 60’lara çıkması karşısında ; 1989 yılında 3332 sayılı kanunla yapılan
düzenleme ile, yeniden değerleme katsayısının belirlenmesinde değişiklik yapılmış ve yeniden değerleme
VUK’un geçici maddeleri arasından çıkarılarak mükerrer 298 inci madde olarak esas maddeler arasına
alınmıştır.
Enflasyon muhasebesi özellikle genel fiyat düzeyi muhasebesi, enflasyonun bilanço ve gelir tablosunda yer
alan tüm kalemler üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlayan köklü ve genel bir önlemdir.
II- YASADA BELİRTİLEN BAZI KAVRAMLARIN TANIMLARI
Enflasyon düzeltmesi; parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının
düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, malî tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden
hesaplanmasını; Düzeltme katsayısı; malî tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye esas
alınan tarihi içeren aya ait fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsayıyı; Ortalama düzeltme
katsayısı; malî tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, bu endeks ile bir önceki dönemin sonundaki
fiyat endeksi toplamının ikiye bölünmesi sonucu bulunan endekse bölünmesiyle elde edilen katsayıyı; Fiyat
endeksi (TEFE); Devlet İstatistik Enstitüsünce Türkiye geneli için hesaplanan ve ilân edilen Toptan Eşya
Fiyatları Genel Endeksini; Reel olmayan finansman maliyeti; her türlü borçlanmada, borç tutarlarına
(yabancı para üzerinden borçlanmalarda düzeltme tarihindeki Türk Lirası karşılıklarına), borcun kullanıldığı
döneme ait TEFE artış oranının uygulanması suretiyle hesaplanan tutarı; Enflasyon düzeltme hesabı;
parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmesi sonucu oluşan farkların kaydedildiği hesabı (Bu hesap enflasyon
fark hesapları ile karşılıklı olarak çalışır. Parasal olmayan aktif kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tâbi
tutulması sonucu oluşan farklar bu hesabın alacağına, parasal olmayan pasif kıymetlerin enflasyon
düzeltmesine tâbi tutulması sonucu oluşan farklar ise borcuna kaydedilir. Enflasyon düzeltme hesabının
bakiyesi gelir tablosuna aktarılmak suretiyle kapatılır) ifade etmektedir.
Düzeltme işleminde aşağıdaki tarihler esas alınır . Enflasyon düzeltmesi işlemi burada belirtilen tarihlerden
itibaren uygulanır.
a. Alış bedeli ile değerlenen menkul kıymetlerle malî duran varlıklar için; satın alma tarihi.
b. İlk madde ve malzeme, ticari mallar, yarı mamul ve mamul stokların maliyetine dahil edilen
unsurlar, yıllara sarî inşaat ve onarım işlerinde maliyeti oluşturan unsurlar, gelecek aylara ve yıllara
ait giderler, maddî duran varlıklar ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, maddî olmayan duran varlıklar
ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, özel tükenmeye tâbi varlıklar ve bu varlıkları oluşturan unsurlar,
yıllara sarî inşaat ve onarım hakedişleri, haklar ve şerefiyeler için; defterlere kayıt tarihi (Bunlara
mahsuben verilen veya alınan parasal olmayan avanslar, ödeme veya tahsil tarihinden mahsup
tarihine kadar düzeltilir.).
c. Parasal olmayan alınan depozito ve teminatlar ile avanslar, nakit olarak ödenmiş sermaye, hisse
senetleri ihraç primleri, hisse senedi iptal kârları için; tahsil tarihi.
d. Parasal olmayan verilen depozito ve teminatlar ile avanslar için; ödeme tarihi.
e. Aynî sermaye olarak konulan kıymetler için; mülkiyetin intikal ettiği tarih.
f.

Kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları ve net dönem kârının sermayeye ilave edilmesi dolayısıyla artırılan
sermaye için; tescil tarihi.

g. Nakdî sermaye karşılığı alınan hisse senetleri için; ödeme tarihi, aynî sermaye karşılığı alınan hisse
senetleri için; sermaye olarak konulan kıymetlerin mülkiyetinin intikal ettiği tarih, temettü karşılığı
alınan hisse senetleri için; iştirak edilen şirket sermayesinin tescil tarihi.
h. Parasal olmayan karşılıklar için; ilgili olduğu kıymetin düzeltmeye esas tarihi.
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III- REEL OLMAYAN FİNANSMAN MALİYETİ
5024 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41.maddesinin birinci
fıkrasının (8) numaralı bendinde düzenlenmiş olan finansman gider kısıtlaması uygulaması yürürlükten
kaldırılmış ve reel olmayan finansman maliyeti uygulaması yürürlüğe girmiştir.
Düzeltme işlemlerinde, esas itibariyle maliyet değeri esas alınacaktır. Maliyet değerine , yeniden değerleme
faiz ve kur farkları eklenmişse, yeniden değerleme tümüyle elimine edilecek, faiz ve kur farklarının da reel
olmayan kısmı düşüldükten sonra düzelme işlemine tabi tutulacaktır. Bilindiği gibi reel olmayan finansman
maliyeti finansman giderlerinden o döneme ait TEFE artış oranının uygulanması suretiyle hesaplanan
finansman maliyetidir.
Belgelerde ayrıca gösterilen vade farklarının reel olmayan kısımları ile üç aydan fazla vadeli olan ve vade
farkı düzenlenen belge üzerinde ayrıca gösterilmeyen işlemlerde alacak ve borç senetlerinin reeskont
işlemine tâbi tutulmasında esas alınan Merkez Bankasınca uygulanan faiz oranı kullanılarak hesaplanan vade
farkı tutarının reel olmayan kısımları bu madde hükümlerine tâbi tutulur. Uygulanan vade farkları üzerinden
kanunda gösterilen şekilde hesaplanan reel olmayan fiktif değer, toplam vade farkı miktarından düşülerek,
kalan tutar maliyete intikal ettirilir , ve bu miktar düzeltme işlemine tâbi tutulur.
Düzeltme işleminde, bu Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen tutarlar esas alınarak ,
stokların, satılan malın ve maddî duran varlıkların maliyet bedeline ve malî duran varlıkların alış bedeline
intikal ettirilen reel olmayan finansman maliyetleri düşüldükten sonra bulunan tutarlar düzeltmeye tâbi
tutulur. Toplulaştırılmış yöntemlerle düzeltmeye tâbi tutulan kıymetlerin alış veya maliyet bedeline intikal
ettirilen reel olmayan finansman maliyetlerinin düşülmesi ihtiyarîdir.
Toplulaştırılmış yöntemler aşağıda belirtildiği gibidir.
1. Basit Ortalama Yöntemi: Gelir tablosu kalemleri ile stokların düzeltmede esas alınacak tarihlere
bağlı kalınmaksızın dönem ortalama düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle enflasyon
düzelmesine tabi tutulmasıdır.
2. Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yöntemi: Dönem sonu stok ve dönem içinde satılan mal maliyetinin
enflasyon düzeltmesine esas alınacak tutarlarının hareketli ağırlıklı ortalama düzeltme katsayısı ile
çarpılması suretiyle enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasıdır.( Bir önceki döneme ait düzeltilmiş
satılan mal maliyeti enflasyon düzeltmesi yapılan dönemin sonuna taşıma katsayısı uygulanarak
taşınır. Bu hesaplamalarda amortisman ve reel finansman giderleri, endekslenmeden dikkate alınır.)
Mükellefler düzeltme işleminde Maliye Bakanlığınca belirlenen toplulaştırılmış yöntemleri uygulayabilirler.
Ancak toplulaştırılmış yöntemlerden birini seçen mükellefler seçtikleri yöntemden, bu seçimi yaptıkları
hesap dönemi dahil üçüncü hesap döneminin sonuna kadar dönemezler.
Mükellefler; reel olmayan finansman maliyetini, toplam finansman maliyetlerine, ilgili döneme ait TEFE
artış oranının dönem ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi suretiyle belirlenen oranı uygulayarak da
tespit edebilirler. Ancak bu yöntemi seçen mükellefler seçtikleri yöntemden bu seçimi yaptıkları hesap
dönemi dahil üçüncü hesap döneminin sonuna kadar dönemezler. (Madde.1)
IV- ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR
Borsada işlem gören hisse senetleri, değerleme günündeki borsa rayici ile dikkate alınır. Bunlar için ayrıca
düzeltme yapılmaz. Borsa rayici , gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına , gerekse ticaret borsalarına
kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin, değerlemeden önceki son muamele gününde borsadaki muamelelerin
ortalama değerlerini ifade eder. Normal temevvüçler dışında, fiyatlarda bariz karasızlıklar görülen hallerde,
son muamele günü yerine değerlemeye takaddüm eden 30 gün içindeki ortalama rayici esas olarak aldırmaya
Maliye Bakanlığı yetkilidir.(VUK.md.263)
Enflasyon düzeltmeleri, ilgili kıymetlere ait fark hesaplarına ve enflasyon düzeltme hesabına kaydedilir. İlk
düzeltme yılından sonraki enflasyon düzeltme hesabı’nın bakiyesi enflasyon kayıp ya da kazancını
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verecektir. Böylece, gelir tablosu içinde yer alan bu bakiye, vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate
alınacaktır.
Yıllara sarî inşaat ve onarma işlerine ait maliyet ve hakedişlere ilişkin düzeltmeler, enflasyon düzeltme
hesabı yerine yıllara sarî inşaat enflasyon düzeltme hesabına kaydedilir. Bu hesap işin bitiminde kâr/zarar
hesabına intikal ettirilir.
Düzeltme sonucu bulunan tutarlar, izleyen dönemde enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmadığına
bakılmaksızın, izleyen dönemin başlangıç değerleri olarak dikkate alınır.
Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya
işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu
dönemde vergiye tâbi tutulur. Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon fark hesapları kurumlar vergisi
mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir, bu işlem kâr dağıtımı sayılmaz. Servet vergileri ve bir çok halde
harcama vergilerinde , iktisadi kıymetlerin değerleri, doğrudan doğruya vergi matrahını teşkil eder.
Gelir ve kurumlar vergileri gibi kazanç ve irat üzerinden alınan vergilerde ise, iktisadi kıymetlere ait
değerler, vergi matrahının teşekkülünü doğrudan etkiler. Özellikle, bizde olduğu gibi, kazancın tesbitini
özsermaye mukayesesine bağlayan sistemlerde vergi matrahı, dönem sonu ve dönem başında işletmeye dahil
iktisadi kıymetlerin değerleri esas alınmak suretiyle tesbit edilir. Enflasyon düzeltme farkları gelir vergisi
mükelleflerince, başka bir hesaba aktarılamayacaktır. Aktarılması veya sermayeye ilave edilmesi halinde
işletmeden çekilen değer olarak kabul edilecektir. Matrahın tespitinde, kanunen kabul edilmeyen giderler,
istisnalar ve geçmiş yıl malî zararları enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmuş tutarları ile dikkate alınır.
Enflasyon düzeltmesine tâbi tutulan değerlerin elden çıkarılması halinde, bunlara ilişkin enflasyon düzeltme
farkları maliyet addolunur.
V- AMORTİSMAN UYGULAMASI
213 sayılı kanunun 315 inci maddesi aşağıdaki şu şekilde değiştirilmiştir. “ Mükellefler amortismana tâbi
iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek
oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır. Böylelikle, enflasyon düzeltmesi ile
birlikte ; Lifo , amortisman oranlarının belirlenmesinin mükellefe bırakılması ile ilgili hükümler
kaldırılmaktadır. Amortisman oranlarının belirlenmesine faydalı ömürün esas alınacağı , amortismanların
aylık sürelerle hesaplanacağı , ifade edilmektedir.
GEÇİCİ MADDE 26. - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce aktife giren iktisadi kıymetler
hakkında aktife alındıkları yılda yürürlükte olan sürelere göre amortisman ayrılmasına devam olunur.
Amortismanlar ve itfa payları, düzeltilmiş değerler üzerinden hesaplanır. Bu uygulama tıpkı yeniden
değerleme uygulamasında olduğu gibi realize edilmiş değerler üzerinden itfa uygulamasının
gerçekleştirilmesini içerir. Kazançlarını işletme hesabı esasına göre tespit eden mükellefler ile serbest meslek
erbabı da amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini bu maddede belirtilen hükümlere göre düzeltilmiş tutarları
üzerinden amortismana tâbi tutabilirler.


213 sayılı Kanunun mükerrer 315 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendine aşağıdaki
hüküm eklenmiş ve (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi
iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının
taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir.(MADDE 4.) Yani amortisman uygulama yöntemi
açısından temel bir farklılık söz konusu değildir. Düzeltmenin yapılacağı yılda amortisman ayırırken
daha önceki enflasyon düzeltmesi yapılmış yıllarda düzeltilen değer üzerinden ayrılmış birikmiş
amortismanlar düşülür ve bu değer üzerinden amortisman ayrılır.
Bu usulde uygulanacak amortisman oranı normal amortisman oranının iki katıdır.
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VI- DÜZELTMEDE UYGULANACAK YÖNTEM VE KATSAYI
GEÇİCİ MADDE 25. - 31.12.2003 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetler aşağıdaki
hükümlere göre, bu maddede hüküm bulunmayan hallerde ise Vergi Usul Kanununun bu Kanunla değişik
mükerrer 298 inci maddesinde yer alan hükümlere göre düzeltilir.
Düzeltme işlemi, Türkiye geneli için hesaplanan toptan eşya fiyatları genel endeksi göz önünde
bulundurularak Maliye Bakanlığınca belirlenen düzeltme katsayıları kullanılarak yapılır. Düzeltme işlemi
1970 yılından itibaren uygulanır. Bu yıldan önce aktif ve pasife giren kalemler 1970 yılında girmiş kabul
edilir.
Enflasyon düzeltmesi uygulanmayan bir hesap döneminden sonra enflasyon düzeltme şartlarının yeniden
oluşması halinde; enflasyon düzeltmesi yapılan en son dönemden başlamak üzere enflasyon düzeltmesi
yapılır. Bu şekilde belirlenen geçmiş yıl kârı vergiye tâbi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul
edilmez. Ancak, matrahın tespitinde geçmiş yıl malî zararları mukayyet değerleri ile dikkate alınır. Birikmiş
amortismanlar, ait oldukları kıymetin bilanço tarihindeki değerinde düzeltme sonrasında ortaya çıkan artış
oranı dikkate alınarak düzeltilir.
1. Maddî duran varlıklar maliyet bedeli, malî duran varlıklar ise alış bedeli üzerinden düzeltmeye tâbi
tutulur. Maddî duran varlıklar, malî duran varlıklar ve özel tükenmeye tâbi varlıklar ile stokların
maliyet veya alış bedelleri içinde yer alan ve tevsik edilebilen reel olmayan finansman maliyeti, ilgili
varlığın maliyet veya alış bedelinden düşülür. Mükelleflerin reel olmayan finansman maliyetini
tevsik edememeleri halinde;
Son beş hesap dönemi içinde aktife giren kıymetlerin maliyet bedeline dahil edilen finansman
giderlerinin reel olmayan kısımları; toplam finansman maliyetlerine, ilgili döneme ait TEFE artış
oranının dönem ortalama ticarî kredi faiz oranına bölünmesi sonucunda belirlenen oranlar
uygulanmak suretiyle bulunan tutar, maliyet ve alış bedelinden düşülür.
2. Söz konusu beş hesap döneminden önce aktife giren kıymetlerin maliyet bedeline dahil edilen
finansman giderleri maliyet veya alış bedellerinden düşülmez.
3. Birikmiş amortismanlar, ait oldukları kıymetin bilanço tarihindeki değerinde düzeltme sonrasında
ortaya çıkan artış oranı dikkate alınarak düzeltilir. Yani amortismana tabi iktisadi kıymetin değerinin
düzeltilmesi gibi , o tarihe kadar ayrılmış bulunan birikmiş amortismanların değeri de düzeltme
işlemine tâbi tutulmaktadır.
4. Öz sermaye kalemlerinin düzeltilmesinde, 1.1.2004 tarihinden önce ayrılan yeniden değerleme değer
artış fonu gibi fonlar öz sermayeden düşülür. Bu ve benzeri fonların sermayeye ilavesi nedeniyle
oluşan sermaye artışları sermaye artışı olarak dikkate alınmaz ve enflasyon düzeltmesine tâbi
tutulmaz.
5. 2003 yılı hesap dönemine ait beyannamede yer alan indirilemeyen geçmiş yıl malî zararları ile carî
dönem malî zararları matrahın tespitinde mukayyet değerleri ile dikkate alınır.
6. 31.12.2003 tarihli bilançonun düzeltilmiş aktif toplamından düzeltilmiş sermaye, düzeltilmiş hisse
senetleri ihraç primleri ve düzeltilmiş hisse senedi iptal kârları ile borç toplamının çıkarılması
sonucu bulunan fark, geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl
kârı vergiye tâbi tutulmaz, geçmiş yıl zararı ise zarar olarak kabul edilmez.
Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya
işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin,
bu dönemde vergiye tâbi tutulur. Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon fark hesapları
kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir, bu işlem kâr dağıtımı sayılmaz.
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yüksek enflasyon
döneminde malî tabloların düzeltilmesine ilişkin düzenlemelerine göre 31.12.2003 tarihli
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bilançolarını düzeltmek zorunda olan mükellefler, söz konusu bilançolarını bu madde uyarınca
yeniden düzeltmeyebilirler.
8. Yıllara sarî inşaat ve onarma işlerine ait maliyet ve istihkak tutarları ile ilgili olarak 31.12.2003
tarihinde oluşan düzeltme farkları işin bitiminde kâr/zarar tutarının tespitinde dikkate alınmaz.
9. 2004 yılı hesap döneminden itibaren ilk defa bilanço esasına geçen mükellefler bu maddede yer alan
esaslara göre düzeltme yaparlar.
10. Kendisine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde; 31.12.2003 tarihli bilanço, 2004 yılı içinde
biten hesap dönemi sonundaki bilançoyu, 2003 yılı hesap dönemi, 2004 yılı içerisinde biten hesap
dönemini, 01.01.2004 tarihi 2004 yılı içinde başlayan hesap döneminin başındaki tarihi ifade eder.
VII- YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI
Enflasyon düzeltmesi uygulanan dönemlerde, yatırım indirimi istisnası tutarının hesaplanmasında
amortismana tâbi iktisadî kıymetin aktife alındığı hesap dönemi sonundaki düzeltilmiş değeri esas alınır.
Ancak iktisadî kıymetin aktife alındığı hesap döneminden önceki hesap dönemlerinde gerçekleşen
harcamalar, gerçekleştirildikleri dönem sonundaki düzeltilmiş değerleri ile dikkate alınır. İzleyen
dönemlerde enflasyon düzeltmesi nedeniyle bu harcamalardan kaynaklanan farklar üzerinden yatırım
indirimi istisnası hesaplanmaz.
193 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel
giderler bu işlere ait harcamaların (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde düzeltilmiş tutarlarının)
enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmuş tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde;
2. Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat ve onarma işinin bu madde şümulüne girmeyen işlerle birlikte
yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler, bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait
satış ve hasılat tutarlarının (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde bunların düzeltilmiş
tutarlarının) birbirine olan nispeti dahilinde, dikkate alınır.
VIII- 5024 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN DEĞERLEMEYE
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İLİŞKİN

04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinin son fıkrası “ 3096 sayılı
Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticaret İle
Görevlendirilmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda tanımlanan şirketlerin sermaye olarak koydukları yabancı
paraların sarf edildikleri veya Türk Lirasına çevrildikleri tarihe kadar lehlerine oluşan kur farkları pasifte
özel bir karşılık hesabında gösterilerek dönem kazancına dahil edilmez. Bu karşılıklar sermayeye
eklendikleri takdirde işletmeden çekiş ve kâr dağıtımı sayılmaz. Aleyhlerine oluşan kur farkları ise aktifte
özel bir karşılık hesabında tutulur ve gelecek yıllarda lehlerine oluşacak kur farkları ile kapatılır. Lehte kur
farkı ile kapatılamayan tutarlar işi bırakma halinde zarar addolunur” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.
31.12. 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ; 38 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları
( Maliyet artış fonunun uygulanmasına ilişkin hüküm ), ve 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı
bendi ( Finansman gider kısıtlamasının uygulanmasına ilişkin hüküm ) yürürlükten kaldırılmıştır.
Ayrıca 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (13) numaralı bendi ,
“ ( Kabul Edilmeyen İndirimler Başlığı Altında )Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, dönem sonu
stoklarını son giren ilk çıkar yöntemine göre değerleyen veya amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden
değerlemeye tabi tutan kurumların ( Bankalar , Sigorta Şirketleri ve Finans Kurumları hariç ) Gelir Vergisi
Kanununun 41 inci maddesinin(8) numaralı bendindeki esaslar çerçevesinde hesapladıkları giderler ,- kurum
kazancından indirim konusu yapılamazlar-. “ hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.
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IX- 2004 HESAP DÖNEMİNDE VERİLECEK GEÇİCİ VERGİ BEYANINDA İHTİYARİLİK
Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla mali tabloları düzenlemek ve enflasyon
düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç
hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap
dönemi yerine son oniki ay dikkate alınır. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi
birinde düzeltme yapılması halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemi
sonunda da düzeltme yapılır.
Dileyen mükellefler, 2004 yılının (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 yılında biten hesap
döneminden sonra başlayan) ilk geçici vergi döneminde beyan edecekleri geçici vergi matrahının tespitinde;
enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümler yerine Vergi Usul Kanununun bu Kanunla değiştirilmeden önceki
değerleme hükümleri ile Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununun bu Kanunla kaldırılan
hükümlerini ve Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinin bu Kanunla kaldırılan son fıkrasını dikkate
alırlar. Bu takdirde enflasyon düzeltmesinin dikkate alınmadığı hususu beyannamede belirtilir. Beyanname
verme süresi içinde bu hususu bildirmeyen veya beyanname vermeyen mükelleflerin enflasyon düzeltmesine
ilişkin hükümleri dikkate almadıkları kabul edilir.
SONUÇ
5024 sayılı bu kanunun 8 inci maddesi ve 2 nci maddesi ile değiştirilen Vergi Usul Kanununun mükerrer 298
inci maddesinin A fıkrasının (8) numaralı bendi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1.1.2004 tarihinde
yürürlüğe girer.
Esas olarak şunu ifade edebiliriz ki ; 5024 sayılı kanun, enflasyon muhasebesi hususundaki temel hükümleri
getirmekle beraber ayrıntılarını Maliye Bakanlığının çıkaracağı tebliğlere havale etmiştir. Bu uygulama
muhasebe standartlarının tüm boyutlarıyla uluslar arası sistemle bütünleşeceği bir sürecin ilk adımını
oluşturmaktadır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili düzenlemenin yasalaşıp uygulamaya geçirilmesi, muhasebe
uygulamalarımızdaki önemli bir eksikliği gidereceği gibi, muhasebe sistemi ve uygulamalarındaki diğer
gelişmelerin de önünü açacaktır.
Netice itibariyle; piyasalarda adil bir rekabet ortamının tesisi, ekonomide etkinliğin gerçekleşmesini
sağlamakta ve buna bağlı olarak da sosyal ve siyasal faydalar ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla, söz konusu
uygulama özel sektör aktörlerinin mali ve iktisadi anlamdaki pozisyonunun daha gerçekçi olarak ifade
edilmesini sağlayacak , böylelikle gerek işletme sahiplerinin gerekse de müşterilerin karar alma süreçlerinde
isabetli tercihlerde bulunmalarını mümkün kılacaktır.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
1. Uluslar arası Muhasebe Standardları Kurulunun 1989 tarihli 29 sayılı standardı
2. Vergi dünyası dergisi 2003 Ocak sayısı- Prof.Dr. Nuri Uman
3. Yılmaz ÖZBALCI “ Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları “
4. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
5. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
6. 17.12.2003 Tarih 5024 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
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ZİRAİ KAZANÇ, DEĞERLEMESİ VE AMORTİSMANLARI
Sabri Odak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
1.GİRİŞ
Zirai Kazanç: Zirai faaliyetten doğan kazanç zirai kazançtır (GVK md.52).
Gelir Vergisi Kanununun 52 inci maddesinin ikinci fıkrasında
tanımlanmıştır:

“zirai faaliyet”

şu şekilde

“Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah
yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık
ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını,
taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder”.
Bu genel tanımlama çerçevesinde;
a. Bazı nebat (bitki) ve hayvan nevilerinde istihsalin (üretimin) doğrudan doğruya arazi
üzerinde yapılmaması zirai faaliyetin mahiyetini değiştirmez. Örneğin arıcılık ve ipek
böcekçiliği faaliyetlerinde olduğu gibi istihsal doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaz.
Fakat bu zirai kazanç için bir engel teşkil etmez.
b. Aşım yaptırmak maksadiyle erkek damızlık beslenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat makine
ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması da zirai faaliyetlerden
sayılır.
Satışların dükkan ve mağaza açılarak yapılması halinde mahsullerin dükkan ve mağazaya
gelinceye kadar geçirdikleri safhalar zirai faaliyet sahasında kalır. Çiftçiler tarafından
doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri (yönetimi) için açılan
yazıhaneler, faaliyetleri bu mevzua münhasır kalmak şartiyle dükkan ve mağaza sayılmaz.
Ürünlerin tarlada çiftçi tarafından satılması bir zirai kazançtır. Ancak ürünlerin toplanmadan
tarlada veya ağaçta toptan satılması ve alan kişinin tacir olması halinde alım-satımdan doğan
kazanç ticari kazançtır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre; zirai faaliyet ile uğraşan gerçek kişiler ile adi
ortaklık çiftçi sayılır. Adi ortakların, zirai kazançtan dolayı aldıkları kar payı, şahsi zirai
kazanç hükmündedir.
Kollektif, adi ve eshamlı komandit şirketler, zirai faaliyetle uğraşsalar dahi çiftçi
sayılmazlar. Kollektif şirketlerin ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortaklarının
şirket karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir.
Anonim ve limited şirketlerin ise zirai faaliyette bulunmaları halinde faaliyetlerinden dolayı
elde ettikleri gelirler bir ticari kazançtır. Örneğin, hindi besiciliği yapan bir limited şirketin,
bu faaliyetinden dolayı elde ettiği kazanç bir ticari kazanç sayılmaktadır.
Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler, yazılı olarak vergi dairesinden
istemde bulunmaları halinde izleyen vergilendirme dönemi başından, işe yeni başlayanlar,
1

işe başlama tarihinden itibaren gerçek usule geçebilirler. 54 üncü maddede yazılı ölçüleri
aşanlar müteakip vergilendirme dönemi başından itibaren gerçek usulde; gerçek usule tabi
olanlardan bu ölçülerin altında kalanlar müteakip vergilendirme dönemi başından itibaren
hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilirler.
c. Besicilik: Bir çiftçilikte veya bir zirai işletmede bulunan veya bu faaliyet için meydana
getirilen besi ahırlarında dışardan temin edilen ve besiye gelebilecek hayvanlara ekonomik
yem rasyonlarıyla veya işletmeden temin edilen yemler ile beslenerek etinin kalitesini ve
miktarını artırmak için yapılan bir zirai faaliyettir (Tarım Bakanlığı Tetkik ve İstişare
Kurulu Başkanlığı 09.11.1981 tarih ve 700 sayılı yazı). Yine, aynı bakanlık ahırı ve yem
tedariki bulunan kişilerin satın aldıkları büyükbaş ve küçükbaş hayvanları yaklaşık 6 ay gibi
bir süre besledikten sonra satmalarını zirai faaliyet olarak kabul etmiştir. 1
Ancak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 54 üncü maddesinde işletme büyüklüğü
ölçülerinde yer almayan zirai kazançların 94 üncü maddeye göre tevkifat yapılmak suretiyle
vergilendirilmesi gerekmektedir. Örneğin, tavuk besiciliği faaliyetinden elde edilen gelir bir
zirai kazanç olmasına rağmen GVK’nun 54 üncü maddesinde yer almamıştır. Tavuk
besiciliği yapan mükellefler bu kazançlarından dolayı, eğer kendileri istemezlerse gerçek
usulde vergiye tabi olmayacaklardır. Ancak kendi isteği ile gerçek usulde vergi mükellefi
olabilirler.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 54 üncü maddesinde kümes hayvanları ile ilgili işletme
büyüklüğü ölçüsü belirlenmediğinden ve anılan kanunun 13 üncü maddesi de 4369 Sayılı
Kanun’la yürürlükten kaldırıldığından tavuk besiciliği faaliyetinden elde edilen kazancın 94
üncü maddeye göre tevkifat yapılmak suretiyle verilendirilmesi gerekmektedir. (22.03.1999
tarih ve B.07.0.GEL.0.41/4102-136/11439 sayılı M.B.Genelgesi)
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, satın alınan hayvanların besicilik
tesislerinde (ahır, ağıl gibi tesisler) belli bir süre bakıma ve besiye alınmalarından sonra
satılmaları halinde elde edilen gelir bir zirai kazançtır. Bu kazançlar; GVK’nun 54 üncü
maddesinde belirtilen arazi üzerinde yapılan zirai faaliyet ölçülerinin üstünde olması halinde
gerçek usulde vergilendirilecektir. Ölçünün altında kalması halinde tevkifatla
vergilendirmesi gerekmektedir.
Ancak, satın aldığı hayvanları bakıma ve besiye almadan veya çok kısa bir süre besledikten
sonra satan yükümlünün faaliyeti ise ticari bir kazançtır. Dolayısıyla, ticari kazanç
hükümlerine göre vergilendirilmesi söz konusu olacaktır.
Zirai faaliyete bilfiil iştira etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin geliri, bu
kanunun uygulanmasında gayrimenkul sermaye iradı addolunur.
Örnek:
(A)
sahip olduğu 50 dönümlük bir tarlayı, (B)’ye buğday ekmek üzere vermiştir. (A)
buna karşılık, (B)’den hasat zamanında kaldırılan ürünün %30’nu vermesini talep etmiş, (B) de
bunu kabul etmiştir. Hasat zamanında (B)’nin , (A)’ya vermiş olduğu %30 miktarındaki buğdayın o
günkü rayiç bedeli üzerindeki değerinin zirai kazanç olarak değerlendirilmemesi gerekir. (A)’nın
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üründen alacağı pay Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinin son fıkrasına göre gayrimenkul
sermaye iradı olarak değerlendirilecek ve bu değer üzerinden vergilendirilecektir. 2
54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir
motorlu araca sahip olan , on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları
gerçek usulde tespit olunarak vergilendirilecektir. GVK’nun geçici 45 inci maddesi uyarınca, on
yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olma şartı, çiftçinin kendi işinde kullanılması koşuluyla
2007 yılı sonuna kadar on yıl süreyle dikkate alınmayacaktır.
Gerçek usulde vergilendirilecek çiftçiler kazançlarını zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde
bilanço esasına göre tespit edeceklerdir.
Ancak bazı zirai kazançlar GVK’nun 54 üncü maddesinde yer almamıştır. Dolayısıyla bu ürünler
için işletme büyüklüğü ölçüleri söz konusu değildir. Çiftçilerin, nihai kişilere yaptıkları satışlar
dışında , elde ettikleri zirai kazançlar GVK’nun 94 üncü maddesine göre tevkifata tabi olacaktır.
Tavuk besiciliği faaliyetinden elde edilen gelir bir zirai kazanç olmasına rağmen GVK’nun 54 üncü
maddesinde yer almamıştır. Tavuk besiciliği yapan mükellefler bu kazançlarından dolayı, eğer
kendileri istemezlerse gerçek usulde vergiye tabi olmayacaklardır. Ancak kendi isteği ile gerçek
usulde vergi mükellefi olabilirler.
Tevkifat suretiyle vergilendirilen çiftçiler defter tutmayacaklar ve beyanname vermeyeceklerdir.
Ancak bu çiftçiler yaptıkları satış ve hizmetleri dolayısıyla müstahsil makbuzu almak ve saklamak
zorundadırlar.
2- TARIM ÜRÜNLERİNİN VE HAYVANLARININ DEĞERLEMESİ VE
AMORTİSMANLARI
2.l-Zirai Mahsuller
Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah
yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık
ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını,
taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder (GVK
Md.52).
Zirai mahsuller maliyet bedeli ile değerlenirler. Maliyet bedeli, zirai mahsullerin hususiyetlerine
göre 275 inci maddede yazılı unsurlara mütenazır olarak Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar
dairesinde hesaplanır (VUK Md.275).
VUK’nun 275 inci maddesi hükmü dairesinde imal edilecek emtiaya (Tam ve yarı mamul mallar)
aşağıdaki unsurlar ihtiva olunur.
Mamulun vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve ham maddelerin bedeli;
Mamule isabet eden işçilik;
Genel imal giderlerinde mamule düşen hisse;
Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse; (Bu hissenin mamulün maliyetine katılması
ihtiyaridir.)
5. Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin
bedeli.
1.
2.
3.
4.
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2.2-Zirai Mahsullerde Amortisman
Amortisman oranları VUK’nun 55, 153 ve 234 no’lu Genel Tebliğ’lerinde izah edilmiştir. 213
sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 315 inci maddesi hükmü dairesinde amortisman nispetlerini gösteren
cetveller aynı kanunun 55 ve 153 no’lu Genel Tebliğlerinde gösterilmiştir. Amortismana tabi
iktisadi kıymetler ; Genel ve Özel Tablo’larda isimleri ve oranları belirtilmiştir.
Amortismana tabi olan tarım işletmeleri; arazi, su yolları ve arkları, alet ve makineler, zeytinlikler,
dutluklar, fındıklar, süs ağaçları, parklar, güllükler, bağlar, narenciye, şeftali, kayısı, erik, badem,
elma, armut , ayva, incir, vişne, kiraz, ceviz, kestane, antep fıstığı, sair meyveli ağaçlar seralar,
laboratuar, eczane, revir aletleri, rasathane, ölçme aletleri, bilumum fenni aletler ve teferruat,
çadırlar, arabalar v.s.
VUK’nun 314’üncü maddesi: Boş arazi ve boş arasalar amortismana tabi değildir.
Ancak:
1. Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvelik,dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle
incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri;
2. İşletmede inşa edilmiş olan her nevi yollar ve harklar;
amortismana tabi tutulur.
Boş arsa ve arazilerin tabi afetler dışında yıpranma, aşınma ve değer kaybına uğramaları söz konusu
değildir. Dolayısıyla, boş arsa ve arazinin maliyet bedeli üzerinden amortisman ayrılmaması
VUK’nun 314 üncü maddesinin amir hükmüdür. Ancak, bunların üzerinde meyvelik, dutluk,
fındıklık, zeytinlik ve güllükler, incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesislerinin bulunması halinde
amortismana tabi olacaktır. Arazi bedeli tesis maliyet bedeline ilave edilerek aktifleştirilecektir.
Yukarıda sayılan zirai mahsullerinin ne zaman amortismana tabi tutulacağına dair Maliye
Bakanlığı'nın genel tebliğlerinde tam bir açıklık yoktur. Ancak, yürüklükten kaldırılan Maliye
Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmiş ,59 ve 71 sıra no.lu Gelir Vergisi
Genel Tebliğler ile ağaçların mahsul verme seneleri belirlenmiştir. Örneğin (A) çiftçisi 255
dönümlük bir arazisine fındık dikmiştir. Bu fındığın meyve verebilmesi için 3 (Amerika anacı
üzerine aşılı bağlarda 4 yıl) yaşına gelmesi gerekmektedir. Amortisman ayrılabilmesi için aktife
(araziye fındık dikildiği yıl) alındığı yıldan itibaren mi hesaplamalar yapılacak yoksa ağaçlar
meyve verdikleri yıldan itibaren mi amortisman hesaplamaları yapılacak? Bize göre; amortisman ,
iktisadi kıymetin yıpranma payı demektir. Bu açıdan bakıldığında ağaçlar meyve verinceye kadar ki
geçen yıllarda bir gelişme devresi olduğundan yıpranması söz konusu değildir. Ancak meyve
verdiği yıldan itibaren yıpranması ve aynı zamanda yaşlanması başlayacaktır.
Tek düzen hesap planında zirai faaliyetlerin ayrımı yapılmamıştır. Dolayısıyla işlemlerin genel
muhasebe kurallarına göre kaydedilmesi gerekmektedir. Tarım tesislerinde bulunan yukarıda yazılı
meyveli ağaçların; amortisman ayrılma dönemine kadar ki geçen yılların tüm masraflarının 258YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR hesabına kaydedilmesi gerekmektedir. Amortisman
ayrılacağı yılda bu hesabın alacak bakiyesi 256-DİĞER DURAN VARLIKLAR hesabına
devredilerek aktifleştirilir.
Bize göre, ağaçlar meyve verme yaşına gelindiğinde amortisman payı ayrılması daha uygun olur.
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2.3-Zirai Mahsülün Değerlendirilmesi;
Zirai mahsuller maliyet bedeli ile değerlendirilir. Maliyet bedeline giren unsurlar yukarıda izah
edilmiştir. Mahsulleri kendi topraklarında yetiştirip ticarethanesinde satan mükellefler,
civardaki emsal bedelleri baz alarak maliyetlerine intikal edeceklerdir. Emsal bedellerinin ortalama
birim fiyatını en yakın Ticaret Borsası’ndan da tedarik edebilirler.
2.4-Canlı Demirbaşlar
Zirai işletmelere dahil hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedelinin tespiti mümkün
olmayan durumlarda maliyet bedeli yerine emsal bedeli alınır. Bu hükmün tatbikinde emsal bedeli,
işletmenin bulunduğu mahal (Gezici hayvancılıkta kışlak) için zirai kazanç komisyonlarınca tespit
edilmiş olan ortalama maliyet bedelidir (VUK Md.277).
Zirai işletmelerdeki hayvanlar maliyet bedeli ile değerlendirilecek, maliyet bedelinin tespiti
mümkün olmayan hallerde emsal bedel gözönüne alınacak ve emsal bedel de maddede yazılı esaslar
dahilinde tespit edilecektir (Danıştay Dördüncü Daire, 13.01.1987 tarih ve E.No:1985/5454 Karar
No: 1987/99) 3
Emsal bedeli, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 267 inci maddesinde aşağıdaki şekilde
tanımlanmıştır.
“Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan, veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir
malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir.”
Maliyet bedeli ile değerlenmesi mümkün olmayan canlı hayvanlar, emsal bedeli ile değerlenir.
Mukayyet olmaksızın kaza mercilerinin re’sen biçtikleri değerler ile zirai kazanç ölçülerini tespit
eden kararnamelerde yer alan unsurlar emsal bedeli yerine geçer. Takdir edilen bedellere
mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı mahfuzdur. Ancak, dava açılması verginin
tahakkuk ve tahsilini durdurmaz.
Emsal bedeli; ortalama fiyat esası, maliyet bedeli esası ve takdir esası ile tespit edilir.
Canlı demirbaşlar şunlardır;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sığır ve mandalar (Düveler, tosunlar, danalar ve buzağılar hariç),
Koyun ve keçiler ( Toklular, şişekler ve çepişler hariç),
Küçük evcil hayvanlar; tavuk, hindi, ördek, kaz ve tavşan (civciv, piliç ve palaz hariç)
İş hayvanları (at, öküz, katır ve eşek),
Damızlık atlar,
Arılar,
Damızlık balıklar,

2.5-Canlı Hayvanlarda Amortisman
Hayvancılık işletmelerinde hayvanlar ; besi hayvanları, damızlık hayvanları, yetişmekte olan
hayvanlar ve süt veren hayvanlar olarak gruplara ayrılır.
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Hayvan sadece satılmak için alınmış ise amortismana tabi olmayacaktır. Bu tür hayvanların ne
zaman satılacağı belli değildir. Uygun bir fiyatla müşteri bulunduğu zaman hemen elden
çıkartılarak satılır. Dolayısıyla, satılmak için alınan hayvanın alım-satımı muhasebede bir ticari
emtia gibi işlem görür.
Besi Hayvanları: Genellikle zayıf olan yada yaşları küçük olan hayvanlardır. Bu tür hayvanlar belli
bir süre beslendikten sonra satılır. Hayvan satış durumuna (kar edecek duruma) geldiğinde satılır.
Bu tür hayvanlar da amortismana tabi tutulmaz.
Tekdüzen Hesap Planında 154,155,156 numaralı hesaplardan herhangi bir hesaba CANLI
HAYVANLAR (Örneğin; 154-CANLI HAYVANLAR HESABI) ana hesap olarak açılabilir. Bu
hesap altında hayvanın cinsine göre örneğin, 154.10.01-İnek tali hesap açılması söz konusu olabilir.
Damızlık Hayvanlar: İşletmede bir yıldan fazla kalacaklarından, ve yetiştirilmesi birkaç yıl
süreceğinden hazır hale gelinceye kadar 258- YAPILMAKTA OLAN YATIRMAR hesabında
izlenir. Bize göre, hayvan hazır hale geldiğinde 256-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
hesabında tutularak aktifleştirilmesi daha uygun olur. Aktife alınan bu hayvanlar VUK’nun 234
no’lu Genel Tebliği’ne göre amortismana tabi tutulmalıdır.
Süt hayvanları, ilk yavrulamaya ve süt vermeye başladığında, kanatlı hayvanlar yumurtlamaya
başladığında, yük hayvanları koşuma alındığında, yarış atları ise ilk yarışa katıldığı hesap dönemi
(tarih) itibariyle aktife alınmalıdır. 4

4
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ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU
İlhan GÜVEN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
GİRİŞ
Türk Ticaret Kanununun 269 uncu maddesinde, Anonim şirket, “Bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve
paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul olan şirkettir. Ortakların mesuliyeti,
taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile mahduttur.” şeklinde tarif etmiştir.
Türk Ticaret Kanunu Anonim şirketlerde genel kurul, yönetim kurulu, denetçiler olmak üzere üç organı zorunlu
kılmıştır.
Anonim şirketlerde Genel kurul, en geniş yetkilere sahip olan organdır. Kullandığı ve açıkladığı irade beyanları
ile kullandığı yetkiler, Anonim şirketlerin iç ilişkileriyle ilgilidir. Denetçiler ise, Anonim şirketlerde iş ve
işlemlerini denetlemekle görev alan organdır. Yönetim kurulu ise, Anonim şirketlerde şirketi yöneten,temsil ve
ilzam yetkisine sahip, genel kuruldan yetki alan, genel kuruldan sonra en önemli organdır. Türk Ticaret Kanunu,
Anonim şirketlerin ekonomik önemine dayalı olarak, Anonim şirketi yöneten , temsil ve ilzam yetkisine sahip
bulunan yönetim kurulu üyelerinin, sorumlu tutulmasını bazı hallerde zorunluluk haline getirmiştir.
Anonim şirketi yöneten , temsil ve ilzam yetkisine sahip bulunan yönetim kurulu üyeleri, yetkilerini özenli bir
biçimde kullanmaması durumunda şirketi önemli zararlara sokabilir. Bu nedenledir ki , olabilecek bu zararların
önlenebilmesi için, cezai sorumlulukla birlikte hukuki sorumluluk da getirilmiştir. Türk Ticaret Kanununda,
yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu, çeşitli maddelerde düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanununun 336
ncı maddesinde genel düzenleme yapılmıştır. Bu madde yönetim kurulu üyelerinin, şirket ile pay sahiplerinin ve
şirket alacaklılarına karşı sorumluluklarını düzenlemiştir. Pay sahipleri ile şirket alacaklılarının doğrudan
doğruya uğrayacakları zararlar nedeniyle yönetim kurulu üyelerine karşı dava açma hakları bulunmaktadır.
Ayrıca; yönetim kurulu üyeleri haksız fiilleri karşısında, zarar gören üçüncü şahıslara karşı da sorumludurlar.
SORUMLULUK VE ŞARTLARI
Türk Ticaret Kanununun 317 nci maddesi gereğince, anonim şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir, temsil ve
ilzam olunur. Bu nedenledir ki yönetim kurulu üyeleri, şirket tüzel kişiliğinin kanuni temsilcileridir. Yönetim
kurulunun bu temsil yetkisinden dolayı üçüncü kişilerle yapmış olduğu işlemlerden, sözleşmelerden doğan hak
ve yüklenilen borç ile taahhütler, anonim şirket tüzel kişiliğine aittir. Çünkü; Yönetim Kurulu tarafından temsil
edilen ve üçüncü şahıslarla yapılan sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yüklenilen borçlar temsil edilene aittir.
Türk Ticaret Kanununda, yönetim kurulu üyelerinin, kanun ve esas sözleşmeyi ihlal ile şirket işlerinin
yürütülmesinde basiretsizlik gösterilmesi halinde sorumlu olacakları belirtilmiştir. (Türk Ticaret Kanunu Madde
321)
Yönetim kurulu üyelerinin kimlere karşı sorumlu olacağı hususunda biraz farklılık göstermektedir. Türk Ticaret
Kanununun 336, 433, 392/son ve 346’da belirtilen nedenlerle şirkete,pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı
sorumludur. Buna karşın Türk Ticaret Kanununun 332, 334, 335 ve 337 nci maddelerinde belirtilen nedenlerle
de şirkete karşı sorumludurlar.
KUSURDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK
Türk Ticaret Kanununu, yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkisinden dolayı üçüncü kişilerle şirket nam ve
hesabına yapmış oldukları işlemlerden, sözleşmelerden doğan hak ve yüklenilen borç ile taahhütlerden sorumlu
olabilmeleri, ancak; kusurlu bir fiile dayanması halinde olabilir.
SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK
Ana sözleşme ile veya genel kurul tarafından şirket yönetim kurulu üyeliğine seçilenler ile şirket arasında bir
akid doğar. Bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır. Ancak ; genel olarak, anonim şirket ile yönetim kurulu
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arasındaki ilişkinin vekâlet akdine dayalı olduğu benimsenmektedir. Anonim şirketle, yönetim kurulu üyesi
arasındaki sözleşme ilişkisinin niteliği hakkında Türk Ticaret Kanununda herhangi bir düzenleme yoktur.
MÜTESELSİL SORUMLULUK
Yönetim kurulu, görevlerini kurul halinde ifa ederler. Türk Ticaret Kanunu yönetim kuruluna, yetkilerini kurul
olarak tanımıştır. Ancak; bazı durumlarda, yönetim kurulu üyelerine, üye olarak, görevler de yüklenmiş ve
ferden hareket etmeleri de kabul edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri, kurul olarak verilmiş görevlerden dolayı
müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır (Türk Ticaret Kanununun Madde 336). Yani; yönetim kurulu üyelerinin
sorumluluğu, kural olarak müteselsil sorumluluktur. Yönetim kurulu üyeleri bazı istisna durumlarda, kendilerine
şahsen verilmiş görevleri yerine getirmemesi halinde yada yapmaması halinde, münferiden sorumluluğu da söz
konusudur. Yönetim kurulu üyeleri için teselsül, tam teselsüldür. Yönetim kurulu üyelerinin kusur derecesine
bakmaksızın zararın tamamı birinden veya hepsinden tazmini istenebilir.
SORUMLULUĞUN ŞARTLARI
Yönetim kurulunun üyelerinin sorumlu tutulabilmeleri için, temsil yetkisinden dolayı üçüncü kişilerle yapmış
olduğu işlemlerden, sözleşmelerden doğan hak ve yüklenilen borç ile taahhütlerden kaynaklanan bir zararın
veya kusurun hasıl olması şarttır .
KUSUR
Yönetim kurulu üyeleri için, Türk Ticaret Kanunu, kusura dayanan bir sorumluluk öngörmüş ve yönetim kurulu
üyelerinin aleyhine kusur karinesi kabul edilmiştir. Kusurun niteliği önem arz etmemiştir. Türk Ticaret
Kanununun 67 ve 335 inci maddeleri de kusur aranmaksızın sorumlu tutmuştur.
ZARAR
Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğundan bahsedilebilmesi için, Yönetim Kurulunun kusurundan
kaynaklanan bir zarar olması gerekir. Zarar ise , bir kimsenin malvarlığında azalma olmasıdır. Bu zarar nedeni ,
malvarlığında doğrudan azalmaya neden olmalı yada ,zarar nedeni , zarar görenin servetindeki artışa engel
olmalıdır.
Yönetim kurulu üyelerinin işlem ve eylemleri sonucu şirket, pay sahipleri veya şirket alacaklıları zarar görebilir.
ŞİRKETİN ZARARI
Yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkisinden dolayı üçüncü kişilerle şirket nam ve hesabına yapmış oldukları
işlemlerden, sözleşmelerden doğan hak ve yüklenilen borç ile taahhütler nedeniyle, şirket malvarlığında azalma
olması, şirket pay sahipleri ve alacaklıları dolaylı olarak zarara uğratır.
Şirket yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları zarar, doğrudan pay sahipleri yada şirket alacaklılarını da etkilemiş
olabilir. Bu zarar, pay sahipleri ve şirket alacaklılarının asıl zararıdır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARIbu
Yönetim kurulu
sınıflandırılabilir.

üyelerinin

sorumluluğu

müteselsil

sorumluluk

ve

münferit

sorumluluk

şeklinde

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU
Türk Ticaret Kanununun 336 ıncı maddesi, yönetim kurulu üyelerinin şirket namına yapmış oldukları
işlemlerden, sözleşmelerden doğan hak ve yüklenilen borç ile taahhütlerden dolayı şahsen sorumlu
tutulamayacakları belirtilmiştir. Belirli hallerde gerek şirkete, gerekse pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına
karşı müteselsilen sorumlu tutulacakları hüküm altına alınmıştır.
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HİSSE BEDELLERİNE KARŞIN PAY SAHİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELERİN
SORUMLULUĞU
Yönetim kurulu üyeleri, hisse senedi bedellerine karşın pay sahiplerince yapılan ödemelerin doğru olmasından
kaynaklanan sorumluluğu ile anonim şirketin kuruluşunda yada daha sonra pay sahiplerince pay bedellerine
yapılan ödemelerde veya sermaye arttırılması yapılması halinde, yapılan ödemeler sırasında da (Türk Ticaret
Kanununun Madde 285,306,308, 391, 392, 405, 419) olabilir.
İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE İHMALİ
İlk yönetim kurulu üyeleri, şirketin kurulmasında ve kuruluşu takip eden dönemde pay sahipleri tarafından
yapılan ödemeleri incelemekle yükümlüdür. İlk yönetim kurulu üyelerinin ihmalleri tespit edilir ise ve oluşan
zarar karşılığı tazminat kuruculardan alınmamış ise, işini ihmal eden yönetim kurulu üyeleri müteselsilen
sorumlu olurlar.
SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU
Sermaye arttırılması sırasında , Türk Ticaret Kanununun hükümleri yerine getirilmemiş ise, yönetim kurulu
üyeleri şirkete, pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara karşı müteselsilen sorumludurlar.
DAĞITILAN VE ÖDENEN KÂR PAYLARININ SORUMLULUĞU
Anonim şirketlerde safi kâr, yıllık bilançoya göre tespit edilir. Yönetim kurulu, bilançoyu kanun ve ana sözleşme
hükümleri uyarınca düzenlenmek ve şirketin ticari, mali ve ekonomik durumunu gösteren bir faaliyet raporu ile
dağıtılacak kar ile yedek akçeyi belirten teklifini genel kurula sunmak zorundadır. Kanunen tutulması gereken
defterlerin, tutma görevi de yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Şirket Kârının Türk Ticaret Kanununda
belirtilen hükümlere göre tespit edilmemesi ve gerçek olmayan kârın oluşmasından,yönetim kurulu üyeleri
müteselsilen sorumludur. Bilançoda gerçek olmayan bir kârın dağıtılması durumunda, genel kurulda bilançonun
tasdik edilmiş olmasıyla, yönetim kurulu ibra edilmiş olmaz. Bu nedenle de sorumlulukları devam eder. (Türk
Ticaret Kanununun Madde 325,380).
Şirket karı tahakkuk etmeden ve genel kurul kararı olmadan yapılan ödemelerden, yönetim kurulu üyeleri
sorumludur ve ödenen miktarları da tazmin etmek zorundadır.
KANUNİ DEFTERLERİN OLMAMASI VEYA DÜZENSİZ OLARAK TUTULMASI
Anonim şirketler, kanunen tutulması gereken defterleri tutmak ve bunları kanuni süre içinde saklamakla
yükümlüdürler. Türk Ticaret Kanununa göre bu yükümlülük, yönetim kurulu üyelerine aittir. Kanunen tutulması
gereken defterlerin olmaması veya bu defterlerin düzensiz tutulmuş olması ve kanuni süreler içinde
saklanmaması halindeki sorumluluğun kapsamını Türk Ticaret Kanununun 336/3 üncü maddesinde belirtilmiştir.
GENEL KURULUN ALDIĞI KARARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ
Genel kurulca alınmış kararların yerine getirilmesi , yönetim kuruluna verilmiş bir görev ve yükümlülüktür. Bu
kararların nedensiz yapılmaması halinde yönetim kurulu üyeleri şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına
karşı müteselsilen sorumlu olurlar. Genel kurul kararlarının ifası için;
a) Geçerli bir genel kurul kararı mevcut olmalıdır. Geçerli genel kurul kararı, usulüne uygun bir oturum ve
oylama sonucu alınan ve içerik itibariyle kanuna uygun olan karar, geçerli bir karardır. Geçerli kararların ifa
edilmemesi, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğundadır. Sıhhat şartlarını taşımayan kararlar hükümsüzdür.
Şeklen geçerli olan, ancak; kanuna ve ana sözleşmeye aykırı bir kararın mevcut olması halinde yönetim kurulu,
genel kurulu uyarmak ve iptal davası açarak kararın ifasının geriye bırakılmasını mahkemeden talep etmek
zorundadır. (Türk Ticaret Kanununun m.381). Aksi halde sorumluluktan kurtulamaz.
b) Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul kararlarının ifasının imkansız olması gibi haklı nedenleri ileri sürerek
sorumluluktan kurtulabilir.
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KANUNUN VE ANA SÖZLEŞMENİN YÜKLEDİĞİ DİĞER GÖREVLERİN KASTEN VEYA
İHMALEN YAPILMAMASI
Türk Ticaret Kanununun 336/5 inci hükmü gereğince yönetim kurulu üyelerinin sorumlu tutulabilmesi için;
a. Kanun ve ana sözleşmenin yönetim kurulu üyelerine yüklediği diğer görevlerin yapılmaması,
b. Kasten veya ihmal sonucunda görevlerin yapılmamış olması,
gerekmektedir.
Genel kurul kararlarına karşı kötü niyetle iptal davası açılması, yönetim kurulunun müteselsilen sorumlu
olabileceği hallere örnek olarak gösterilebilir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, GENEL KURULUN KARARLARINA İPTAL DAVASI
AÇMAMALARINDAN DOĞAN SORUMLULUK
Anonim şirketlerin genel kurulunda alınan karar; Türk Ticaret Kanununa, ana sözleşmeye veya iyi niyet
kurallarına aykırı ise, yönetim kurulunun bu kararlar aleyhine, kararların ifasında şahsi sorumluluk getirmesi
durumunda, yönetim kurulu üyelerinin münferiden iptal davası açma hakkı vardır. (Türk Ticaret Kanununun
Madde 381)
Bu hakkı kullanmak yönetim kurulu için bir görevdir. Bu nedenle hakkın kullanılmamış olması Yönetim kurulu
üyelerinin şirkete karşı sorumluluğu gerektirir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN SORUMLULUĞU
Yönetim kurulu üyelerinin görevlerini ifa ettikleri süre içinde, yapmış olduğu haksız fiillerden dolayı şirkete
karşı sorumludurlar. Şirketinde yönetim kurulu üyelerinin yapmış olduğu haksız fiillerden doğan zararlara karşı
rücu hakkı vardır. Rücu hakkı Borçlar Kanunu ve Medeni Kanuna göre tayin ve tespit edilir. (Türk Ticaret
Kanununun Madde 321)
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MENFAATLERİ İLE USUL
MENFAATLERİNİN GÖRÜŞMELERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK

VE

FÜRUĞUNUN

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatleri ile usul ve füruğundan biri ile eşi ve üçüncü dereceye kadar
akrabalarının menfaatlerini ilgilendiren konuların görüşmelerine katılamazlar (Türk Ticaret Kanununun m.
332/1, 349).
Yönetim kurulu üyesi, bu konuyla ilişkisini kurula bildirmeye ve keyfiyetin zaptını yaptırmaya zorunludur.
Aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesinden kaynaklanan şirket zararını karşılamak zorundadır. Aykırı hareket
etmek yapılan muameleleri batıl kılmaz. (Türk Ticaret Kanununun Madde 332/2)
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKET KONUSUYLA İLGİLİ İŞLEM YAPMA YASAĞINDAN
DOĞAN SORUMLULUĞU
Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almadan kendi veya başkası nam ve hesabına şirket konusuyla ilgili
bir ticari işlem yapamaz. (Türk Ticaret Kanununun Madde 334).
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN REKABET YASAĞINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU
Şirket yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun onayını almadan, şirket konusuyla ilgili bir işi kendi veya
başkasının nam ve hesabına yapamaz. Ayrıca; aynı türden işlerle faaliyet gösteren bir şirkete sınırlı sorumlu
ortak olarak da giremez. Bu hususa aykırı davranan yönetim kurulu üyesinden şirket tazminat talep edebilir veya
tazminat yerine işlemin şirket adına yapılmış sayılmasını veya üçüncü şahıslarla imzalanan sözleşmelerden
doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu talep etmekte serbesttir. Bu haklardan birinin kullanımı, diğer yönetim
kurulu üyelerine aittir (Türk Ticaret Kanununun Madde 335).

4

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BEYANLARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU
Yönetim Kurulu üyeleri şirketin, durumu hakkında yanlış izlenim uyandıracak şekilde, çeşitli hileler yaparak,
mevcut durum hakkında yanlış beyanlarda bulunmak şeklinde üçüncü şahısları aldatan, neden olduğu
zararlardan şahsen sorumlu olur (Türk Ticaret Kanununun Madde 339).
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZEN SORUMLULUĞU
Yönetim kurulu üyeleri, basiretli, dikkatli ve yaptıklar iş ve işlemlere özen göstermelidir. Yönetim kurulu
üyeleri, basiretsiz davranışlarından dolayı münferit sorumludur. (Türk Ticaret Kanunu Madde 320)
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE YENİ SEÇİLEN ÜYENİN SORUMLULUĞU
Yönetim kuruluna yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri, kendinden önce bu görevi ifa eden üyelerin tespit edilen
yolsuzluklarını murakıplarına bildirmek zorundadır. Şayet yolsuzluk tespit edildiği halde , murakıplara
denetçilere bildirmezse, yeni yönetim kurulu üyeleri, önceki dönem yönetim kurulu üyelerin sorumluluklarına
iştirak etmiş olurlar. (Türk Ticaret Kanununun Madde 337).
ŞİRKETİN İFLAS ETMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK
Anonim şirketin iflası durumunda, bunun doğuracağı sonuçlar yalnız şirketin tüzel kişiliğine aittir. Yönetim
kurulu üyelerinin şahsi kusurları söz konusu olmadıkça sorumlu tutulamazlar. Yönetim kurulu üyelerinin
basiretsiz,dikkatsiz ve kusurlu yaptıkları iş ve işlemlerden şirket iflas etmişse ve borçlarını ödeyememişse, bu
borçtan yönetim kurulu üyeleri şahsen sorumludurlar. Şirketin iflası durumunda, yönetim kurulu üyeleri, iflas
davasının açılmasından önce, son üç yıl içinde kazanç payı veya başka bir nam altında, ücreti aşan ve münasip
olmadığı halde ödenen paraları iade etmek zorundadırlar. (Türk Ticaret Kanununun Madde 474).
Yönetim kurulu üyeleri, haksız yere ve kötü niyetle aldıkları kazanç payını geri vermek zorundadırlar (Türk
Ticaret Kanununun Madde 473).
MÜDÜRLERİN VERMİŞ OLDUKLARI ZARARLARDAN DOĞAN SORUMLULUK
Müdürlerin vermiş oldukları zarardan, yönetim kurulu üyeleri sorumlu değildir. Şirketin ana sözleşmesinde
müdürlerin tayini hakkında açık bir hüküm yok ise, Şirket müdürlerinin tayini yönetim kurulu tarafından yapılır.
Yönetim kurulu ise kendisine tevdi edilmiş bu yetkiyi en iyi şekilde kullanmak zorundadır.
Müdürlerin yapmış oldukları iş ve işlemlerden kaynaklanan zarardan, ehil olmayan müdürlerin tayin
edilmesinden, müdürlerin yanlış işlemlerine karşı kayıtsız kalınması,gibi durumlarda yönetim kurulu
sorumludur.
TEMSİL VE İDARENİN MURAHHAZ ÜYEYE VERİLMESİ DURUMUNDA SORUMLULUK
Şirketin ana sözleşmesinde hüküm bulunması halinden, şirket idaresi ve temsili bir veya birkaç yönetim kurulu
üyesine (murahhas üye) verilebilir. Şayet ana sözleşmede böyle bir hüküm var ise, yönetim kurulu üyeleri
arasında müteselsil sorumluluk kuralı geçerli olmaz. Bu şekilde olan anonim şirketlerde sorumluluk yetki verilen
üyelere aittir. Yönetim kurulu, ancak murahhas üye yetki alanında gözetim görevini yapar.
Yönetim kurulu, sorumluluğu eğer murahhas üyelere bırakmış ise, murahhas üye olmayan diğer yönetim kurulu
üyeleri, murahhas üyenin yaptığı işlemlerden kural olarak sorumlu tutulamazlar. Yönetim kurulunun, murahhas
üyelere bırakmadığı yetkiler için ise, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu tamdır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE AÇILACAK HUKUKİ SORUMLULUK DAVASI
Şirketin yönetim kurulu üyelerine karşı açılacak hukuki sorumluluk davası, ifa davasıdır. Tespit davası şeklinde
bir dava açılamaz. Bu nedenledir ki tazminat tutarının belirlenmesi şarttır.
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Genel olarak şirketin maruz kaldığı zararın tazmini, hukuki sorumluluk davalarının konusudur. Buda şirketin
maruz kaldığı zararı oluşturan paranın tahsilini kapsar. Hukuki sorumluluk davası, şirketin maruz kaldığı zararın
tazmini şeklinde alacak davası şeklinde açılabileceği gibi, şirketin üçüncü şahıslara yapmış olduğu haksız
ödemeler nedeniyle rücu davası da olabilir.
YETKİLİ MAHKEME
Türk Ticaret Kanunu, hukuki sorumluluk davalarını genel usul hükümlerinden ayrı belirtmiş ve Türk Ticaret
Kanunu 309/3 üncü maddesinde, şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde davanın açılacağı kesin hükme
bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca, yönetim kurulu üyeleri aleyhine açılacak davalar, şirket merkezinin
bulunduğu yer mahkemesinde açılması zorunludur. Ancak; haksız fiilden doğan sorumluluk davası ise, fiilin
meydana geldiği yer mahkemesinde de açılabilir.
DAVA AÇMA YETKİSİ
Şirket namına dava açma hakkı murakıplara aittir. Azınlığın oyuyla dava açılması durumunda ise, azınlık,
murakıp dışında bir vekil tayin edebilir. Pay sahipleri, şirket alacaklıları ve üçüncü kişiler tarafından açılacak
davalar genel kurallara tabidir. Dava açılması talebinde bulunan pay sahipleri, hisse senetlerini şirketin zarar
ve ziyanına karşın teminat olarak davanın sonuna kadar merhun kalmak üzere bir bankaya yatırmak
zorundadırlar. Davanın reddi halinde pay sahipleri yalnız şirkete karşı tazminat ile mükelleftirler.(Türk Ticaret
Kanununun Madde 341).
GÖREVLİ MAHKEME
Hukuki sorumluluk dava konuları Türk Ticaret Kanununun özel hükümleri ile düzenlenmiştir. Türk Ticaret
Kanununun 4 üncü maddesi gereğince tarafların tacir olup olmamasına bakılmaksızın bu tip davaları ticari dava
niteliğinde görülmüştür. Bu nedenle de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8 inci maddesindeki miktarları
aşmayan davalar, Sulh Hukuk Mahkemesinde, bu miktarı aşanlar ise, Ticaret Mahkemesi bulunan yerlerde bu
mahkemelerde, Ticaret Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür.
YARGILAMA USULÜ
Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinde “Ticaret şirketlerinde, ortakların birbirleriyle olan ilişkilerinden
kaynaklanan davalarla, şirketin Yönetim kurulu üyeleri, müdürleri veya murakıplarına karşı açılacak mesuliyet
davalarında Hukuk usullü muhakemeleri kanununa tabidir.”denilmektedir. Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun, 507 ile 511 inci maddelerinde basit yargılama usulü hükümlerinde düzenlenmiştir.
DELİLLER
Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin son fıkrasında “Ticari davalarda dahi deliller ve bunların karinesi
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir.” şeklinde belirtilmiştir.
TARAFLARI
Hukuki sorumluluk davası yönetim kuruluna karşı açılır. Yani Hukuki sorumluluk davalarında davalı yönetim
kurulu olur. Şayet anonim şirketin yönetimi, yönetim kurulunda ise, Yönetim kurulunun müteselsil
sorumluluğundan dolayı, dava yönetim kurulu aleyhine açılır. Ancak; şirketin idaresi yönetim kurulundan bir
veya bir kaçına bırakılmış ise, yani murahhas üyeye bırakılmış ise, bu durumda yönetim kurulu üyelerinden
münferit sorumluluğu olan aleyhine dava açılır.
Anonim şirketin yönetimi, yönetim kurulunda ise, veya şirketin idaresi yönetim kurulundan bir veya bir kaçına
bırakılmış ise, yani murahhas üyeye bırakılmış ise, görevlerinin ifasında, haksız fiillerden şirket sorumlu
olacaktır. Dolayısı ile dava da şirket aleyhine açılır. (Türk Ticaret Kanununun Madde 321)
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DAVA AÇMA KOŞULLARI
Yönetim kurulu üyeleri aleyhine şirket adına dava açılabilmesi için, genel kurul kararı şarttır. Şayet genel kurul
kararı yok ise, bu yönde karar alınması için mahkeme şirkete süre verir. Bu süre de bir aydır. Yönetim kurulu
üyeleri aleyhine şirket adına dava açılması hususunda yapılacak genel kurul toplantısı, yıllık olağan genel kurul
toplantısında olduğu gibi, sermayenin ¼’ünü temsil eden pay sahiplerinin toplantıda temsil edilmesiyle ve
kararın oy çoğunlukla alınması gerekir. Olağan veya olağan üstü genel kurul toplantılarında, yönetim kurulu
hakkında olumsuz bir karar alınması durumunda, sermayenin en az %10’nu temsil eden pay sahipleri ve
temsilcileri tarafından dava açılması yönünde oy kullanılmış ise, şirketin genel kurul kararlarına dayalı olarak
dava açılması şarttır. Şayet bir ay içinde genel kurul kararları alınmaz ise yada dava açma sürenin dolması ile
dava hakkı düşmez, ama; bu sürenin geçmesi şirket yöneticilerinin bir başka sorumluluğudur.
Türk Ticaret Kanununun 341 maddesinde “Azınlığın oylarınla dava açılması halinde, azınlık murakıplar dışında
vekil tayin edebilir. Dava açılması reyinde bulunan pay sahipleri, hisse senetlerini şirketin zarar ve ziyanına
karşı teminat olarak davanın sonuna kadar merhun kalmak üzere muteber bir bankaya yatırmaya mecburdurlar.
Davanın reddi halinde pay sahipleri yalnız şirkete karşı tazminat ile mükelleftirler.”
ŞİRKETİN DAVA AÇABİLME KOŞULLARI
Anonim şirket, aşağıdaki koşulların oluşması halinde;
a. Türk Ticaret Kanununun 308 ve 309 maddesine göre, İlk yönetim kurulu üyelerinin inceleme
mükellefiyetlerini ihmal etmeleri nedeniyle sorumlu olmaları durumunda,
b. Türk Ticaret Kanununun 319 maddesine göre, vazife taksimi yapılan yönetim kurulu üyelerinden, temsil
ve ilzama yetkili üyelerin sorumluluğunu gerektirecek fiilin bulunması durumunda,
c. Yönetim kurulunun haksız fiillerinden kaynaklanan sorumlu olmaları durumunda ,
d. Türk Ticaret Kanununun 336 ıncı maddesi ile, bu maddeye bağlı olarak Türk Ticaret Kanununun 346,
381, 384, 392/II, 433, maddeleri,
e. Türk Ticaret Kanununun 335 maddesine göre rekabet yasağına aykırı hareket etmeleri durumunda,
f.

Türk Ticaret Kanununun 334 maddesine göre şirket konusuna giren bir işlem yapma yasağına
uyulmaması durumunda,

g. Yönetim kurulu üyeleri kendilerini yada usul furüğunun
toplantısına katılmış olmaları durumunda ,

menfaatlerini ilgilendiren konuların

h. Türk Ticaret Kanununun 337 maddesine göre, seçilen yada tayin edilen yönetim kurulu üyelerinin
sorumluluklarını gerektiren bir fiilin bulunması durumunda,
yönetim kurulu aleyhine dava açabilir.
PAY SAHİPLERİNİN DAVA AÇABİLME KOŞULLARI
Şirket pay sahipleri yada şirket alacaklıları, yönetim kurulu üyelerine karşı ve kişisel olarak uğradıkları zarardan
dolayı iki farklı dava açabilir;
1. Açılabilecek birinci dava; Yönetim kurulunun kusuru nedeniyle şirketin uğradığı zarar için. Bu dava
aynı zamanda pay sahipleri ve şirket alacaklıları uğradığı zarar niteliğinde de olabilir. Türk Ticaret
Kanununun bu şekilde uğranılan zarar nedeni ile pay sahiplerine yönetim kurulunu dava edebilme hakkı
verilmiştir. Bu şekilde açılan bir dava sonunda kazanılan tazminat şirkete aittir . Bireysel bir davanın
açılması için, şirket tarafından açılacak bir dava gibi, genel kurul kararı gerekli değildir. Yani genel
kurulca alınan kararlara dayalı olarak bir davanın açılması yada bu davadan feragat etme, bu genel
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kurullarda alınan kararlara kullanılan olumlu yada olumsuz oya bağlanmamıştır. Pay sahibince açılacak
bireysel davaya engel olmaz. Aynı şekilde , Yönetim kurulunun ibra kararı içinde açılacak bireysel
davaya engel değildir.
2. Açılabilecek ikinci dava ; Yönetim kurulunun veya yönetim kurulu üyelerinin kusuru nedeniyle pay
sahiplerinin ve şirket alacaklıları uğradıkları zarar için doğrudan da dava açabilirler. Bu davanın
yukarıda anlatılan davadan farkı, dava konusu zararın tazmini, şirket olmamasıdır. Davada sonunda
kazanılan tazminat davacı pay sahibi yada şirket alacaklılarıdır. Bu tazminatın şirketle ilgisi yoktur.
Aşağıdaki koşulların bulunması halinde pay sahipleri tarafından;
a. Türk Ticaret Kanununun 336 ncı maddesi ile, bu maddeye bağlı olarak Türk Ticaret Kanununun 381,
392/II, 433, maddeleri,
b. Türk Ticaret Kanununun 308 ve 309 maddesine göre, İlk yönetim kurulu üyelerinin inceleme
mükellefiyetlerini ihmal etmeleri nedeniyle sorumlu olmaları durumunda,
c. Türk Ticaret Kanununun 319 maddesine göre, vazife taksimi yapılan yönetim kurulu üyelerinden, temsil
ve ilzama yetkili üyelerin sorumluluğu gerektirecek fiilin bulunması durumunda,
d. Türk Ticaret Kanununun 337 maddesine göre, seçilen yada tayin edilen yönetim kurulu üyelerinin
sorumluluklarını gerektiren bir fiilin bulunması durumunda,
yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılabilir.
ŞİRKET ALACAKLILARININ DAVA AÇABİLME KOŞULLARI
Aşağıdaki koşulların bulunması halinde, şirket alacaklıları tarafından;
a. Türk Ticaret Kanununun 336 ncı maddesi ile, bu maddeye bağlı olarak Türk Ticaret Kanununun 381,
392/II, 433, maddeleri,
b. Türk Ticaret Kanununun 308 ve 309 maddesine göre, İlk yönetim kurulu üyelerinin inceleme
mükellefiyetlerini ihmal etmeleri nedeniyle sorumlu olmaları durumunda,
c. Türk Ticaret Kanununun 319 maddesine göre, vazife taksimi yapılan yönetim kurulu üyelerinden, temsil
ve ilzama yetkili üyelerin sorumluluğu gerektirecek fiilin bulunması durumunda,
yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılabilir.
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN DAVA AÇABİLME KOŞULLARI
Türk Ticaret Kanununun 321 inci maddesine göre, yönetim kurulu veya yönetim kurulu üyeleri, görevlerinin
ifasında, üçüncü şahıslara karşı haksız fiilde bulunmuş olabilirler. Şirketin rücu hakkı saklı kalmak kaydı ile,
şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların yönetim kurulu görevlerinin ifasında üçüncü şahıslara karşı yapmış
oldukları fiillerden şirket sorumlu olur.
Üçüncü şahıslar, kendilerine yapılan haksız fiilden kaynaklanan tazminat talepleri için, haksız fiil nedeni ile
yönetim kurulu üyelerinin kusur ve bu kusurdan kaynaklanan zararın meydana geldiğini davacı olarak
kanıtlanması gerekir.
SORUMLULUKTAN KURTULMANIN KOŞULLARI
Türk Ticaret Kanununun 338 inci maddesi, “ müteselsil mesuliyeti mucib olan muamelelerde bir kusuru
olmadığını ispat eden aza mesul olmaz.” şeklinde hüküm altına almıştır. Yani, yönetim kurulu üyelerinden
birinin kusurunu kanıtlamaksızın tümüne müracaat edebilir. Bu durumda kanıt yükü yönetim kurulu üyelerine
düşer.
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Türk Ticaret Kanununun 338 inci maddesinde mesuliyet hali iki şekilde düzenlenmiştir.
1. Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararlara ret oyu kullanmak , yani kararlara muhalif olmak,
muhalif kararlar toplantı tutanağına geçirilip, imza altına alınmış olmalıdır. Ayrıca; yönetim kurulu
üyesi, muhalif olduğu kararları şirket murakıbına yazılı bildirmesi gerekir.
2. Esasen yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılara katılmak zorundadır. Bu nedenle de yönetim
kurulu üyeleri, toplantıda alınan kararların sorumluluğuna , o toplantıya katılmamış olsa bile iştirak
etmiş olurlar. Yalnız; önceden geçerli bir mazeret beyan ederek toplantıya katılmayan üyenin kusursuz
olduğu kabul edilmiştir.
ZAMAN AŞIMININ KOŞULLARI
Türk Ticaret Kanununun 340 ıncı maddesindeki 309.ıncı maddesine atıf yaparak Yönetim kurulu üyelerine karşı
açılacak hukuki sorumluluk davalarında zaman aşımını düzenlemiştir. Borçlar kanunu hükümleri saklıdır. Türk
Ticaret Kanununun 335/5 inci maddesinde de rekabet yasağından kaynaklanan davalarda zaman aşımını
düzenlemiştir. Eğer ceza kanununa göre yargılanmayı gerektiren bir fiil söz konusu ise, ceza kanununa göre
zaman aşımı süresi uygulanır. Borçlar Kanunu 126/4 üncü maddesinde şirket müdürleri ile şirket veya ortaklar
arasındaki davalarda da zaman aşımı beş yıl olarak belirlenmiştir. Açılacak davalarda zaman aşımı süresi olayın
hukuki niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin; sözleşmeden doğan sorumluluk davalarında zaman
aşımı, Borçlar Kanununun 125 inci maddesinde on yıl olarak belirlenmiştir.
İBRA EDİLME
İbra edilme ; şirketin en yetkili organı genel kurul, yönetim kurulunun ilgili dönem ile ilgili olarak yapmış
olduğu iş ve işlemlerin ana sözleşmeye ve hukuka uygun olduğunun beyanıdır. İbra edilme; genel kurul
marifetiyle, yönetim kurulunun yaptığı iş ve işlemlere güven duymaktır. İbra edilme; yönetim kurulunun yaptığı
iş ve işlemler nedeniyle sorumlu olmayacağını beyandır. Genel Kurulun ibra kararı bir borç kabulüdür.
İBRA EDİLMENİN DAVA AÇMA HAKKINA ETKİSİ
Anonim şirketin en yetkili organı genel kurulundan, yetkili kurullarının ibrası hususunda geçerli bir ibra kararı,
o hesap dönemi ilişkin işlemler nedeni ile tazminat talep edilmeyeceğinin kabulüdür. Şirket artık o dönem ile
ilgili işlemler için yönetim kuruluna tazminat davası açamaz. Bilançonun tasdikiyle gerçekleşen ibra kararı da
borç kabulü niteliğindedir.
İBRA EDİLME NEDENİ İLE ZARARA UĞRAYANLARIN DAVA AÇMA HAKKI
Anonim şirket genel kurulunun aldığı ibra kararı pay sahipleri ile diğer şirket alacaklıları zarara uğrayabilir.
Ancak; pay sahipleri ile diğer şirket alacaklılarını uğradıkları zarar nedeni ile dava açma haklarını
etkilemiyecetir. Borçlar Kanunun 2.nici maddesine göre de, ibra kararı yönünden oy kullanan pay sahiplerinin
daha sonra hukuki sorumluluk davası açması dürüstlük kuralına aykırıdır.
Yönetim kurulu işlemleri sonucunda pay sahipleri ile şirket alacaklılarının uğramış olduğu zararlarla, şirketin
zararları arasında illa bir bağ olma zorunluluğu yoktur. Bundan dolayıdır ki şirketin dava açma hakları ile pay
sahiplerinin ve şirket alacaklılarının dava açma hakları birbirinden bağımsızdır. Genel kurulda alınan ibra kararı,
gerek pay sahipleri ve şirket alacaklıları gerekse haksız fiil nedeniyle üçüncü kişilerce açılacak dava açma
hakkını etkilemez.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU
Vergisel yükümlülüklerin “kanuni temsilcileri” tarafından yerine getirileceği 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
10 uncu maddesinde belirtilmiştir. Bu maddede vergisel yükümlülüğünü yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin,
alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar kanuni temsilcilerin şahsi varlıklarından alınır.

9

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TEMSİL SORUMLULUĞU
Türk Ticaret Kanununun 317 inci maddesinde “Anonim şirket, idare meclisi tarafından idare ve temsil
olunur.” şeklinde belirtmiştir. Bu nedenle yönetim kurulu üyeleri, şirket tüzel kişiliğinin kanuni temsilcileridir.
Yönetim kurulu üyeleri tüzel kişinin kanuni temsilcisi olduğundan,görevde oldukları dönemle ilgili olarak kamu
borçlarına karşı sınırsız sorumludurlar. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin görev taksimi sonucunda, yetkiden
yoksun yönetim kurulu üyeleri var ise, bu sorumluluğun kapsamı dışındadır. Yönetim Kurulu üyeleri için, 213
sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki
Kanunun mükerrer 35 inci maddesi, kanuni temsilciler olarak sorumlulukları tanımlamıştır. Kanunların bu
maddelerine göre, kanuni temsilcilerinin sorumlu tutulabilmesi için, kusur aranması gerekmemektedir. Ancak;
kanuni temsilciler, sorumlulara karşı kusursuz olduklarını ispat etmek durumunda sorumluluktan kurtulma
imkanına sahip olabilir. Kanuni temsilcilerin kamu borçlarına karşı ikinci derece sorumluluğu vardır. Anonim
şirketin malvarlığından tahsil edilemeyeceği düşünülen alacaklar nedeni ile Yönetim kurulu üyeleri sorumlu
tutulabilirler.
SONUÇ
Türk Ticaret Kanununun 317 den 341 inci maddelerine kadar olan kısımda anonim şirketin yönetim kurulu
organı ile ilgili düzenlemeler hükmedilmiştir. Anonim şirketlerde yönetim kurulu genel kuruldan sonra gelen en
önemli organdır. Anonim şirketlerde yönetim kurulu, şirketi yönetim,temsil ve ilzamına dair yetkilerle
donatılmıştır. Bu kadar yetkiye sahip olan yönetim kurulu üyeleri için yapmış oldukları iş ve işlemlerden dolayı
hem hukuki hem de cezai sorumluluklar düzenlenmiştir.
Yönetim kurulu üyeleri şirket adına vekil sıfatı ile yapmış oldukları iş ve işlemlerden dolayı kişisel sorumlu
olamazlar. Bu görevlerin yürütmeleri sırasında yapmış oldukları haksız fiillerden de şirket sorumludur. Ancak;
yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununda bu kurallara bazı istisnalar getirilmiş ve sorumlu
olabilecekleri hükme bağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu, esas olarak kusura dayalı,
sözleşmeden doğan, müteselsil sorumluluktur.
Yönetim kurulu üyelerine bir kusur isnat edilmeden sorumlu tutulamaz. Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu,
sözleşmeye dayanan bir sorumluluktur. Ancak bazı hallerden haksız fiilden kaynaklanan işlemlerden de sorumlu
tutulabilirler. Yönetim kurulu üyelerine açılacak davada, davacının davanın hangi nedene dayandıracağı
hususunda serbesttir. Tabiidir ki davacının dayanaklarına göre farklı hükümler uygulanır. Dava konusu
olabilmesi içinde, yönetim kurulu üyelerinin kusurundan kaynaklanması yada yaptıkları iş ve işlemlerin bir zarar
oluşturması gereklidir.
Anonim şirketlerde Yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları, müteselsil ve münferit sorumluluk olmak üzere
ikiye ayrılır. Yönetim kurulu üyelerinin müteselsil sorumluluğunu Türk Ticaret Kanununun 336 ıncı maddesi
hüküm altına almıştır. Türk Ticaret Kanununun 336 ıncı maddesine diğer maddelerde de atıf yapılmıştır.
Yönetim kurulu üyelerinin münferit sorumlulukları ise, yasaklara ilgili maddelerde hüküm altına alınmıştır.
Yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılabilir. Şirket adına dava açma hakkı murakıplara aittir. Yönetim kurulu
aleyhine açılacak davalarda, Yönetim kuruluna açılan dava müteselsil sorumluluk davası, yönetim kurulu
üyelerine açılacak dava ise , münferit sorumluluk davalarıdır. Ayrıca; Yönetim kuruluna veya yönetim kurulu
üyelerine pay sahipleri ile şirket alacaklıları da dava açabilir. Bunun yanında üçüncü şahıslarda uğradıkları
zararlardan dolayı dava açabilir.
Anonim şirketlerin Yönetim kurulu veya yönetim kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulmaları için, ya isnat edilen
kusur karşısında kusursuz olduğunu ispatlaması gerekir, yada zamanaşımını ileri sürerek kurtulabilirler . Genel
kurulun ibra kararının bu davalarda önemi büyüktür. İbra kararı, şirket zararı için açılacak davayı düşürür.
Yönetim kurulu üyeleri, görev aldıkları dönemde meydana gelecek vergi borçlarından dolayı
sorumludur.Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunun sınırı, şirket mal varlığından tahsil edilemeyen kamu
borçlarıyla sınırlıdır.
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TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE ENTEGRASYONU
Avrupa Birliği Komitesi
1- GİRİŞ
Dünya teknolojik gelişmeler ve globalleşmenin egemen olduğu bir süreçten geçmektedir.
Bu değişimlerin etkisi, toplumun her kesiminde olduğu gibi muhasebe mesleğini, muhasebe sistem ve
uygulamalarını etkilemeye devam etmekte etmektedir.Bu bağlamda 21.yüzyılın en çok etkilenenlerden
biri de Muhasebe mesleğidir.
Uluslararası düzeyde giderek artan eğilimlere ve uygulamalara bakılacak olursa,muhasebe ve
muhasebecilere bakış açısı değişmekte ve onlara yeni boyutlar kazandırılmaya çalışılmaktadır.Diğer bir
ifadeyle,muhasebecilerin sorumlulukları işletme yönetiminde daha fazla ön plana çıkartılması ve onlara
yeni roller üstlenmelerini sağlayacak bir düzenin oluşması yönünde çalışmalar giderek önem
kazanmaktadır.
Bu bağlamda, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ve Dünyadaki yeni anlayış düzeyine entegrasyonu
mesleğimizin gelecekteki konumu itibariyle önem arz etmektedir.
Bu nedenle yazımda, öncelikle Avrupa Birliği Muhasebe Yönergeleri ve daha sonra da Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne üyeliği ile ilgili prosedürler açıklanmaya çalışılmıştır.
2- AVRUPA BİRLİĞİ’NDE MUHASEBENİN GELİŞMESİ
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu bağlamında, bugüne kadar yapılan çalışmalar Muhasebe
Mesleğini yakından ilgilendirmektedir.Bu nedenle İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Avrupa Birliği Komitesi olarak, şimdiye kadar yapmış olduğumuz toplantılar kapsamında
meslektaşlarımızın Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye’nin üyeliğini ilgilendiren çeşitli
kararların ve bilgilerin Odamız mensuplarının bilgilerine sunulmasına karar verilmiştir.
Türkiye’nin dışa açılma sürecinde, uluslar arası platforma doğru bir gelişme içinde olduğu ve
globalleşmenin getirdiği hızlı değişim süreci içine girdiği kuşkusuzdur.Bu değişimde muhasebe gibi
dinamik bir bilimin ve muhasebecilerin üstlendikleri yeni roller ve görevler vardır.Bunlar uluslar arası
uyumlaştırma,uygulama ve düzenlemelerinde ortaya açık bir şekilde çıkmaktadır. 1
Mesleğimizin Avrupa Birliği normlarına yakınlaştırılması, Birliğin çıkartmış olduğu yönergeler
kapsamında gerçekleştirilmesi mümkündü.Avrupa Birliği’nin Muhasebe uygulamaları ve mesleğini üye
ülkeler içinde bütünleştirilmesi amacına yönelik 4,7,8 no’lu muhasebe yönergeleri çıkartılmıştı.Bu
yönergelerin, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yürürlük tarih ve karar numaraları şöyledir. 2
Avrupa Birliği Dördüncü Yönergesi : 25 Temmuz1978 Tarih ve 78/660 sayılı Komisyonu Kararı
kapsamında öngörülen Dördüncü Yönerge, belli tipteki şirketlerin yıllık hesaplarına yöneliktir.



Avrupa Birliği Yedinci Yönergesi : 13 Haziran 1983 tarih ve 1983/349 sayılı Komisyon kararı
kapsamında öngörülen Yedinci Yönerge, üye ülkelerdeki şirketlerin Mali Tablolarının
Konsolidasyonudur.
Sekizinci Yönerge:10 Nisan 1984 tarih ve 84/253 sayılı Komisyon kapsamında
öngörülmüştür.Denetçilerde gerekli olan yasal nitelik,deneyim ve minimum standartlarının
düzenlenmesi bağlamındadır.

1

Gökdeniz.Ü.Uluslararasında ve Türkiye’de Muhasebenin Uyumlaştırılmasındaki Gelişmeler, Öneri, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımı, İstanbul,Ocak 1997,s.71-73
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Ancak, yukarıda açıklanan yönergeler, Avrupa Birliği’nin almış olduğu karar çerçevesinde 2005 yılından
itibaren üye ülkelerin Uluslararası Muhasebe Standartlarını kabul etmelerini hükme bağlamıştır.Bu karar
çerçevesinde düşünülecek olursa, 2005 yılından sonra mevcut olan Muhasebeye ilişkin yönergeler de bu
modernizasyon içinde değerini yitirecektir.
Türkiye 18 Eylül 1963 yılında imzalamış olduğu Ankara Antlaşması çerçevesinde, Avrupa Birliği’ne
üyelik ve entegrasyonu kapsamında üzerine düşen görevi yerine getirmiştir.
Ankara Antlaşmasının temeli Avrupa Birliği ’nce 1958 yılında imzalanan Roma Antlaşmasının
3.maddesine dayanmaktadır.Buna göre üye devletlerin ekonomik bir birlik ve giderek bir siyasi bütün
haline getirilmesiydi.Gerçekten de daha sonra 1992 Maastricht Sözleşmesiyle birlik ekonomik
bütünlükten daha da ileri giderek siyasi bir birleşmeyi gerçekleştirmiştir.
3- AVRUPA BİRLİĞİ YÜRÜTME ORGANLARI
Avrupa Birliği, faaliyetlerini yürütebilmesi için çeşitli kurumlara fonksiyonel olarak görevler
vermiştir.Bu görevler yasama ve yürütme olarak ikiye ayrılmaktadır.
Avrupa Birliği’nin yapısal statüsü içinde çeşitli organlar aracılığı ile üye ülkelerin bütünleşme
faaliyetlerini yürütmektedir.
Avrupa kurumları, birleşik bir Avrupa inşa etmek amacıyla İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan,
genel Avrupa bütünleşmesi sürecinin çekirdeğidir.
15 Üye Devlet ve Avrupa Birliği ile birleşmeyi bekleyen 13 devletle,Avrupa bütünleşme süreci,
Avrupa’da barışı korumayı ve ekonomik ve sosyal gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği üç topluluk üzerine inşa edilmiştir:1951 yılında, Paris Antlaşması ile kurulan Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT ),1957 yılında Roma Antlaşması ile kurulan Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu (EURATOM ) ve 1992 yılında Maastricht Antlaşma ile Avrupa Birliği ( AB ) olarak
adlandırılan Avrupa Ekonomik Topluluğu ( AET ).
Avrupa Birliği yürütme organları yürütme faaliyetlerinin niteliklerine göre işlevsellik kazanmıştır.
Bunlar sırasıyla :











Avrupa Parlamentosu
Avrupa Birliği Konseyi
Avrupa Komisyonu
Avrupa Adalet Divanı ve Asliye Mahkemesi
Avrupa Birliği Sayıştayı
Ekonomik ve Sosyal Komitesi
Bölgeler Komitesi
Avrupa Yatırım Bankası ( AYB )
Avrupa Merkez Bankaları Sistemi( AMBS ) ve Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Denetçiliği ( Ombudsman ) 3

4- KOPENHAG ZİRVESİ VE KRİTERLERİ
22 Haziran 1993 tarihinde Danimarka‘nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen AB zirvesinde,Avrupa
Konseyi Avrupa Birliği’nin genişlemesinin Doğu Avrupa ülkelerini kapsayacağını kabul etti.Söz konusu
zirve kapsamında tam adaylık başvurusunda bulunan ülkelerin siyasi,ekonomik ve topluluk mevzuatının
benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanmıştır.Bu kriterler sırasıyla:
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Siyasi Kriter
Ekonomik Kriter
Topluluk Mevzuatının Benimsenmesidir.

Tam üyelik kıstasları ise:




Siyasi Kıstas
Ekonomik Kıstas
Uyum Kıstasıdır.

Kopenhag Kriterlerine göre; üye adaylığa başvuran ülkeler,aşağıda sırasıyla belirtilen kriterlerin
entegrasyonunu gerçekleştirmekle yükümlüdürler:








Demokrasi
Hukukun üstünlüğü
İnsan Hakları
Azınlıklarla saygı gösterilmesi ve korunmasını,
İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığını ve birlik içinde piyasa güçleri ve rekabetçi baskı ile baş
edebilecek kapasiteyi garanti eden kurumların istikrarını sağlamış olmalıdır.
Üyelik, aday ülkenin siyasal,ekonomik ve parasal birliğin hedeflerine katılma da dahil olmak
üzere üyelik yükümlülüğünü üstlenme yeteneğine sahip olmasını da öngörür.
Birliğin,Avrupa’nın entegrasyonu momentumunu muhafaza ederken, yeni üyeleri özümseme
kapasitesi de Birlik ve aday ülkeler için önemlidir. 4

5- AVRUPA BİRLİĞİ KRONOLOJİSİ
Avrupa Birliği’nin kuruluş kronolojisine ilişkin bazı açıklamalar aşağıdaki gibidir.
1. 1957 Yılında Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda Roma Antlaşmasını
imzaladı ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu oluşturdu,
2. 1959 Yılında:




31.Temmuz.1959 Tarihinde Türkiye,AET’ye ortaklık için başvurdu.
11 Eylül.1959 Tarihinde AET Bakanlar Konseyi,Ankara ve Atina’nın Ortaklık
başvurularını kabul etti.
28-30. Eylül.1959 Tarihleri arasında ilk Avrupa Toplulukları Komisyonu ile

3. Türkiye arasındaki ilk hazırlık görüşmesi yapıldı. 5
4. 1963 Türkiye –AB ortaklık Anlaşması imzalandı.
5. 1973 Yılında Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Topluluğa katıldı.
6. 1981 Yılında Yunanistan Avrupa Topluluğu’na katıldı.
7. 1987 Türkiye Avrupa Topluluğu’na Roma Antlaşmasının hükümlerine göre Avrupa
Topluluğu’na katılım için resmen başvurusunu yaptı.
8. 1989 Yılında Berlin Duvarı yıkıldı.Avrupa Topluluğu,Polonya ve Macaristan’ın demokrasiye
geçiş sürecine yardımcı olmak üzere PHARE programını oluşturdu.
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9. 1990 Yılında Kıbrıs ve Malta Avrupa Topluluğu’na katılım başvurusu yaptı.
10. 1991 Yılında Macaristan ve Polonya ile ilk Avrupa Anlaşmaları imzalandı.Diğer sekiz Orta
Avrupa ülkesiyle de benzer anlaşmalar imzalanacaktır.Slovenya Yugoslavya’dan bağımsızlığını
ilan etti.Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla,Estonya,Letonya ve Litvanya bağımsızlıklarını ilen
ettiler.Maastricht Anlaşmasıyla Avrupa Birliği oluşturuldu.
11. 1993 Yılında Kopenhag’da düzenlenen Avrupa Birliği Zirvesinde aday ülkelerin Birliğe
üyelikleri için gerekli kriterler belirlendi.
12. 1994 Yılında Macaristan ve Polonya Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusu yaptı.Avrupa Konseyi,
Essen’de üyelik öncesi stratejileri belirledi.
13. 1995 Yılında Avusturya,Finlandiya,İsveç Avrupa Birliği üyesi oldu. Romanya, Slovakya,
Letonya, Estonya, Litvanya ve Bulgaristan Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusu yaptı.Cannes’da
yapılan Avrupa Birliği Zirvesi’nde PHARE programı için ayrılan bütçenin 1995-199 yılları için
6,9 milyar Euro olması kararlaştırıldı.Madrid’deki zirvede ise üyelik kriterlerine, aday ülkelerin
yönetim yapılarında gerekli değişikliklerin yapılması ve gerekli yasama ve yargı değişiklikleriyle
Avrupa yasalarının entegrasyonu eklendi.
14. 1996 Çek Cumhuriyeti ve Slovenya Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusu yaptı.
15. 1997 Yılında Avrupa Komisyonu,Birliğin genişleme sürecinin yaratacağı etki ve genişleme için
gerekli bütçeyi kabul etti.Aday ülkelerle ilgili hazırlanan ilerleme raporları ışığında
Komisyon,Çek Cumhuriyeti,Estonya,Macaristan,Polonya ve Kıbrıs’la üyelik görüşmelerinin
başlamasını önerdi.Avrupa Birliği kurumlarının,genişleme sürecini de dikkate alarak daha verimli
çalışmasını amaçlayan Amsterdam Antlaşması sonuçlandırıldı.Lüksemburg’da düzenlenen
zirvede,genişleme sürecinin başlaması kararlaştırıldı ve Avrupa Komisyonu’nun önerileri
benimsendi.Ancak Türkiye’nin adaylık başvurusu reddedildi.
16. 1998 Yılında l0 Orta Avrupa ülkesi ve Kıbrıs’ın adaylık süreci başlatıldı.Çek Cumhuriyeti,
Estonya, Macaristan,Polonya ve Kıbrıs’ın üyelik görüşmeleri başladı.Malta Avrupa Birliği
adaylığını yeniledi.
17. 1999 Yılında Berlin’de toplanan Avrupa Birliği Zirvesi,orta Avrupa ülkelerine verilen üyelik
öncesi yardımların 2000 yılından itibaren iki katına çıkarılmasını kararlaştırdı.Böylece bu miktar
2006 yılına kadar yılda 3,12 milyar euro olarak belirlendi.Ayrıca 2004 yılından itibaren yeni
üyeler için kullanılacak fonlar bu miktar ayrı tutuldu.Helsinki Zirvesi’nde Bulgaristan, Letonya,
Litvanya, Malta, Romanya ve Slovakya ile üyelik görüşmelerine geçilmesi kararlaştırıldı.
Türkiye’nin adaylığı onaylandı.
18. 2000 yılında, diğer altı aday ülkeyle üyelik görüşmeleri başladı.Yaşanan görüş ayrılıklarına
rağmen Avrupa Birliği Kurumlarını,sayısı iki katına çıkan üyelere hazırlamak amacıyla
düzenlenen Nice Antlaşması sonuçlandırıldı.Pek çok alanda veto uygulaması çoğunluk oyu
esasıyla değiştirildi.
Avrupa Komisyonu’nda her üye ülkenin tek bir Komisyon üyesiyle temsil edilmesi ve Avrupa
Parlamentosu’nun sandalye sayısının 740’a çıkarılması kararlaştırıldı.Bakanlar Kurulu’ndaki oy
dağılımı,Türkiye dışında şimdiki ve gelecekteki aday ülkeler dikkate alınarak yeniden
belirlendi.Avrupa Birliği liderleri genişleme süreci için kesin bir takvim belirlemedi. Ancak
umutlar en hazırlıklı adayların 2004 yılı Haziran ayında yapılacak Avrupa seçimlerine ive aynı yıl
yapılacak, Avrupa Birliği kurumları,y üye ülkeler ve bölgeler arasındaki güç dağılımını
belirlemeyi amaçlayan hükümetler arası konferansa kadar bu süreci tamamlaması yönündeydi.
19. 2001 Haziran ayında İsveç’in Göteburg kentinde bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri
genişleme sürecinin geri dönüşü olmadığını açıkladı.Aralık ayında Laeken’deki zirvede 20054

yılına kadar Birliğe üyeliğe hazır olacak 10 ülkenin adı açıklandı. Bunlar, Kıbrıs, Estonya,
Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya.
20. 2002 Yılında Avrupa Komisyonu,yeni üye olacak ülkelere,üyeliklerinin ilk üç yılı için verilecek
destekle ilgili 40 milyar euro tutarında bir mali yardım paketi önerdi.Buna göre,çiftçiler
başlangıçta doğrudan yapılan yardımların sadece üçte birini alabilecekler ve bu destek on yıl
içinde diğer üye ülkelerle eşit seviyeye yükseltilmesi öngörüldü. 6
6- KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ
Avrupa Birliği 2001 Katılım Ortaklığı Belgesi kapsamında bazı ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütler Kısa
ve Orta Vadeli öncelikleri içermektedir:
6. 1- Kısa Vadeli Öncelikler
a- Siyasi Ölçütler


Avrupa Birliği’nin öngörmüş olduğu siyasi anlamdaki kriterleri kapsamaktadır.

b- Ekonomik Ölçütler















İç Pazar
Vergilendirme
Tarım
Balıkçılık
Taşımacılık
İstatistik
İstihdam ve Sosyal Konular
Enerji
Telekomünikasyon
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Eşgüdümü
Kültür ve Görsel-İşitsel Sektör Politikası
Çevre
Adalet ve İçişleri
İdari ve Adli Kapasitenin Pekiştirilmesi

6.2. Orta Vadeli Öncelikler
a- Siyasi Ölçütler


Siyasi Ölçütler Avrupa Birliği kapsamında belirlemiş olduğu kriterleri içermektedir.

b- Ekonomik Ölçütler
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İç Pazar
Vergilendirme
Tarım
Balıkçılık
Taşımacılık
Ekonomik ve Parasal Birlik
İstatistikler
İstihdam ve Sosyal İşler
Enerji
Telekomünikasyon
Bölgeler Politikası ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
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Çevre
Gümrükler
Adalet ve İçişleri
İdari ve Adli Kapasitenin Güçlendirilmesi. 7

7- TÜRKİYE’NİN
PROGRAMI

AVRUPA

BİRLİĞİ

‘NE

ÜYELİK

KAPSAMINDAKİ

ULUSAL

24 Mart 2001 tarih ve 24352 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye’nin benimsemiş
olduğu Ulusal Program dokuz maddeden oluşmaktadır.Söz konusu maddelerin içermiş olduğu bölümler
de üçe ayrılmıştır.Bunlar sırasıyla:




Genel İlkeler
Ulusal Programın koordinasyonu
Ulusal Programın İzlenmesidir.

Yukarıda açıklanan Ulusal Programın madde içerikleri ise şöyledir:
A- Genel İlkeler
Madde 1- Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci içinde kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmaları
kapsamaktadır.
Madde 2- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, Ulusal Programda yer alan çalışmaları zamanında ve
öngörülen hedefler doğrultusunda gerçekleştirmeleri esastır.Ulusal Program,Türkiye’nin ihtiyaç ve
öncelikleri,yıllık gerçekleşmeler,Katılım Ortaklığı Belgesi ve İlerleme Raporları da dikkate alınarak
gerektiğinde güncelleştirilecektir.
Madde 3- Kamu kurum ve kuruluşları, Avrupa Birliği müktesebatının ulusal mevzuata aktarılması ve
uygulanması için gerekli idari düzenlemeleri ve personelin hizmet-içi eğitimini yapacaklardır.Ulusal
Programın uygulanması ile ilgili olarak, uyum ve gerekli idari düzenlemeler için ihtiyaç duyulan
finansman gereksinimlerini,bütçe ve Avrupa Birliği kaynakları olmak üzere belirleyeceklerdir.
Madde 4- Kamu kurum ve kuruluşları, Ulusal Programın uygulanması nedeniyle duyacakları finansman
ihtiyacı için,Ulusal Program öncelikleri açısından Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin uygun
görüşüyle,yatırımlar için Devlet Planlama Teşkilatına,cari ve transfer harcamaları için Maliye
Bakanlığı’na müracaat edeceklerdir.Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı kurumların bu tür
taleplerini öncelikle karşılayacaktır.
Madde 5- Kamu kurum ve kuruluşlarınca, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde ihtiyaç
duyulacak tercüme hizmetlerinin koordinasyonuna yönelik olarak Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nde
bir tercüme hizmetleri merkezi oluşturulacaktır.Bunun için Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine gerekli
kaynaklar sağlanacaktır.Bu altyapı kamu kurum ve kuruluşlarının AB müktesebatına uyum amacıyla
hazırlayacakları yasa tasarılarının ve AB mevzuatının tercümesine katkıda bulunabilecektir.
B- Ulusal Programın Koordinasyonu
Madde 6- Ulusal Programın uygulanmasına ilişkin koordinasyonu Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
tarafından sağlanacaktır.Kamu kurum ve kuruluşları bu koordinasyonun yürütülmesi için Avrupa Birliği
Genel Sekreterliği ile gerekli bilgi akışını sağlayacaklardır.
Madde 7- Kamu kurum ve kuruluşları AB müktesebatına uyum çerçevesinde görev alanlarına giren
konuların etkin bir biçimde yürütülmesini ve karar alma süreçlerinde AB boyutunun da dikkate
alınmasını sağlamak için mevcut idari yapıları içinde gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.
7
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Madde 8- Kamu kurum ve kuruluşlarınca,mevcut yasalarda değişiklik yapılmasının veya yeni yasa
çıkarılmasının öngörülmesi halinde, yasa tasarıları,Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda
AB müktesebatına uyum açısından da önceden incelenecektir.
C- Ulusal Programın İzlenmesi
Madde 9- Ulusal Programın Bakanlar Kurulunca kabulü ardından,Programda yer alan hukuki,idari ve
kurumsal düzenlemelere ait tedbirlere ilişkin gerçekleşmeler,ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından
yılda dört defa,üç aylık dönemler itibariyle dönem sonunu izleyen 15 gün içinde Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği’ne iletilecektir. 8
8- AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEME SÜRECİNDE TÜRKİYE
Avrupa Birliği ,Türkiye’nin 2004 aralık ayına kadar Kopenhag Kriterlerini yerine getirmesi halinde
Temmuz 2005 ayında, tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasını öngörmektedir.Ancak, yapılan
açıklamalar değerlendirildiğinde,söz konusu tarihte müzakerelerin başlatılması zorlaşmaktadır.Yapılması
gereken, Avrupa Birliği’nin Kopenhag Kriterleri kapsamında öngörmüş olduğu yasal düzenlemelerin
Ulusal Yasalara entegrasyonunun ivedilikle sağlanmasıdır.Bunun içinde Ulusal bir konsensus
oluşturulması gerekir.
Bu bağlamda düşünüldüğünde, Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin dünya ile entegrasyonu vakit
geçirilmeden sağlanması gerekir.
9- SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu, halen uygulanmakta olan muhasebe sistemi açısından
olduğu kadar Meslek Mensuplarımızı yakından ilgilendiren önemli bir olgudur.
Bu olgulardan birincisi;1992 yılında Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 1994 yılında yürürlüğe
giren Tekdüzen Muhasebe Sistemidir.Türkiye’de uygulanmakta olan muhasebenin Avrupa Birliği’ne
yakınlaştırılmıştır.
Ancak, Birliğin 2005 yılından itibaren Uluslar arası Muhasebe Standartlarını tüm üye ülkeler tarafından
uygulanmasını öngörmesi önemli bir gelişme niteliğindedir.
İkinci ise, Meslek Mensuplarımızın sadece Avrupa Birliği normlarına değil,ancak dünya standartlarına
entegrasyonun sağlanması önem arzetmektedir.Bu nedenle öncelikle yukarıda ifade edilen gerekçeler
kapsamında yasal düzenlemelerin devletin yetkili organlarınca, üniversiteler, muhasebe kurum ve
kuruluşlarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirilmesi bir gereksinimdir.
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MALİYET YÖNETİMİNDE RASYONEL BİR ANLAYIŞ : HEDEF MALİYETLEME
(TARGET COSTING)
Arş. Gör. Dr. Alp ÖNDAŞ
K.S.Ü., İ.İ.B.F Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
Günümüzdeki rekabet ortamı işletmeleri maliyet, zaman ve kalite hedeflerini aynı anda ve en yüksek
düzeyde gerçekleştirmeye zorlamaktadır. Özellikle çoğu pazarda rekabetin şiddetlenerek büyümeye devam
etmesi, çoğu ürün ve hizmet pazarının durağan ve hatta bir gerileme sürecine girmesi, rekabetten kaçınma
yoluyla rekabetçi üstünlük sağlama imkanlarının gün geçtikçe azalması ve en önemlisi konunun işletme
karlılığı üzerindeki etkisinin anlaşılması, maliyetlerin yönetilmesi konusunu günümüzün en çok tartışılan
konularından birisi haline getirmiştir. Buna bağlı olarak maliyetlerin yönetilmesi konusunda her gün yeni bir
kavramın veya tartışmanın ortaya çıktığına şahit olmaktayız. Ne yazık ki konuyla ilgili çoğu literatür ve
uygulamalar gerçekleşmiş bulunan maliyetlerin, nasıl yönetileceği veya düşürüleceği üzerine
yoğunlaşmaktadır. Maliyetlerin büyük bir kısmının üretim yapıldıktan sonra değiştirilemeyeceği gerçeğinden
hareket eden yazımızın temel ilgi alanını; maliyetleri, gerçekleşmeden önce yönlendirmeyi sağlayan bir
maliyet yönetimi yaklaşımı oluşturmaktadır. Bu yaklaşımın adı : hedef maliyetlemedir (Target Costıng).
70’ li yıllarda Japonya’ da uygulama alanı bulduğu bilinen hedef maliyetleme; Sony, Nec, Toyota gibi
devlerin yıllardan beri rekabetçi bir silah olarak kullandıkları bir maliyet yönetim anlayışıdır. Özellikle
elektronik ve otomotiv sanayiindeki pek çok Japon işletmesi tarafından kullanılan hedef maliyetleme
anlayışının geleneksel maliyet yönetim anlayışından üstünlüğünün anlaşılması ile birlikte günümüzde dalga
dalga ABD ve Avrupa Topluluğu ülkelerine yayılmakta olduğunu görmekteyiz. Japon işletmeleri karşısında
diğer pek çok faktörün yanı sıra maliyet konusunda da başarısızlığa uğrayan ABD ve Avrupa Topluluğu
işletmeleri adeta Japonların gizli maliyet silahını keşif edermişçesine hedef maliyetlemeye sarılmaktadırlar.
Hedef maliyetleme anlayışını öğrendikten sonra sanırız pek çok işletme ve kişi böylesine bir davranışı
yadırgamayacak ve haklı bulacaktır.
Peki, hedef maliyetleme nedir? Değişik işletme uygulamalarından dolayı hedef maliyetlemenin kesin
tanımını yapmak zordur. Ancak yinede bir tanım yapmak mümkündür. Hedef maliyetleme anlayışının ünlü
batılı öncülerinden bir olan Harvard Üniversitesi, Öğretim Üyesi Robin Cooper, hedef maliyetlemeyi şöyle
ifade etmektedir: “ Belirlenmiş bir kalite ve işlev düzeyine göre üretilmesi zorunlu olan bir ürünün, istenilen
kar marjını, ürünün öngörülen satış fiyatı ile sağlanması için gerekli olan maliyetin belirlenmesine yönelik
organize bir çabadır.” Ünlü yönetim düşünürü ve filozofçusu Peter Drucker’ e göre ise hedef maliyetleme;
geleneksel olan maliyet – yönelimli anlayışın tam tersi olarak fiyat – yönelimli bir anlayıştır.
Matematiksel ve dar ifadesiyle hedef maliyetleme; hedef fiyat ve hedef kar arasındaki farka eşittir. Yani:
Hedef Maliyet = Hedef Fiyat – Hedef Kar.
Bu formülden de anlaşılacağı üzere hedef maliyetlemenin üç bileşeni vardır. Hedef maliyet, hedef fiyat ve
hedef kar.
Hedef fiyat; kalitenin, ürün işlevinin ve müşteri isteklerinin dikkatlice analizini gerektirir. Bazı
uygulamalarda; bir ürün piyasaya sunulmadan önce, yöneticiler tarafından ideal bir satış fiyatı belirlenir daha
sonra bu fiyatın uygunluğu araştırılır ve son olarak da bu fiyatın piyasada geçerliliği kontrol edilir. Bu
sürecin tamamlanmasıyla hedef fiyat ortaya çıkmış olur. Hedef kar ise işletmenin kar beklentilerine, geçmişe
ait verilere, bazen de simülasyon hesaplamalarına göre belirlenir. Hedef kar, bütün yatırımlar için geçerli
olan stratejik planla sabit olan orta dönem kar planıyla, genellikle 3 yıl öncesinden, çıkartılır.
Hedef maliyetleme sürecinin üçüncü bileşeni olan hedef maliyeti hesaplarken; yöneticiler, yeni ürünler için
referans olabilecek öncelikli bir ürün üretirler. Öncelikli ürünü ortaya çıkardıktan sonra yöneticiler; onun
mevcut üretim maliyetini inceler, daha sonra bu maliyeti; henüz tamamlanmamış olan ürünün, maliyetini
düşürme fikirlerini içermesi için ayarlar ve mevcut model için bir muhtemel maliyet hesaplar.
Şu ana kadar yapılan sınırlı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere hedef maliyelemenin temelini “ürüne
müşterinin ne ödeyeceği” ilkesinden hareketle maliyetlerin yönetilmesi düşüncesi oluşturmaktadır. Diğer bir

ifadeyle hedef maliyetleme, ürün maliyetlerinin pazar odaklı olarak yönetimi demektir. Bu özellikleriyle
hedef maliyetleme kuşkusuz geleneksel maliyetleme yöntemi olan maliyet – artı (maliyet artı kar)
anlayışından çok farklıdır. Geleneksel anlayışta, satış fiyatı bağımlı değişken iken hedef maliyetlemede
bağımsız değişken olmaktadır. Kısacası, bugün bile Türkiye’ de olduğu gibi pek çok batı işletmesi tarafından
kullanılan (Satış Fiyatı = Maliyet + Kar) yaklaşım hedef maliyetlemede baş aşağı edilmiştir.
Diğer taraftan belirtelim ki, hedef maliyetlemeyi uygulayan ve ilgilenen pek çok kimse hedef
maliyetlemenin, basit bir maliyet hedefi oluşturma tekniğinden daha öte bir şey; bir anlayış hatta bir felsefe
olduğunu ileri sürmektedirler. Onlara göre hedef maliyetleme, bir işletmenin çeşitli işlevsel alanlarını
uyumlu bir sisteme bağlayan bütünleyici bir mekanizmadır. Zira hedef maliyetlemeyi başarılı bir şekilde
kullanan firmalarda maliyetler, stratejik planlama sürecine sıkı bir şekilde bağlanmakta ve pazarlama
araştırmacıları, üretim elemanları ve maliyet analizcileri arasında düzenli bir bilgi akışı sağlanmaktadır.
Hedef malyetlemede yönetici ve mühendislerin, bir ürünün dizayn sürecinde oluşan maliyetlerini sürekli
olarak tahmin etmeleri gerekir ki bu da organizasyonun bütün bölümlerinden bilgi almayı ve bölümler arası
koordinasyonu zorunlu kılar. Bu sistemde; pazarlama, üretim, muhasebe, ürün tasarımı ve müşteri bölümleri,
hedef maliyetleme sürecinin düzgün bir şekilde işlemesi için topyekün çalışırlar. Hedef maliyetleme, toplam
maliyetleri anlamayı, faaliyet temeline dayalı muhasebe sisteminin nasıl kullanılacağını, üretimden dağıtıma,
işçilikten teknolojiye, üretimin her kademesinde istenilen maliyet seviyesinin kesin olarak yerini belirtmeyi
sağlar.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, maliyetlerin etkili bir şekilde yönetimi için maliyetleri kontrol işleminin, ürün
üretilmeden önceki düşünce aşamasında başlaması, ürünün pazardaki yaşam süresi boyunca ve hatta ürünün
yaşamı sona erdikten sonraki dönemde bile devam etmesi gerekmektedir. Bu yüzden hedef maliyetlemenin
en güçlü yanı; maliyet konusunu, ürünün plan ve dizayn aşamasında göz önünde bulundurmasıdır.
Geleneksel maliyet yönetimi anlayışı ürün üretildikten sonra devreye girmekte ve dolayısıyla ancak toplam
maliyetlerin en fazla %20 lik kısmı üzerinde bir hareket alanına sahip olmaktadır. Zira, yapılan
hesaplamalara göre, ürün dizayn edilip üretildikten sonra maliyetlerin %80 lik kısmı veya daha fazlası (%90,
%95) sabit hale gelmektedir. Çünkü, ürünü üretmek için kullanılacak hammaddeyi, parçaları, gerekli zamanı,
işçiliği vb. unsurları ürünün dizaynı belirlemektedir. Dolayısıyla maliyetlerin gerçekleşmeden önce kontrol
edilebilmesi ve düşürülebilmesi, hedef maliyetleme sürecinin en ayırıcı ve önemli özelliklerini
oluşturmaktadır.
Hedef maliyetleme anlayışında pazar fiyatına dayalı üretim yapıldığı için kar edemeyecek olan ürünün
pazara sürülmemesi veya sürülünceye kadar pazardaki fiyata uygun bir şekilde üretimi sağlanacağından
işletmenin kara edememe riski azalmaktadır. Zaten pek çok işletme, hedef maliyetlemeyi yeni üründen kar
sağlamayı garanti etmek için kullanmaktadırlar.
Kuşkusuz ulusal ve uluslar arası pazarlarda rekabet edemeyen veya düşük kar marjı ile varlıklarını
sürdürmeye çalışan Türk işletmelerinin hedef maliyetleme anlayışından kazanacakları pek çok şey vardır.
Ayrıca müşteri zevk ve isteklerinin ön plana çıktığı günümüz Türkiye’ sinde, hedef maliyetleme anlayışın bu
yönlü değişimlerle uyum içinde olduğunu ve dolayısıyla hedef maliyetleme anlayışını benimseyen
işletmelerin rekabeti göğüsleyebileceğini düşünmekteyiz.
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ANONİM ŞİRKETLERDE DEVİR İŞLEMLERİ
Yunus DOĞRU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Devir işlemi mevzuat olarak teknik ayrıntılarla dolu, prosedür olarak da uzun ve karmaşık bir süreçtir.
Piyasada mevcut ulaşılabilir kaynakların çoğunun içeriği, gereksiz ayrıntı ve tekrarla geçiştirilerek bir
uygulama bütünlüğü içinde verilmemiştir. Bu makalenin konusu; anonim şirketlerde devir işleminin
mevzuatı ve uygulaması, uygulayıcıların uygulamada yararlanabileceği şekliyle bir uygulama bütünlüğü
içerisinde işlenmesidir.
A- MEVZUATI
1- Ticaret Kanunu Açısından
Ticaret Kanunu devir ve birleşmeyi kesin çizgilerle ayırmamış, devri de bir birleşme şekli olarak işlemiştir.
Bu nedenle Ticaret Kanunu yönünden devir de bir birleşme türüdür ve birleşmeye ilişkin hükümlere tabidir.
Birleşme, iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiriyle birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurmalarından veya
bir yada daha fazla ticaret şirketinin mevcut diğer bir ticaret şirketine iltihak etmesinden ibarettir.
Birleşme, yalnız aynı neviden olan şirketler arasında caizdir. Şu kadar ki, birleşme bakımından kollektif ile
komandit şirketler ve anonim ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, aynı neviden sayılır.
Birleşme için ilgili şirketlerin, mukavelelerinin değişmesi hakkındaki usul ve şartlar dairesinde, ayrı ayrı
karar vermeleri ve bu kararın tescil ve ilan olunması gerekir.
Birleşen şirketlerin her biri, aralarında tespit edilecek bir örneğe göre tanzim edilmiş olan bilançosunu ilan
eylemeye ve birleşme sebebiyle varlıkları sona eren şirketler ise ayrıca kendilerine ait borçların ne suretle
ödeneceğine dair tanzim edecekleri beyannameyi bilanço ile birlikte ilana mecburdurlar.
Birleşme kararı, ilan gününden itibaren üç ay sonra hüküm ifade eder. Şu kadar ki; ilandan önce
birleşen şirketler borçlarını ifa yahut borca tekabül eden parayı Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasına yahut muteber diğer bir bankaya tevdi etmiş veyahut alacaklılar şirketlerin birleşmesine
razı olmuş ise birleşme kararı ilan gününden itibaren hüküm ifade eder. Borç karşılığının bankaya tevdi
keyfiyetinin ilanı lazımdır.
Birleşen şirketlerin alacaklılarından her biri ilandan itibaren üç ay içinde salahiyetli mahkemeye müracaatla
birleşmeye itiraz edebilir. İtiraz hakkından vazgeçilmedikçe yahut bu husustaki itirazın reddine dair
mahkemece verilen karar katileşmedikçe veya mahkemece takdir edilecek teminat şirket tarafından
verilmedikçe birleşme hüküm ifade etmez.
Yukarıda tayin olunan müddet içinde itiraz edilmemişse, birleşme muamelesi katileşir ve kalan yahut yeni
kurulan şirket, ortadan kalkan şirketlerin yerine geçer. Bunların bütün hak ve borçları, kalan veya yeni
kurulan şirkete intikal eder.
Şirketlerin birleşmesinden yeni bir şirket meydana gelmişse, keyfiyetin ayrıca tescil ve ilanı zaruridir. (TTK
146-151)
Devralma: Bir anonim şirket diğer bir anonim şirket tarafından bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak
suretiyle infisah ederse aşağıdaki hükümler tatbik olunur:
1- Devralan şirketin idare meclisi infisah eden şirketin alacaklarını tasfi ye hakkındaki hükümlere göre
davet eder;
2- İnfisah eden şirketin malları, borçları tediye veya temin edilinceye kadar ayrı olarak ve devralan
şirket tarafından idare olunur;
3- Devralan şirketin idare meclisi azaları, alacaklılara karşı infisah eden şirket mallarının ayrı olarak
idaresini temin hususunda şahsan ve müteselsilen mesuldürler;
4- Malların ayrı olarak idare edildiği müddet içinde infisah eden şirkete karşı açılacak davalarda
salahiyetli mahkemenin salahiyeti bakidir;
5- İnfisah eden şirketin alacaklılariyle devralan şirket alacaklıları arasındaki münasebetlerde devralınan
ve ayrı idareye tabi olan mallar aynı müddet içinde infisah eden şirketin malları sayılır; devralan

şirketin iflasında bu mallar ayrı bir masa teşkil eder ve icap ediyorsa münhasıran infisah eden şirket
borçlarının ödenmesinde kullanılır;
6- Her iki şirket malları, ancak infisah eden bir anonim şirket mevcudunun pay sahiplerine dağıtılması
caiz olduğu anda birleştirilebilir;
7- Şirketin infisahı, ticaret siciline tescil olunur. Şirket borçları tediye veya temin edildikten sonra
ticaret sicilinden infisaha ait kayıt silinir ve keyfiyet ilan olunur;
8- İnfisahın tescilinden sonra devralan şirketçe infisah eden şirketin pay sahiplerine karşılık olarak
verilecek hisse senetleri, birleşme mukavelesi hükümlerine göre kendilerine teslim olunur.
Yeni şirket kurulması: Birden çok anonim şirketin malları yeni kurulacak bir anonim şirket tarafından
devralınabilir; o suretle ki adı geçen şirketlerin malları tasfiye edilmeksizin yeni şirkete geçer. Böyle bir
birleşme hakkında anonim şirketlerin kurulmasına ve bir anonim şirketin diğer bir anonim şirket tarafından
devralınmasına dair olan hükümler tatbik olunur.
Ayrıca aşağıdaki hükümler dahi caridir:


Şirketler imzaları noterce tasdikli birleşme mukavelesinde; birleştiklerini, yeni anonim şirketin esas
mukavelesini tanzim ettiklerini, bütün hisselerin taahhüt olunduğunu, mevcut şirketlerin mallarını
sermaye olarak yeni şirkete koyduklarını ve yeni şirketin lüzumlu organlarını tayin ettiklerini tesbit
ederler;



Birleşme mukavelesi birleşen şirketlerden her birinin umumi heyeti tarafından tasdik olunur; Tasdik
karariyle tekemmül eden yeni şirket esas mukavelesi üzerine müteakip kuruluş merasimi ikmal
edilerek keyfiyet tescil ve ilan olunur;



Tescilden sonra eski şirketlerin hisse senetleri karşılığında birleşme mukavelesi gereğince yeni
şirketin hisse senetleri verilir.

Sermayesi paylara bölünmüş bir komandit şirket tarafından devralınma: Bir anonim şirket aktif ve
pasifleriyle birlikte sermayesi paylara bölünmüş bir komandit şirket tarafından devralınmak suretiyle infisah
ederse, devralan komandit şirketin komandite azaları, infisah eden anonim şirket borçlarından şahsan ve
müteselsilen mesul olurlar. Diğer hususlarda bir anonim şirketin diğer bir anonim şirket tarafından
devralınması hakkındaki hükümler tatbik olunur.
Bir amme hükmi şahsiyeti tarafından devralınma: Bir anonim şirketin malları devlet, vilayet, belediye
gibi bir amme hükmi şahsiyeti tarafından devralınırsa, şirketin umumi heyeti tasfiye yapılmamasına karar
verebilir Bu karar, infisah hakkındaki hükümlere göre verilir ve tescil ve ilan ettirilir.
Tescil ile şirketin mal ve borçları amme hükmi şahsına intikal etmiş olur ve ticaret sicilinden şirketin unvanı
silinir ve keyfiyet ilan olunur. (TTK.451-454)
1- Vergi mevzuatı açısından
a- Kurumlar Vergisi açısından
Devrin şartları : Devir birleşmenin bir türüdür. K.V kanununu 37 maddesideki koşullara uygun yapılan
birleşmeler devir hükmündedir.Devir ile birleşme Ticaret hukukunda iç içe girmiş bir ifadedir. Devir Ticaret
Kanunundan ziyade Vergi Hukukunda özellik arzetmektedir.
Devrin şartlarına ilşkin Kurumlar Vergisi Kanunun 37. maddesinde ;devrin şartları aşağıdadır.
1- Birleşme neticesinde ifisah eden kurum ile birleşen kurumun kanuni veya iş merkezleri Türkiye'de
bulunacaktır. Yani birleşen ve birleşilen kurum tam mükellef olmalıdır.
2- Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerini birleşilen (devralan) kurum kül halinde
devralacak ve aynen bilançosuna geçirecektir.
Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde şekil değiştirmeleri de devir hükmündedir.

Devir Halinde Vergileme : KVK'nun 38 ve 39 maddelerinde, devir tarihine kadar olan kazancın
vergilendirilmesi için münfesih kurumun devir tarihi itibariyle bilanço çıkarması ve bu tarihe kadar olan
kazancını belirlemesi gerekir. Sonra münfesih kurum devir bilançosu ve kar zarar cetvelini bir beyannameye
bağlayıp, taahhütnameyle birlikte (münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek borçlarını ödeyeceğine ve
diğer vecibelerini yerine getireceğine dair taahhütname) , devir tarihinden itibaren 15 gün içerisinde vergi
dairesine vermesi gerekmektedir. Beyannameye istinaden tahakkuk eden vergilerin tamamı KVK.40,42
maddelerine istinaden takip eden yılın Nisan ayında ödenir. Devir şarlarına uymak şartıyla devirden (şekil
değiştirmeden) doğan karlar hesaplanmamakta ve vergilendirme yapılmamaktadır.
Zararların Mahsubu : KVK.14/7 maddesi gereği devir halinde devrolunan kuruma ait devir tarihindeki
zararı ve aktif toplamını geçmeyen zararları devrolunan kurum tarafından indirilebilmektedir.
Devrolan kurumun ortağı başkabir kurumlar vergisi mükellefi ise : Devrolan kurumun ortağı başka bir
kurumlar vergisi mükellefi ise, elde edilen kazanç iştirak hissesi satış kazancıdır.KVK.md.13 maddesi
hükmü gereğince ticari kazanç olarak kurum matrahına eklenir.
(GVK.38, KVK geç.28/a maddeleri göz önünde bulundurulur.)
b- Gelir Vergisi açısından
Devirin Gelir Vergşisini ilgilendiren kısmı, devir halinde gerçek kişi yada gerçek kişi şirket ortakları lehine
oluşan değerlerin nasıl bir vergilendirme rejimine tabi tutulacağıdır. Bu konuyla ilgili düzenlemeler Gelir
Vergisi Kanunun Mükerer 80, 81 maddelerinde yapılmıştır.
Bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devralan şirketin bilançosuna aynen
geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip ve sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan
öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı
olması şarttır.) halinde değer artış kazancı hesaplanmaz. Ayrıca GVK. Mük.80 maddesi hükmü '' Değer artış
kazancının hesaplanması için hisse senedinin bir bedel (ivaz) karşılığı elde edilmiş olması, Türkiye'de kurulu
menkul kıymetler borsasında işlem görüyor olması , üç aydan daha kısa sürede elde tutulmuş olması gerekir.
Türkiyede kurulu menkul kıymet borsasında işlem görmeyen ancak tam mükellef kuruma ait hisse senetleri
bir yıl geçmeden satışından doğan kazançlarda değer artış kazancıdır.'' şeklindedir.
Devirde ortağın elde ettiği hisse senedi ve ortaklık payı satış kazancını beyan edebilmesi için ı GVK.86/1a
maddesi gereği 2003 yılında on milyar istisna tutarını aşması gerekir.
c- Katma Değer Vergisi açısından
Katma Değer vergisi kanununun17/4-c maddesi gereği devir işlemleri Katma Değer Vergisinden istisnadır.
Devrolunan kurumun devir tarihinde sonraki döneme devreden Katma Değer Vergisi var ise, söz konusu
vergiyi devralan kurum mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapabilir.
Devrolan kuruma ait KDV iade, mahsup, tecil terkin işlemlerini devralan kurum takip etmektedir.
d- Geçici vergi açısından
Birleşme ve devir durumlarında, birleşme ve devir tarihine kadar devrolunan kurumun kazancı 15 gün içinde
kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edileceğinden, devrolunan kurum devir tarihi itibariyle içinde
olduğu dönem için geçici vergi beyannamesi vermeyecektir. (GVGT: seri No:217)
e- Kesinti yoluyla ödenen vergiler
Devrolunan kurumun kesinti yoluyla ödediği vergiler devralan kurumun öncelikle vergi borçlarına mahsup
edilmekte kalan kısım ise iade edilebilmektedir.

f- Damga Vergisi
Damga Vergisi Kanunu 2 sayılı tablo IV. Tablo 17. bent gereği birleşme, devir, bölünme nedeniyle
düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.
g- Harçlar Kanunu Açısından
Harçlar Kanunu'nun 123. maddesi gereği Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin birleşme, devir ve
bölünmeleri nedeniyle yapılacak işlemler harca tabi tutulmaz .
h) Diğer hususlar


Yatırım indirimi: Devrolunan şirkete ait yatırım indirim bakiyesinden devralan şirket yararlanamaz.



İş ve kredi sözleşmeleri :İş ve kredi sözleşmeleri devrolunan şirkete geçer. Durumun taraf olanlara
duyrulması gerekir.



Devir Tarihi : Devir tarihi devre ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihtir. TTK.48, KVK
GT:67)



Devir Giderleri : Devir giderlerinden maddi kıymetlerle ilgili olanlar bunların maliyetine ,
olmayanlar ise aktifleştirilip beş yılda itfa edilmesi veya doğrudan gider yazılması
gerekir.(VUK.282,326)



Amortisman Uygulaması : Devrolan şirket devir tarihine kadar devralan şirket ise birleşme
tarihinden sonraki dönemler için amortisman ayıracaktır.



Yeniden Değerleme : Devir tarihinin geçici vergi dönemiyle uyuşmaması halinde devir tarihi
itibariyle yeniden değerleme yapılması mümkün değildir.Yeniden değerlemeyi devralan şirket geçici
vergi döneminin sonu itibariyle yapacaktır.



Maliyet artış Fonu : Devrolan şirket bilançosunda yer alan maliyet artış fonu, devrolan şirket
bilançosunda aynen devredilir. Devrolan maliyet artış fonu, sermayeye ilave dışında herhangi başka
bir hesaba devredilmediği ve işletmeden çekilmediği sürece vergilendirme söz konusu değildir.



KVK.Geçici 28/A uygulaması : Sermaye artışını gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl süreyle devralan
kurumun tasfiye edilmemesi ve sermayeye eklenen kazancın bu süre içinde işletmeden çekilmemesi
halinde herhangi bir vergilendirme söz konusu olmayacaktır



Yenileme Fonu : Yenileme fonu aynen devralan şirket bilançosuna geçirilecektir. Bu fona devralan
şirketin ihtiyacı olması halinde kalan süre için karar alması yada kara ilave etmesi gerekir.



6183 AATUHK : 6183 saylı yasanın 36. maddesi hükmü gereği, devir halinde devir alan hükmi
şahıs, devir alınan , hükmi şahıs ve şahısların yerine geçer.



Devrolan kurumun devirden önceki sorumluluğu : Devralan kurum devir tarihi öncesi işlemlerde
de sorumludur.



Ücretlilerde özel indirim : Devrolunan işciler özel gider indirimine ilşkin belgeleri devralan
işverene vereceklerdir.



İş Kanunu ve Kıdem Tazminatı : İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir süretle bir
işverenden başka bir işverene geçmesi halinde işcinin kıdemi, işyeri ve işyerlerindeki hizmet akitleri
sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. İş akdi işyeri devralan işveren tarafından bozulması
halinde, işcinin ihbar tazminatından devralan işveren sorumludur. (1475 S.k. 14/3)



Ödeme kaydedici cihazların durumu : Bu cihazları devralan kurum kullanacaksa vergi dairesine
müracaatla gerekli işlemler yapılarak cihazın hafızası değiştirilerek kullanabilir. Kullanmayacaksa
vergi dairesi tarafından gerekli işlemler yapılarak bir torbaya koyularak torbanın ağzı mühürlenir
(3100 sk. 9 ve 50 seri nolu tebliğ)



Devirde fatura kesilmeyeceği : Devir işlemlerinde fatura kesilmez.

B- Muhasebesi
Devir işlemlerinin muhasebesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.


Varlık ve borçların devredilmesinde esas alınacak bilançolar, sermaye artışının tescil ve ilan edildiği
tarihten önceki gün itibariyle hazırlanan bilançolar olmalıdır.



Devralma devralan şirket açısından yeni bir sermaye artışını zorunlu kıldığından ilgili kayıtların
yapılması gerekir. Devrolan şirket ise tasfiye kayıtlarını yapacaktır.



Devrolan işletmenin sermaye, yedekler, dönem net karı gibi özkaynak kalemleri devralan işletmeye
nakledilmez.



Devrolan işletmenin zararları, devralan işletmeye nakledilmez.. Devrolan işletmenin kurumlar
beyannamesinde gösterilen geçmiş yıl zararları (5 yıldan fazla nakledilmemek ve aktif toplamdan
fazla olmamak şartıyla) devralan şirketin karından indirilebilir

C- Devir Prosedürü
Her iki şirketin yönetim kurulu anlaşarak konuyu genel kurula getirecek derecede hazırlık yaparlar. Piyasa
ve defter kayıtlarına göre ayrı ayrı bilanço tasarıları düzenlerler.


Önce rekabet kurulundan izin alınır (Bkz. Ek.1) Bildirimi devrolanan ve devralan şirket in yasal
temsilcileri ortaklaşa yapabilirler. 20 nüsha bildirim formu düzenlenerek şirket temsicilerinin yetkili
olduklarına dair belgeler bildirim formlarına eklenir.Bildirimler direkt Rekabet Kuruluna
yapılmalıdır. Kurulun şube temsilciliklerine yapılan bildirimler geçersiz sayılır.



Her iki şirket ayrı ayrı genel kurul yaparak hazırlık için yönetim kurulunu görevlendirir.



Katılan şirketin malları üzerinde mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılarak, devrolunan şirketin
sermaye değeri saptanır.. (TK.392) (bu işlem; devralan şirketin yapması gereken sermaye artırımı
ve pay değişim ölçüsünün ayrıca birleşmede bir sakınca olup olmadığının belirlenmesi için
yapılır.)



Genel kurulda yetki alan yönetim kurulları aralarında bir birleşme sözleşmesi hazırlar ve imzalarlar.

Ayrıca aralarında tespit ettikleri bir örneğe göre hazırlayacakları bilançoları sözleşmeye eklerler.
Birleşme sözleşmelerinin noterden olması şart değildir (Bu sözleşmeye bilirkişi incelemesinden bahsedilerek,
muhtevası yazılır.bilançoların defter kayıtları ve bilirkişi raporları göz önünde bulundurularak piyasa
değerine göre ayrı ayrı düzenlenmesinde fayda vardır.)
Birleşme sözleşmesinin içeriği :Ticaret Kanununda birleşme sözleşmesi içeriği hususunda çok az hüküm
vardır (TK.451 b.8, 452b.4) Ancak sözleşme karşılıklı ve birbirine uyan birleşme iradeleri ile devralınan
ortakların malvarlığının tasfiyesiz ve bir bütün halinde, devralan veya yeni kurulan ortaklığa geçeceğini
kesin içermelidir. Ayrıca birleşen ve devir alan ortaklıkların ünvanları, esas sermayeleri, her payın itibari
değeri, kişi ortaklıklarında ortaklar, pay tutarları, pay deği tokuş oranı,esas sermaye artırım tutarı, ve iştigal
konuları gibi ana noktalar ile birleşmenin şartları ve taraflara yüklediği borç ve yükümler sözleşmede yer
almalıdır.


Birleşen şirketlerde veya birinde imtiyazlı paylar var ise, imtiyazlı pay sahipleri genel kurullarınında
TTK 389 ve 391 şartları dairesinde toplanıp karar alması ve genel kurulca tasdik edilen birleşme
sözleşmesini ve büyük genel kurul kararını tasdik etmesi gerekir.



Sermaye Artırımı : Devralan ortağın paylarının katılan ortaklığınortaklarına geçebilmesi için bu
payların geçiş anında hazır olması gerekir.Bu nedenle devralan ortaklıkta sermaye artırımı yapılır.



Birleşme sözleşmesinin imzalanmasından sonra genelkurullar davet edilir. Bu genel kurulda
devralan şirket genel kurulunda birleşme sözleşmesi ve sermaye artırımı kararı alır. (TK.148)
Katılan şirket genel kurulunda ise, katılma ve katılma nedeniyle sona erme kararları alınır. (şayet
sözleşmeye veya ekli bilançolar genel kurulda değiştirilerek tasdik edilmişse, genel kurulların
üçüncü defa toplanması gerekebilir.



Nisaplar : Birleşe ana sözleşme değişikliği niteliğinde olduğundan birleşme sözleşmelerini
imzalamak için davet edilen genel kurullarda toplantı karar ve nisapları ana mukavele değişikliği ile
ilgili TK.388/3-6 nisaplarıdır.



Katılan şirkette nisap : Katılan şirket sona ermekte olduğundan ( TTK434-7 ) nisab ¾
dür.(yetersayı nedeniyle tekrar edilen toplantılarında TK.388/4'ün azalan nisapları bu
şirkette uygulanmaz.)
Devralan şirkette nisab:Birleşme sözleşmesinin onaylanmasına ilşkin karar, şirket
sermayesinin en az yarısına ilişkin ortakların ekseriyetiyle alınır. Birinci toplantıda nisap
sağlanamazsa ikici toplantıda nisap 1/3'dür. TK.388

 Tescil : Devralan şirket birleşme kararını ve sermaye artırımını içeren ana sözleşme
değişikiliğini, devrolunan şirket ise birleşme kararını tescili aynı anda yapılır. Birleşme kararının
tescili aynı zamanda devir alınan şirketin infisahının tescili anlamına gelir. (TK.148,395
TSN.79,80/1) Aynı zamanda birleşen şirketlerin her birinin aralarında tesbit edilecek bir örneğe göre
düzenlenen bir bilançoyu ve infisah eden şirketin borçlarının ne şekilde ödeneceğine ilşikin
beyannamede ilan edilir.


Tescil için istenen evraklar : Genel kurul kararı (2 nüsha), Hazirun cetveli, komiser atama yazısı,
birleşme sözleşmesi, devralınan şirkete ait borçların ne süretle ödeneceğine dair borç beyannamesi.



Devralan şirket katılan şirketin alacaklarına karşı davet ilanı : (TK.438) Bu ilan üç defa birer
hafta arayla yapılır. Adresleri bilenen alacaklılara taahhütlü mektup gönderilerek alacaklarını
bildirmeleri istenir. (TK.445/1 (ilanda şirket alacaklarının vesikalarıyla beraber üçüncü ilan
tarihinden itibare bir yıl içinde müracaat etmeleri gereği yazılır.) Alacaklı oldukları bilinen ve
müracaat etmeyen alacaklıların hakları notere tevdi edilecektir. (TK.445/2,445/3) Vadesi gelmeyen
ve itilaflı bulunan katılan şirket borçları için de bir miktar para notere tevdi edilir.



Sicilden silinme : TK.551-6 yollması nedeniyle TK.447 şartlar gerçekleşince yani üçücü ilandan
itibaren bir yıl geçmesi, borçların tediyesi ve temininden TSN.80 ve 81 hükümlerine uygun ispat
edildikten sonra, katılan şirket sicilden silinir ve devralan şirket ile mallar birleşir.



Katılan şirkete hisselerin verilmesi : Yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasından sonra, katılan
şirketin ortaklarına, birleşme sözleşmesi şartlarına istinaden devralan şirketin hisseleri tahsisi edilir
ve verilir.



Devir beyannamesi : Devir tarihinden (sicile tescil tarihi) itibaren 15 gün içinde devrolan kurum
bilanço ve gelir tablosu ekli kurumlar vergisi beyannamesini ve taahhütnameyi dilekçe ekinde vergi
dairesine tahakkuk ettirir.



Vergi Dairesine Bilgi : Devralan ve devrolan şirket ayrı ayrı durumu vergi dairesine en geç bir ay
içerisinde (tescil tarihinden itibaren) bildirerek devrolan şirketin vergi numarasaının kapanması
sağlanır.



Gayri menkullerin tapuya tescili



Taşıtların devrolunan şirkete tescili

D- Nominal Sermayenin Hesabı ve Değiştirme Birimi
Devrolan şirketin devralan şirkete bilanço kalemlerinin nasıl devredileceği hususunda farklı görüşler
olmasına rağmen ağırlıklı görüş '' nominal sermaye dışındaki kalemlerin aynen aktarılması, nominal
sermayenin ise değiştirme birimine göre hesaplanan tutarda artırılması ve düzenleyici hesaplarla
bilanço denkliğinin sağlanması'' yönündedir.
Örnek : A ve B A.Ş'lerin bilançoları aşağıdadır. B. Devir yoluyla A ile birleşecektir.
A. AŞ Bilançosu
Kasa
Stok
A.Toplam

50.000.000.000
500.000.000.000
550.000.000.000

Sermaye

550.000.000.000

P.Toplam

550.000.000.000

B. AŞ Bilançosu
Kasa
Arazi
A.Toplam

40.000.000.000
100.000.000.000
140.000.000.000

Sermaye

140.000.000.000

P.Toplam

140.000.000.000

Bilirkişi incelemesi sonucu her iki şirketin nominal sermayelerinin cari değerleri aşağıdadır.
ŞİRKET

A
B

NOMİNAL SERMAYE

CARİ DEĞERİ

H.SENEDİ

550.000.000.000
140.000.000.000

900.000.000.000
1.100.000.000.000

1.000
1.000

CARİ DEĞERİ

1.636
7.857

Şimdi yukarıdaki veriler göz önünde bulundurularak değiştirme biriminin hesaplanması gerekir. Esasında
değiştirme birimi her iki şirketin sermayelerinin cari değerlerinin, devrolan şirketin sermayesinin cari değeri
devralan şirket sermayesinin cari değeri cinsinden ifadesidir.
Cari Değer = özvarlık/hisse senedi adedi toplamı
Değitirme Birimi = Devreden ortaklığın bir pay senedinin cari (gerçek) değer i/ Devrolan ortaklığın bir pay
senedinin cari (gerçek) değeri
Değiştirme Birimi : 1.636 /7.857 = 0,208221
Birleşen şirket B AŞ'nin 140 milyar TL'lik nominal sermayesine karşılık A.AŞ sermayesini (140
milyar/0.20822) = 672.365.766.977 TL artırması ve aynı tutarda hisse senedini B AŞ'nin ortaklarına vermesi
gerekir. A. AŞ'nin devir sonrası nominal sermayesi (672.365.766.977+550.000.000.000)=
1.222.365.766.977
A. A.Ş'nin yeni bilançosu aşağıdaki gibi olacaktır.
Aktif
Kasa
90.000.000.000
Sermaye
Arazi
100.000.000.000
-A'nın ortakları
Stok
500.000.000.000
-B'nin ortakları
Düzenliyici Hesap (-)
A.Toplam

690.000.000.000

P.Toplam

Pasif
1.222.365.766.977
550.000.000.000
672.365.766.977
532.365.766.977
690..000.000.000

Örneğimizde değiştirme birimi 1 den küçük çıktığı için düzenleyici hesap pasifi azaltıcı bir kalem olarak yer
almıştır. Değiştirme birminin 1 den büyük çıkması halinde, düzenleyici hesap pasifi artırıcı yönde bilançoda
yer alacaktır. Düzenleyici hesap vergi sonrası kara eklenir yada kardan düşülür. Bunun mali karla bir ilgisi
olmadığı gibi emisyon primi olarak da değerlendirilmez.
Devrolan kurumu devralan kurumun ortağı olması : Ticaret Kanununun 329. maddesi gereği bir şirketin
kendi hisse senetlerine sahip olması yasaklanmıştır. Devrolan kurumun devralan kurumda hissesi olması
durumunda, birleşme sonucunda devralan şirket kendi hisse senetlerine sahip olacaktır. Bu durum TK.329/3
maddesinde istina edilmiştir. Ancak bu hisse senetlerinin en kısa zamanda elden çıkarılması gerekmektedir.
Bir kurumun kendisi de iştiraki bulunan veya iştirak ettiği başka bir kurumun kül halinde devralması
nedeniyle kurum bünyesinde yapacağı sermaye artışının sözkonusu iştirak paylarına isabet eden tutardan
daha az gerçekleşmesi KVK'nun 37. maddesinde belirtilen şartların ihlali anlamına gelmektedir.
E- Sonuç
Ticaret Kanunu devir ve birleşmeyi kesin çizgilerle ayırmamış, devri de bir birleşme şekli olarak işlemiştir.
Bu nedenle Ticaret Kanunu yönünden devir de bir birleşme türüdür ve birleşmeye ilişkin hükümlere tabidir
Vergi mevzuatında devir işlemleri KVK'nun 37,38,39 maddelerinde belirtilen devir şarlarına uymak şartıyla
devirden (şekil değiştirmeden) doğan karlar hesaplanmayacak ve vergilendirme yapılmamaktadır.

Ancak devir tarihine kadar devrolunan kurumun kazancına ilişkin beyanname 15 gün içerisine ekleriyle
birlikte ilgili vergi dairesine verilerek takip eden nisan ayına kadar kurumlar vergisi ödenecektir. Devrolunan
kurumun bilanço (değerleri öz sermaye hesapları hariç) devralan kuruma aynan aktarılacaktır. Yukarıda
bahsedilen devirden doğan karların vergilendirilmemesi; Nominal sermayenin cari değer hesabı ve
değiştirme biriminin bulunması devrolunan şirket ortaklarına verilecek hisse bedellerinin hesaplanmasına
ilişkindir.
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3568 SAYILI YASAYA GÖRE BAĞIMSIZ DIŞ DENETÇİNİN
MESLEKİ YERERLİLİĞİ
Ali İhsan Özgür Çilingir
SMMM

I-GENEL OLARAK
Bağımsız dış denetim, işletmenin kendi elemanı olmayan denetçiler ya da bunların
oluşturdukları kuruluşlar tarafından denetlenmesi anlamına gelir. Bağımsız dış denetçiler,
finansal tabloları ve işletme faaliyetlerini inceleyerek bunların genel ilkelere uygunluğunu
araştırır ve bir rapor halinde ilgililere sunarlar.
Bağımsız denetçi olma bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu süreç iki aşamadan
oluşmaktadır.; eğitim ve deneyim.
Denetçiliğe ilk adım lisans eğitimi ile başlar. Bu eğitimde denetçi olacak kişinin , üst düzeyde
muhasebe ve denetim anlayışı kazandıracak bir eğitim süreci geçirmesi gerekmektedir.
Ayrıca, modern denetim yaklaşımı, matematik, istatistik ve bilgisayar uygulamalarında yeterli
bilgi sahibi olunmasını gerektirmektedir.1 Denetçinin muhasebe-finans, işletme-iktisat,
denetim, şirketler, kıymetli evrak, borçlar, icra-iflas, ticaret-vergi hukuku, mali analiz ve
istatistik vb. gibi denetçilik mesleğinin alt yapısına sahip olması gerekir. Ayrıca mesleki
odaların açacağı sınavda başarılı olmak ve belli süre meslek erbabının yanında staj yapmak,
bu konuda uzmanlaşma için aranan şartlar arasındadır. Denetçinin bunların yanı sıra mesleki
yeterlilik kazanabilmesi için belli bir denetçinin yanında bir süre çalışması gerekmektedir ki
uzman statüsüne kavuşsun.2
İlk aşamanın geçilmesi ile deneyim kazanma süreci başlamaktadır. Bu süreç uygulamada belli
bir zaman denetim yardımcılığı yapma ve gerekli sınavları verme şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Denetçiler ayrıca mesleki değişikliklere hakim olabilmek için sürekli olarak konuya ilişkin
yayınları izlemek zorundadır.3 Denetçi, yeni çıkan yöntemleri bilmeli ve uygulayabilmelidir.
Başarılı bir denetçi yakın geçmişte kazandığı mesleki eğitimin, yakın gelecek için yeterli
olmadığını düşünen bir kişidir. Bu açıdan başarılı denetçi kendini durmadan yeniler.4
Denetçinin sadece muhasebe ve işletmecilik bilgileri ile donatılmış olması yeterli değildir,
kamusal işlev yerine getirdiklerinden, genel bilgi düzeyi açısından da çok kuvvetli durumda
olmalıdır.5
Yeterli eğitim ve deneyimi olmayan kimseler denetim yapamazlar. Yapmaları halinde,
denetimden beklenen amaçlara ulaşılması mümkün olmaz. Dolayısıyla, denetçilik için
olmazsa olmaz nitelik taşıyan bir konudur ve kesinlikle ödün verilmemesi gerekir.6

Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınevi ,İstanbul Kasım 2000, s.37
Tamer Aksoy, Tüm Yönleriyle Denetim, Yetkin Hukuk Yayınları, Ankara 2002, s.111
3
Nejat Bozkurt, a.g.e., s.37
4
Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları, Güncelleştirilmiş 2. Baskı, İstanbul 1999, s.9
5
Ersin Güredin, Denetim, Muhasebe Enstitüsü Yayın No.:57, İstanbul 1988, s.28
6
Tamer Aksoy, a.g.e., s.110,111
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II-3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YASASINA
GÖRE BAĞIMSIZ DIŞ DENETÇİNİN MESLEKİ YETERLİLİĞİ
A-GENEL OLARAK
3568 Sayılı Yasa7, adından da görüldüğü gibi serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali
müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleklerine ilişkindir.
Yasa’nın 2’nci maddesi8 mesleğin konusunu açıklamaktadır. Maddenin A/son bent’nci, ve
B’nci fıkrası, SMMM ve YMM’leri bağımsız dış denetimi yapan meslek mensupları olarak
tanımlamaktadır. İlgili fıkra denetim görevlerinin kapsamını genel kabul görmüş muhasebe
prensipleri, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili inceleme,tahlil, denetim
yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek olarak
belirlemiştir.
SMMM ve YMM’lerin denetim mesleğini yürütebilmesi için gerekli olan şartlar, akıl ve ahlak
sahibi olmak, eğitim,tecrübe ve sınav kazanmak şartları olarak sınıflandırılmıştır. 3568 Sayılı
Yasa’ya göre; bağımsız dış denetimi SMMM’ler veya YMM’ler yapabilir. Dolayısıyla,
yasada bu meslek mensupları için aranan koşulların bağımsız dış denetçi için mesleki
yeterlilik kriterleri olarak arandığı açıktır.

B-AKIL VE AHLAK SAHİBİ OLMAK ŞARTI
3568 Sayılı Yasa’nın 4’ncü maddesine göre; bağımsız dış denetçi olabilmenin genel şartları
şunlardır:
- T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm
saklıdır).
- Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla
hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan
13 Haziran 1989 gün ve 20194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Madde 2 – A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu:
Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço
kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların
uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve
beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve
benzeri işleri yapmak.
Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci malî müşavir denir.
B) Yeminli malî müşavirlik mesleğinin konusu:
(A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12 nci maddesine göre çıkartılacak
yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.
Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazalar ve muhasebe
bürolarına ortak olamazlar.
7

8
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kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa
vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş
bulunmamak.
- Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
- Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.
Yasa maddesinden görüldüğü gibi, bağımsız dış denetçinin her şeyden önce haklarını
kullanmaya yeterliliğine sahip olması ve ahlakına dönük objektif şüphelerin bulunmaması
gerekmektedir. Yani aklını kullanabilmek ve ahlaklı olmak mesleki yeterlilik açısından en
temel hususlardır.

C-EĞİTİM ŞARTI
3568 Yasa’nın 5/A-a’ncı maddesine göre; bağımsız dış denetçi olabilmek için; hukuk, iktisat,
maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim
veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş
yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer
öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim
dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen eğitim koşulu mesleğin staj ve sınavına girebilmek için gerekli olan
minimum eğitim standardıdır.
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin9 5’nci maddesi uyarınca; mesleki yeterlilik
için gerekli olan eğitim, sadece yukarıdaki lisans ve yüksek lisans eğitimi ile bitmemekte
meslek sınavı alındıktan sonra da mesleki konularda eğitim yapılması gerektiği
belirtilmektedir.
Yönetmeliğin bu maddesi hükmü, bağımsız denetçilerin kişisel gayretlerine ve Odaların
faaliyetlerine yöneliktir. Nitekim, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının
eğitim ve seminer faaliyetlerini bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir.10

D-TECRÜBE ŞARTI
1-SMMM’ler İçin
3568 Sayılı Yasa, bağımsız dış denetçiler için SMMM olmadan önce 2 yıl staj yapmış
olmaları gerekmektedir.
Yasa’nın 5/A-b’nci maddesi uyarınca; sınava girecek denetçilerin mesleki yeterliliğe
ulaşabilmesi için staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir
yanında stajyer konumunda iki yıl çalışmış olmaları gerekmektedir.
Diğer taraftan, Yasa’nın 5/A-c’nci bendinde ise sınava girmeden, Türkiye genelinde malî
denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi
almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8
yıllık hizmet süresini dolduranlar ile ödevin C bölümünde sayılan konularda en az 8 yıl
öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış olmak bağımsız denetçilik kriterleri için yeterli
kabul edilmektedir.
9

03.01.1990 Tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=2355
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Staja ilişkin usul ve esaslar Serbest muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik
Staj Yönetmeliğinde11 yayınlanmıştır.
Yönetmeliğin 9’ncu maddesinde staj yerine geçen süreler daha kapsamlı olarak aşağıdaki
şekilde açıklanmıştır:
- Maliye Müfettişlerinin, Hesap Uzmanlarının, Bankalar Yeminli Murakıplarının, Gelirler
Kontrolörlerinin ve bunların yardımcılarının veya stajyerlerinin, İl Defterdarlarının, Vergi
Dairesi Müdürlerinin, Vergi Denetmenlerinin, Bağımsız Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde
Mali Müdürlerinin kamu hizmetlerinde geçen süreleri,
- Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan kuruluşların muhasebe birimlerinde
birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali
denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri,
- Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler
dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokulların bu alanlarında öğretim üyesi veya görevlisi
olarak çalışanların çalışma süreleri.
- Resmi tatil ve izinlerle, TÜRMOB(Türkiye SMMM ve YMM Odaları Birliği) ve
TESMER(Temel Eğitim Merkezi)’ce yapılan eğitim veya değerlendirmelerde geçen süreler
- Bilgisayar, yabancı dil kursları ile lisansüstü ve doktora eğitiminde geçen süreler Birlik
tarafından uygun görülen programlara göre 6 ayı aşmamak üzere yabancı dil veya 3 ayı
aşmamak üzere bilgisayar eğitiminde geçmesi,,lisansüstü diploma ve tezinin ibraz edilmesi
şartıyla iktisat, maliye, işletme, muhasebe, finansman, denetim ve vergi ile ilgili alanlarda
lisansüstü eğitim görenlerin bu eğitimde geçen sürelerinin bir yılı ,,doktora diploması ve
tezinin ibraz edilmesi şartıyla iktisat, maliye, işletme, muhasebe, finansman, denetim ve vergi
ile ilgili alanlarda doktora yapanların 18 ayı.
Yönetmeliğin 5/a’ncı maddesine göre;stajın amacı, mesleki disiplin, bilgi, deneyim, ve
yeterliliğe sahip meslek mensubu yetiştirmektir.
Stajın hedefi, Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Buna göre eğitim;
- Mesleğin gerektirdiği ahlaki nitelikler ve meslek bilincini yerleştirmek,
- İlgili mevzuatı ve uygulamayı doğru ve etkili bir biçimde öğretmek ve mesleki bilgileri
geliştirmek,
- Yabancı dil ve bilgisayar eğitimine imkan sağlamak,
- Meslekte standartlaşmayı temin etmek.
Hedefini taşımaktadır. Bu hedef gerçekleştiği taktirde bağımsız denetçinin mesleki disipline,
bilgiye, deneyime, ve yeterliliğe sahip olma amacı gerçekleşecektir.
Bu eğitim ve staj dönemi sonrası SMMM olmak isteyen bağımsız denetçi adaylarının
11

Finansal Muhasebe,
Finansal Tablolar ve Analizi,
Maliyet Muhasebesi,
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-

Muhasebe Denetimi,
Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari
Yargılama Hukuku),
Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku.

Konularında bilgi ve birikim sahibi olmaları beklenmektedir.
2-YMM’ler İçin
SMM’lerin YMM olabilmek için en az 10 yıl SMMM konumunda çalışmaları gerekmektedir.
YMM’lerin mesleki yeterliliğe kavuşabilmeleri için bu 10 yıllık zaman zarfında Yeminli Mali
Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği’inde12 sınav konuları
olarak belirtilen hususlarda kendini yetiştirmiş olması gerekmektedir.
Yönetmelikte bu konular:
-

İleri düzeyde finansal muhasebe,

-

Finansal yönetim,

-

Yönetim muhasebesi,

-

Denetim, raporlama ve meslek hukuku,

-

Revizyon,

-

Vergi tekniği,

-

Gelir üzerinden alınan vergiler,

-

Harcama ve servet üzerinden alınan vergiler,

-

Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı,

-

Sermaye piyasası mevzuatı,.

Olarak belirtilmiştir.

E-SINAV ŞARTI
1-SMMM’ler İçin
Yeminli Mali Müşavirlik Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği’nin
5’nci maddesine göre;serbest muhasebeci mali müşavir adaylarının yeterliliğinin
ölçülmesinde sınava tabi tutulmaları ve sınavlarda başarılı olmaları esastır.Sınavlar; yeminli
mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavir adayları için genel ve özel şartlar ile
mesleklerin gerektirdiği diğer nitelikler gözönüne alınarak yapılır.Yazılıdır ve gizlidir.
3568 Sayılı Yasa’nın 7’nci maddesi uyarınca; serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavı
Birlik tarafından yazılı olarak yapılır.

12
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Sınavın objektif olarak değerlendirilmesi ve değerlendirme yapabilecek düzeyde bir sınav
Komisyonunun oluşması için Yasa aynı maddede komisyonun 7 üyesinin yetkin ve farklı
nosyonlardan gelen üyelerden oluşmasını sağlamıştır. Üyelerin 2'si Maliye Bakanlığından, 3
üye Yüksek Öğretim Kurulunca teklif edilecek 5 aday arasından, diğer 2 üye ise Birlikçe
teklif edilecek 4 üye arasından Maliye Bakanı tarafından seçilmektedir.
Sınav komisyon üyeliklerine aday gösterileceklerin; hukuk, iktisat, maliye, muhasebe,
işletme, bankacılık, idarî bilimler dallarından lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun
olmaları ve bu konularda onbeş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim üyeliği veya
görevliliği yapmış bulunmaları şarttır.
Yasa’nın 5/A-c’nci maddesinde ,Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının
müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini
aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar
ile (a) bendinde sayılan konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış
bulunanlar için sınav şartı aranmayacağı belirtilmiştir.
Sınav yönetmeliğinin 14’nci maddesinde sınav konuları
-

Finansal muhasebe,

-

Finansal tablolar ve analizi,

-

Maliyet muhasebesi,

-

Muhasebe denetimi,

-

Vergi mevzuatı ve uygulaması,

- Hukuk (ticaret hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku, ssk ve bağ-kur mevzuatı, idari
yargılama hukuku),
-

Muhasebecilik ve mali müşavirlik meslek hukuku.

olarak sayılmıştır.
2-YMM’ler İçin
Yasa’nın 9/b’nci maddesine göre; Yeminli mali müşavir olabilmek için YMM sınavını vermiş
olmak gerekmektedir. Sınav Yönetmeliğinin 7/a’ncı maddesinde, en az 10 yıllık SMMM
dönemi sonunda yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Yalnız, aynı maddede kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve meslekî yeterlilik
sınavını vermiş olanlar ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu
yönetimi ve siyasal bilimler dallarında profesörlük unvanı almış bulunanların sınava
girmelerine gerek yoktur.
SMMM’ler için olduğu gibi;
Sınav yazılıdır ve gizlidir.Sınavın objektif olarak değerlendirilmesi ve değerlendirme
yapabilecek düzeyde bir sınav Komisyonunun oluşması için Yasa aynı maddede komisyonun
7 üyesinin yetkin ve farklı nosyonlardan gelen üyelerden oluşmasını sağlamıştır. Üyelerin 2'si
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Maliye Bakanlığından, 3 üye Yüksek Öğretim Kurulunca teklif edilecek 5 aday arasından,
diğer 2 üye ise Birlikçe teklif edilecek 4 üye arasından Maliye Bakanı tarafından
seçilmektedir.
Sınav komisyon üyeliklerine aday gösterileceklerin; hukuk, iktisat, maliye, muhasebe,
işletme, bankacılık, idarî bilimler dallarından lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun
olmaları ve bu konularda onbeş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim üyeliği veya
görevliliği yapmış bulunmaları şarttır.
YMM’lerin sınav konuları ödevin D/2’nci bölümünde sayıldığı gibidir.

III-SONUÇ
Yaşadığımız dünyada her şey değişmektedir. Avrupa Birliğine girme çabasında olduğumuz şu
dönemde bu değişimi daha da net görme fırsatını yakalamış bulunmaktayız.
Değişim bize denetim alanında yeni düşünceler ve yeni bakış açıları oluşturmamızı, yeni
teknikler geliştirmemizi ve son teknolojik olanakları kullanmak gereğini dayatmaktadır.
Globalleşen dünyada denetim giderek karmaşıklaşmakta, olay çeşitliliği ve sayısı artmakta ve
her verinin diğeriyle ilişkinliği daha da derinleşmektedir.
Günümüzde işletmeler mali,idari,hukuki,teknolojik ve sosyal boyutlarıyla objektif olarak
analiz edilmeli ve bulunacak sonuçlar gerçek olmalıdır. Bu gerçekliğin ortaya dökebilecek bir
denetçi maksimum düzeyde bilgili, birikimli, tecrübeli ve her şeyden önemlisi resmi ruhsata
sahip olmalıdır.
Ancak, gelişen dünya denetçinin kişisel çabaları ile oluşturduğu nitelikler yanında resmi
mesleki standartlarda da ilerlemeyi gerektirmektedir. Kanımca,buna ulaşmak için yapılması
gereken bağımsız denetime başlamak için gerekli olan bilgi ve birikimin başlangıçta sınavla
deneniyor olması gibi ilerleyen dönemlerde de benzeri aşamaların geçilmesi gerekmektedir.
SMMM’lik ruhsat sınavı mesleğe başlamak için gerekli olan standardı temsil ederken
Mesleğin kendisi, daha derin ve çağdaş bilgi ve birikime ulaşmanın bir gereği olarak bilgi
tazeliğinin sembolü olmalıdır. Bilgi tazeliğinin de üst düzey birikim sahibi olunduğunun
objektif delili olabilecek sınavlarla tescillenmesi gerekir. Eğer böyle olursa bağımsız
denetçiler ve diğer meslek mensupları arasında daha ileri düzeye çıkma açısından bir
rekabetin yaşanmasını sağlayabiliriz. Böyle bir rekabet bir şekilde oluşturulmazsa ve serbest
piyasa kendini sürekli geliştiren kişinin resmi olarak tescillendiği bir tür marka dan uzak
kalırsa gelişen ve değişen dünyada sadece izleyen konumunda olmamız içten bile değildir.
Önümüzdeki yıllarda uygulamaya girecek olan GATS(hizmet ticareti genel anlaşması) ile
yabancı bağımsız denetçi ve mali müşavirlerin Türkiye’de çalışmaları söz konusu olduğunda
bu risk daha da belirgin olacaktır.
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VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE DEĞERSİZ ALACAKLAR VE VAZGEÇİLEN ALACAKLAR
Bora BAKBAK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
GİRİŞ
Firmaların ticari hayatlarında sık sık karşılaşabilecekleri bir durum ;kredili olarak sattıkları mal yada hizmet
bedelini hasılat olarak kaydedip,vergi matrahlarına dahil etmek,daha sonra da hasılat yazılan tutarı ya
zamanında tahsil edememek yada hiç tahsil edememek durumunda kalarak alacaklarının tahsilinin olanaksız
hale gelmesidir.
Bu durumda firmalar kredili olarak sattıkları mal yada hizmet bedellerini hasılat kaydedip vergi matrahlarına
eklemekte bunun sonucunda da zarar ettikleri bir mal yada hizmet satışından vergi ödemeleri durumuyla
karşı karşıya kalmaktadırlar.
Kanun koyucu tüm bunları göz önünde bulundurup,mükelleflerin bu tür faaliyetler sonucu tahsiline imkan
kalmayan alacaklarını zarar olarak dikkate almak suretiyle,vergi matrahlarından düşülmesini belirli şartlara
tabi tutarak kabul etmiştir.
1.DEĞERSİZ ALACAKLAR
Değersiz alacaklara ilişkin düzenlemelere Vergi Usul Kanunu’nun 322’nci maddesinde yer verilmiştir. Buna
göre;
“Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar değersiz
alacaklardır.
Değersiz alacaklar bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleri ile
zarara geçirilerek yok edilirler.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz alacakları, gider
kaydedilmek suretiyle yok edilirler.”
1.1. Bir Alacağın Değersiz Alacak Olduğu Gerekçesiyle Zarar Kaydedilebilmesi İçin
Gereken Şartlar
Kanun maddesinde açıklandığı üzere


Kazai bir hükme



Veya kanaat getirici bir belgeye göre tahsilinin imkansız hale geldiği alacaklar,değersiz alacak
olarak sayılırlar.

Bir alacağın değersiz alacak olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
A-

Alacağın Ticari Ve Zirai Kazancın Elde Edilmesi Veya İdame Ettirilmesi İle ilgili Olması, İş
Ve İşletme İle İlgisinin Bulunması Gerekmektedir.

Alacağın Değersiz Alacak olarak değerlendirilip zarar yazılabilmesi için iş ile ilgisinin bulunması,ticari ve
zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmalıdır. Bunun yanında alacağın gerçek bir
faaliyete dayanması gerekir.

Dolayısıyla işletmenin gerçek bir faaliyetine dayanmamış,ticari iş ve işletme ile ilgisi bulunmayan,işletmenin
karını etkilememiş,işletme sahibinin şahsi nitelikteki alacaklarının değersiz hale gelmeleri durumunda bu
nitelikteki alacakların gider kaydedilmesi mümkün değildir.
Nitekim bu hususta Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 25/11/1976 gün ve 1976/1927 Esas ve 1976/3085 sayılı
kararı “Şüpheli alacak karşılığı ayrılarak gider yazılması kabul edilmeyen ticari mahiyette olmayan
alacaklar için,değersiz alacak olarak gider yazılması da mümkün değildir” şeklindedir.
Yasal düzenleme gereği,tahsil edilemeyen ve tahsil edilmesi olanağının bulunmadığı konusunda yargı kararı
veyahut ispatlayıcı belge bulunan alacağın,tahsil olanağının ortadan kalktığı tarihte ilgili sonuç hesabına
intikal ettirilmesi gerekir. Çünkü V.U.K.’nun 322. maddesinde “….değersiz alacaklar bu mahiyette girdikleri
tarihte….” zarar kaydedilmek suretiyle yok edileceği belirtilmektedir. Maddede yer alan “…yok
edilirler.”ifadesinden anlaşılması gereken bir alacağın değersiz hale gelmesi, bu surette artık o alacağın tahsil
imkanının kalmadığı konusunun kesinleşmesidir. Bu nedenle teminata bağlanan veya gizli teminatı bulunan
bir alacağın karşılık konusu yapılması söz konusu olmayacağı gibi, bu alacağın değersiz olarak kabulü de
mümkün değildir. 1
Alacak İşletme Hesaplarına Kaydedilmiş Ve Hasılat Olarak Dikkate Alınmış Olmalıdır.

B-

Değersiz alacaklar bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari ve zirai kazanç sahiplerince gider
olarak kaydedilebilirler. Vergi Usul Kanununun 323'üncü maddesine göre şüpheli alacaklara karşılık
ayırabilmek için, bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken, değersiz alacakları kanundaki belirlenmiş
şartları taşımaları kaydıyla gider yazmak veya doğrudan zarara atabilmek için bilanço esasına göre defter
tutmak şartı yoktur. İşletme esasına göre defter tutan mükellefler de bu imkandan yararlanabilir.
Ticari ve Zirai kazançlarda tahakkuk esası geçerli olduğundan,bedeli tahsil edilmeyip hasılat yazılan
alacakların ,tahsilinin sonradan imkansız hale gelmesi durumunda alacağın belirli koşuların varlığında gider
ve zarar yazılması mümkündür.
Bedeli tahsil edilmeyen alacağın daha önceden hasılat olarak dikkate alınmış olması gerekir.Hasılat olarak
dikkate alınmayan alacakların daha sonra değersiz alacak olarak gider ve zarar yazılması mümkün değildir.
Alacağın Tahsili Kazai Bir Hükme Veya Kanaat Verici Bir Vesikaya Göre İmkansız Hale
Gelmelidir.

C-

Kazai bir hüküm;alacağın tahsil edilme imkanının tamamen ortadan kalktığını hükme bağlayan bir mahkeme
kararıdır.
Bir alacağın değersiz sayılması için bu alacağın mutlaka senede bağlı olması gerekmemektedir.Önemli olan
alacağın varlığının delillendirilmesi ve değersiz hale geldiğinin kanaat verici bir vesikaya dayandırılmasıdır.
213 Sayılı Vergi usul kanununda kanaat verici bir vesika konusunda yeterli bir açıklama mevcut
bulunmamakla birlikte alacağın tahsil imkanının ortadan kalktığını ispat eden her türlü delil kanaat verici
vesika olarak dikkate alınmalıdır. Yani burada mükellef bu durumu ispatlar durumda olmalıdır.
Bir alacağın değersiz alacak olarak sayılabilmesi için kanaat getirici vesikalara örnek olarak aşağıdaki
belgeler verilebilir;

1



Borçlunun gaipliğine ilişkin mahkeme kararı,



Konkordato ilan edildiği durumda alacaklının borçluyu ibra ettiği tutar,



Alacağın olmadığını ifade eden mahkeme tutanakları,



Borçlunun herhangi bir malvarlığı bırakmadan ölümü ve mirasçıların da mirası red kararı,

Erkan,Mehmet; “Vergi Hukukunda Değersiz ve Vazgeçilen Alacaklar”, Vergi Dünyası, S. 232, Aralık 2000



Borçlunun memleketi terk ettiği ve haczi mümkün mal bulunmadığını gösteren belgeler,



Mahkeme huzurunda sulh suretiyle alacağın bir kısmından vazgeçilmesi,

1.2. Aciz Vesikalarının Durumu
Danıştay 3.Daire’nin 15.5.1996 tarih ve E.1995/354,K.1996/1175 sayılı kararında “aciz vesikasına bağlanan
alacağın ilgili dönemde gider-zarar yazılabileceği” kabul edilmiştir. Ancak,aciz vesikasına bağlanan
alacağın,borçlu mal edindiğinde tahsil edilebileceği gerekçesiyle değersiz alacak olarak kabul
edilemeyeceğine ilişkin yargı organı kararları ve Maliye Bakanlığının verdiği özelgeler de vardır. Nitekim
Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu da 169 nolu Kararı’nda,aciz vesikasına bağlanan alacakların
değersiz alacak değil,şüpheli alacak sayılacağı yönünde görüş belirtmiştir.
1.3. Değersiz Alacağın Zarar Yazılacağı Dönem
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 322.maddesinde belirtildiği gibi değersiz alacaklar bu mahiyete
girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleri ile zarara geçirilerek yok edilirler.
Şüpheli alacak karşılığından farklı olarak,işletme hesabı esasında defter tutan mükellefler de değersiz
alacaklarını gider kaydetmek suretiyle zarar yazabilirler.
Değersiz hale gelen alacakların zarar yazılması alacağın amortisman niteliğindedir.Bu nedenle
amortismanlara ilişkin genel hükümler değersiz alacakların zarar yazılması için de geçerlidir.Dolayısıyla
alacakların değersiz alacak niteliğini aldıkları dönemde zarar yazılması gerekir.İlgili yılda zarara
geçirilmeyen değersiz alacağın,sonraki yıllarda zarar yazılabilmesi mümkün değildir.Bunun için firma
zararda olsa bile alacak değersiz alacak durumuna geldiği
zarar yazılmalıdır.Aksi takdirde sonraki yıllarda zarar yazılabilme imkanı ortadan kalkar. 2
1.4. Değersiz Alacaklarda Muhasebe Kaydı
Örnek: A şahsından olan 10.000.000.000 TL alacak,ilgili adına açılan davanın kaybedilmesi sonucunda
değersiz alacak niteliği kazanmıştır. Bu durumda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olacaktır.
-------------------------------------- / ----------------------------------------------689 Diğer Olağandışı Gider ve
Zararlar Hesabı
10.000.000.000
120 Alıcılar Hesabı
10.000.000.000
------------------------------------- / -----------------------------------------------Dönem sonunda değersiz alacakla ilgili oluşan zarar, Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilip,
kapanacaktır.
----------------------------------31/12/2003-----------------------------------------690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı 10.000.000.000

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

689 Diğer Olağandışı Gider ve
Zararlar Hesabı
10.000.000.000
/
----------------------------------------------

2. VAZGEÇİLEN ALACAKLAR
Vazgeçilen Alacaklara ilişkin düzenlemelere Vergi Usul Kanunun 324 üncü maddesinde yer verilmiştir.
Buna göre;

2

Yüksel,Volkan; “Değersiz Alacaklar ve Muhasebe İşlemleri”, Diyalog, S. 41, Ağustos 2003

“Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar,borçlunun defterlerinde özel bir karşılık
hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde
zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına naklolunur.”
Vazgeçilen alacaklarda da değersiz alacaklara ilişkin esaslar geçerlidir. Vazgeçilen alacak,alacaklı
bakımından değersiz alacaktır. Borçlu bakımından ise bir avantajdır. Çünkü bu yolla borçlunun pasif
kalemlerinde bir azalma olmuş,borçları azalmıştır.
2.1. Bir Alacağın Vazgeçilen Alacak Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Gereken Şartlar
Kanun maddesinde de belirtildiği üzere; bir alacağın vazgeçilen alacak olarak kabul edilmesi için, alacaktan
konkordato veya sulh yolu ile vazgeçilmelidir.
Vazgeçilen alacakları,değersiz alacaklardan ayıran en önemli nokta budur. Alacağın değersiz hale geldiğini
kabul etmek için kazai bir hükme veya kanaat getirici bir belgeye ihtiyaç varken vazgeçilen alacaklar için
Yasada,alacaklının rızasıyla alacağından vazgeçtiğini gösteren konkordato ve sulh yoluna yer verilmiştir.
Kanun koyucunun sulh yoluyla vazgeçilen alacak için herhangi bir belge aramaması, vazgeçilen alacağın
gelir sayılmasından kaynaklanmaktadır. 3
Vazgeçilen alacaklarda; alacaklı alacağından vazgeçerek zarara uğramakta,borçlu ise
bu borcundan kurtularak hasılat elde etmektedir. İşte bu noktada kanun koyucu borcundan kurtulup hasılat
elde eden borçlu için bu hasılatı ilgili dönemde değil de,borçlunun defterinde
özel bir karşılık hesabında üç yıl beklettikten sonra vergilendirmeyi öngörmüştür.
Maddede belirtildiği üzere vazgeçilen alacak borçlunun defterinde özel bir karşılık hesabına alınır ve üç yıl
bekletilir. Alacaktan vazgeçildiği yıldan itibaren bu süre içinde zararla itfa edilmeyen karşılık, dönem
kazancına eklenerek vergiye tabi tutulur. Ancak üç yıllık süre dolmadan işin terki, devir ve ölüm halinde
karşılık hesabında bekleyen vazgeçilen alacaklar kara eklenir.
2.2.Vazgeçilen Alacaklarda Muhasebe Kaydı
Vazgeçilen Alacağın ilgili yılda muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
----------------------------------- / ------------------------------------------320 Satıcılar Hesabı
XXXX
546 Vazgeçilen Alacaklar Hesabı XXXX
----------------------------------- / ------------------------------------------İzleyen yıllarda yapılacak muhasebe kaydı
----------------------------------- / ------------------------------------------546 Vazgeçilen Alacaklar Hesabı
XXXX
690 Dönem Karı veya Zararı XXXX
----------------------------------- / ------------------------------------------671 Önceki Dönem Gelir ve Karları XXXX
690 Dönem Karı veya Zararı XXXX
----------------------------------- / ------------------------------------------SONUÇ
Yazımızda, Vergi Usul Kanununun 322. maddesinde düzenlenen değersiz alacaklar ile 324. maddesinde
düzenlenen vazgeçilen alacakların tanımları yapılarak, öncelikle bir alacağın değersiz alacak olduğu
gerekçesiyle zarar kaydedilebilmesi için gereken şartlar sıralanıp, aciz vesikalarının durumu değerlendirilmiş
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ve değersiz alacağın zarar yazılacağı döneme değinilmiştir. Vazgeçilen alacaklarla ilgili esaslara da
değinilerek, değersiz ve vazgeçilen alacakların muhasebe kayıtları genel hatları ile açıklanmıştır.
Mükellefler, değersiz ve vazgeçilen alacaklarda yukarıda belirtilen esaslara uymak ve kayıtlarını bu esaslara
göre düzenlemek durumundadırlar.

Kanun

Ceza

Mad.

Mad.

Fiil

2003 Yılı

2004 Yılı

Miktar TL.- Miktar TL.Çalıştırılan her işçi için ve cezanın

İşyerinin Açılışını ve Kapanışını Bildirmemek

kesinleşmesinden sonra bildirim

işyerini bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmak.

50.000.000

64.250.000

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uymamak (Davranmamak)

50.000.000

64.250.000 Bu durumdaki her İşçi İçin

7

99/a

Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

50.000.000

64.250.000 Bu durumdaki her İşçi İçin

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek

50.000.000

64.250.000 Bu durumdaki her İşçi İçin

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak

50.000.000

64.250.000 Bu durumdaki her İşçi İçin

28

99/c

İşten ayrılan işçiye Çalış.belge. vermemek,

50.000.000

64.250.000 Bu durumdaki her İşçi İçin

3

98

5

yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi
halinde her ay için aynı mik. ceza

belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak
29

100

29.Madde hükümlerine aykırı olarak toplu işçi çıkartmak

200.000.000

257.000.000 İşten çıkarılan her İşçi İçin

30

101

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

750.000.000

963.750.000

100.000.000

128.500.000 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için

32

102/a

Ücret ile bu kanunda doğan veya TİS'den veya iş sözleşmesinden
doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

Çalıştırılmayan her özürlü,E.hük.
ve çalıştırılmayan her ay için

39

102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

100.000.000

128.500.000 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için

37

102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek

200.000.000

257.000.000

200.000.000

257.000.000

200.000.000

257.000.000

100.000.000

128.500.000 Bu durumdaki her İşçi İçin

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya

38

102/b

52

102/b Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

sebebini ve hesabını bildirmemek
Fazla çalışma ücretini ödememek veya işçiye hak ettiği

41

102/c serbest zamanı altı ay içinde vermemek veya işçinin onayını
almadan fazla çalışma yaptırmak

56

103

Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

100.000.000

128.500.000 Bu durumdaki her İşçi İçin

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

100.000.000

128.500.000 Bu durumdaki her İşçi İçin

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

100.000.000

128.500.000 Bu durumdaki her İşçi İçin

60

103

100.000.000

128.500.000 Bu durumdaki her İşçi İçin

63

104

500.000.000

642.500.000

64

104

100.000.000

128.500.000 Bu durumdaki her İşçi İçin

65

104

68

104

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni
kullandırmamak veya eksik kullandırmak
Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik
hükümlerine uymamak
Telafi çalışması usullerine uymamak
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği
düzenlemelerine uymamak
Ara dinlenmesini uygulamamak
Geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak,

100.000.000

128.500.000

500.000.000

642.500.000

500.000.000

642.500.000

500.000.000

642.500.000

69

104

71

104

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

500.000.000

642.500.000

73

104

Gece çalıştırılma yasağına uymamak

500.000.000

642.500.000

500.000.000

642.500.000

gece ve gündüz posta. değiştirmemek
Çocukları çalıştırma yaşına ve
çalıştırma yasağına aykırı davranmak

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi

74

104

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

500.000.000

642.500.000

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

500.000.000

642.500.000

77

105

İş sağlığı ve güvenliği hükümlerine aykırı davranmak

500.000.000

642.500.000

50.000.000

64.250.000

78/1

105

78/2

105

79

105

80

105

81

105

82

105

çalıştırıp ücretsiz izin vermemek

İş sağlığı ve güvenliği tüzük ve yönetmeliklerine
aykırı davranmak
Kurma izni ve işletme belgesi almadan işyeri açmak
Durdurulan işi izin almadan devam ettirmek,
kapatılan işyerini izinsiz açmak
İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması,
çalıştırılması hükümlerine uymamak
Madde Hükümlerine aykırı olarak İşyeri hekimi çalıştırma ve
işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüklerine uymamak

500.000.000

Bu durumdaki her İşçi İçin

Alınmayan her iş sağ.ve güv. tedbiri
her ay için

642.500.000

500.000.000

642.500.000

500.000.000

642.500.000

500.000.000

642.500.000

İş güvenliği ile ilgili görevli mühendis veya teknik eleman
görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek
Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak veya

500.000.000
500.000.000

642.500.000
642.500.000

85

105

86

105

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için sağlık raporu almamak

100.000.000

128.500.000

Bu durumdaki her İşçi İçin

87

105

18 yaşından küçük işçiler için sağlık raporu almamak

100.000.000

128.500.000

Bu durumdaki her çocuk işçi için

500 000 000

642 500 000

88

105

yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak.

Gebe ve emzikli kadınlar hakkındaki yönetmelik

500.000.000

88

105

89

105

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak

90

106

İş ve işçi bulmak için İş-kur'dan izin almadan faaliyet göstermek

hükümlerine uymamak

642.500.000

500.000.000

642.500.000

1.000.000.000

1.285.000.000

Teftiş sırasında davete gelmemek, belge,bilgi ve ifade vermemek,
gerekli olan belge ve delilleri getirmemek, göstermemek,
92/2

107

İş Müfettişlerinin 92/1. fıkrada yazılı görevlerini yapmak için

5.000.000.000

6.425.000.000

kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki
emir ve isteklerini geciktirmek, yerine getirmemek.
96/1
96/2

107
107

İşverence İfade verenlere telkinde bulunmak veya kötü davranmak

5.000.000.000

6.425.000.000

5.000.000.000

6.425.000.000

İşçiler ve diğer kişiler tarafından,Müfettişin teftiş, denetleme,
görevini yapmasını ve sonuçlandırmasını engellemek.

NOT : 2004 yılı için yeniden değerleme oranı %28.5 olarak tespit edilmiştir.(04.12.2003/ 25306 sayılı resmi gazet)
Kıdem Tazminatı tavan Miktarı 01.01.2004 / 30-6-2004 arası için

1.485.430.000.TL

Kıdem Tazminatı tavan Miktarı 01.07.2004 / 31-12-2004 arası için 1.574.740.000.TL
Asgari Ücret 01.01.2004 -30.06.2004 arası için 16 yaşından büyükler için -423.000.000.TL 16 yaşından küçükler için 360.000.000.TL

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI - 6
İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

M. Vefa Toroslu
Serbest Muhasebeci
1. STANDARDIN ÖZETİ
1.1 Standart İle İlgili Tanımlar
1.1.1 İştirakler
Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak en az %10’una, en fazla %50’sine kadar
veya aynı oranlarda oy hakkına sahip olunan şirketlerdir.
1.1.2 Önemli Etkinlik
Yatırım yapılan ortaklığın finansal ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma gücüdür. Ancak bu
politikaların uygulanmasında kontrol gücü olduğu anlamına gelmez.
1.1.3 Kontrol Gücü
Ana ortaklığın, iştirak veya bağlı menkul kıymet kapsamındaki şirketlerin yönetim çoğunluğuna sahip olma,
ya da yasa veya bir anlaşma sonucu yönetim kararlarında tamamen etkin rol oynama gücüdür.
1.1.4 Bağlı Ortaklık
Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak %50’den fazlasına veya aynı oranda pay
hakkına ya da yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olunan şirketlerdir.
1.1.5 Özkaynak Yöntemi
Bu yöntemde iştirak önce maliyet bedeli ile muhasebeleştirilir. Daha sonra bu tutar, yatırım yapılan
ortaklığın özkaynağından yatırımcının payına düşen kısmı gösterecek şekilde, artırılır veya azaltılır. Bu işlem
yapılırken, ana ortaklığın payına düşen net kar veya zarar gelir tablosunda, diğer özkaynak kalemlerindeki
artışlar ise niteliklerine göre sermaye yedeklerinin ilgili hesabında gösterilir. Yatırım yapılan ortaklıktan
alınan kar payları iştirak tutarından düşülür.
1.1.6 Maliyet Yöntemi
Bu yöntemde yatırımlar maliyet değeri ile muhasebeleştirilir. Yatırımcıya dağıtılan kar payları ise gelir
tablolarında gösterilir.
1.2 Yatırımların Muhasebeleştirilme Yöntemleri
1.2.1 Özkaynak Yöntemi
Önemli etkinliğin var olduğu saptanan iştiraklerin muhasebeleştirilmesi özkaynak yöntemi ile yapılır. Bu
yöntemde, iştirak önce maliyet bedeli ile muhasebeleştirilir. Daha sonra bu tutar, yatırım yapılan ortaklığın
özkaynağından yatırımcının payına düşen kısmı gösterecek şekilde, artırılır veya azaltılır. Bu işlem
yapılırken, ana ortaklığın payına düşen net kar veya zarar gelir tablosunda, diğer özkaynak kalemlerindeki
artışlar ise niteliklerine göre sermaye yedeklerinin ilgili hesabında gösterilir. Yatırım yapılan ortaklıktan
alınan kar payları iştirak tutarından düşülür. Bu gibi değişikliklere örnek olarak; duran varlıklar ve menkul
kıymetlerin yeniden değerlemesi, kur farkları ve şirket birleşmelerinden doğan farklar gibi değişiklikler
verilebilir.
Yatırımcı aşağıda belirtilen tarihlerden itibaren özkaynak yöntemini kullanmaktan vazgeçip maliyet
yöntemine göre muhasebeleştirmeye başlarlar.
a) Yatırımcının ilgili ortaklıktaki önemli etkinliğini yitirmesi ancak yatırımın tamamen veya kısmen devam
etmesi, veya;
b) Yatırım yapılan ortaklığın yatırımcıya fon transferi yapmasının oldukça sınırlı olması veya ilgili ortaklığın
yakın bir tarihte elden çıkarılması amacıyla satın alınması.

Özkaynak yönteminde yatırımcının iştirakin zararlarındaki payı iştirakin kayıtlı değerine eşit veya bu değeri
aşıyorsa yatırımcı bu zarardaki payını hesaba almayı durdurur. Bu durumda iştirak sıfır değeri ile rapor
edilir. Yatırımcının iştirak adına bir takım yükümlülükler altına girdiği yada ödemeler yaptığı durumlarda
bunlar için ek zararlar (gerektiğinde karşılık yoluyla) hesaba alınır. Eğer iştirak daha sonraki dönemlerde kar
rapor ederse yatırımcının iştirakin karındaki payı daha önceden hesaba alınmayan net zarardaki payına eşit
duruma geldiğinde yatırımcı tarafından hesaba alınır.
Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen iştirakler bilançolarda finansal duran varlıklar içerisinde
ayrı bir kalem olarak gösterilir. Yatırımcının bu tür iştiraklerden payına düşen kar veya zarar, gelir
tablolarında ayrı bir kalem olarak yer alır. Yatırımcının, iştirakin olağanüstü ve geçmiş dönem kar veya zarar
kalemlerindeki payına düşen kısımları da ayrıca açıklanır.
1.2.2 Maliyet Yöntemi
Konsolidasyon ve özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirme kapsamı dışında kalan şirket yatırımları maliyet
yöntemiyle muhasebeleştirilir. Bu yöntemde, yatırımcı, yatırım yaptığı ortaklıktaki yatırımı maliyet bedeli ile
muhasebeleştirir. Yatırımdan sağlanan kar payları ise ilgili dönemin gelir tablosunda gösterilir. Dağıtılmayan
kar payları ile ilgili herhangi bir kayıt yapılmaz.
1.3 Konsolide Finansal Tablolar
Konsolide finansal tablolardaki iştiraklere ilişkin yatırım daha sonra satılmak amacıyla yapılmadıkça
özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilir. Daha sonra satılmak amacıyla yapılan yatırımlar maliyet
yöntemiyle muhasebeleştirilir.
1.4 Bireysel (Konsolide Öncesi) Finansal Tablolar
Konsolide finansal tablolar hazırlayan bir yatırımcının bireysel (konsolide öncesi) olarak hazırladığı finansal
tablolarında yer alan iştiraklerin muhasebeleştirilmesi aşağıdaki iki yöntemden birine göre yapılır:
a) Yatırımcının konsolide finansal tablolarında hangi yöntem kullanılmışsa (özkaynak veya maliyet yöntemi)
aynı yöntemle muhasebeleştirilmiş olması,
b) Yatırımcının uzun vadeli yatırımlarının muhasebe politikasına uygun olarak maliyet bedeli veya yeniden
değerlenmiş değeri ile gösteriliyor olması. (Bkz. TMS-7 Yatırımların Muhasebeleştirilmesi standardı)
2. STANDART İLE İLGİLİ TEKDÜZEN HESAP PLANI
Tek Düzen Hesap Planına göre iştirak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi “242 İştirakler” hesabında
yapılmaktadır.
2.1 Hesabın Niteliği
işletmenin, doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine
katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık paylarının izlendiği hesaptır, iştirakler hesabı, bir ortaklıktaki en fazla
% 50 oranında olan sermaye payları veya oy haklarının izlenmesinde kullanılır.
iştirak edilen ortaklıklarda iştirak ilişkisinden bahsedebilmek için sermaye payı dikkate alınmaksızın sahip olunan oy
hakkı veya yönetime katılma hakkının en az % 10 oranında bulunması gerekir.
2.2 Hesabın İşleyişi
İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda veya hisse senedi edinildiğinde hesaba borç, elden çıkarılmalarında
alacak kaydedilir.


İştirak sermaye taahhüdü yoluyla gerçekleştirilirse; taahhüt edilen iştirak sermayesi tutarı "243 İştiraklere Sermaye
Taahhütleri" hesabının alacağına karşılık bu hesabın borcuna yazılır.



İştirak hisse senedi satın alınarak gerçekleştirilirse; hisse senedi alımı için yapılan ödeme bu hesaba borç yazılır (Hisse
senetlerinin nominal değerleri üzerinden de muhasebe içi olarak izlenmesi istendiğinde nazım hesaplara kayıt yapılır).



İştirakin yeniden değerleme karşılığında oluşan fona karşılık çıkartılan "Bedelsiz" hisse senetleri de "523 İştirakler
Yeniden Değerleme Artışlan" hesabının alacağına karşılık bu hesaba borç yazılır.

2.3 Hesabın Değerlemesi

İşletmenin ortaklık hakkını elde etmek için yaptığı ödemelerden; karşılığında hisse senedi alınanlar hisse senetlerinin alış
değeriyle, diğerleri kayıtlı değeriyle değerlenir.
Hisse senedi çıkartan şirketleri iştirak edilmesi durumunda hisse senetlerinin pazar değeri hisse senetlerinin alış
değerinin altına inerse; fark için karşılık ayrılır. Hisse senedi çıkartmayan iştirakin zarar etmesi halinde zarardan
işletmeye düşen pay için de karşılık ayrılarak iştirakteki sermaye payının değeri bilanço günündeki değerine getirilir.
2.4 Hesap İle İlgili Envanter İşlemleri
İştirakin dönem sonu değerlemesi yapılarak varsa değer düşüklüğü için karşılık ayrılır veya mevcut karşılık beklenen zarar
miktarına eşitlenir.
3. STANDART İLE İLGİLİ ÖRNEK UYGULAMA
3.1 Sermaye Taahhüdü Yoluyla İştirak Kaydı
Firma, sermayesinin % 30’una sahip olduğu bir iştirak için 30.000.000.000.- TL sermaye taahhüdünde
bulunmuştur. Söz konusu işlemin muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır:
---------------------------------------- / --------------------------------------242 İŞTİRAKLER
242 01 A İştiraki

30.000.000.000.-

243 İŞTİRAKLER SERMAYE TAAHHÜDÜ 30.000.000.000.243 01 A İştiraki
---------------------------------------- / --------------------------------------3.2 Satınalma Yoluyla İştirak Kaydı
Firma, bir anonim şirketin hisse senetlerinin % 25’ini yatırım amacıyla 50.000.000.000.- TL’na satınalmıştır.
Söz konusu işlemin muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır:
---------------------------------------- / --------------------------------------242

İŞTİRAKLER
242 02 B İştiraki
102

50.000.000.000.-

BANKALAR
102 01 X Bankası

50.000.000.000.-

---------------------------------------- / --------------------------------------3.3 İştirak Hissesinin Yeniden Değerlenmesi Yoluyla İştirak Kaydı
Firma, sahip olduğu iştirakinin yeniden değerlemeden doğan fonlarını sermayeye ilave etmesi sonucu
25.000.000.000.- TL tutarında bedelsiz hisse senedi elde etmiştir. Söz konusu işlemin muhasebe kaydı şu
şekilde olacaktır:
---------------------------------------- / --------------------------------------242

İŞTİRAKLER
242 02 C İştiraki
523

25.000.000.000.İŞTİRAKLER YENİDEN
DEĞERLEME ARTIŞLARI
523 01 C İştiraki

---------------------------------------- / ---------------------------------------

25.000.000.000.-

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI
Veysi YEŞİLKAYA
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
A- GENEL AÇIKLAMALAR
Bilindiği üzere, vergi sistemimizde, mükellefleri enflasyonun doğurduğu olumsuz etkilerden korumak için
bir takım mekanizmalar yer almaktadır. Bunlardan başlıcaları; Yeniden değerleme, Maliyet bedeli
artırımı(maliyet artış fonu), Sabit kıymet yenileme fonu , Yatırım indiriminde endeksleme, Azalan bakiyeler
usulü ile amortisman veya hızlandırılmış amortisman yöntemi, LİFO: Son giren ilk çıkar stok değerleme
yöntemi ve Alacak ve borç senetlerinin reeskontu’ dur.
Vergi idaresi, bir yandan vergi kanunları içerisine serpiştirdiği bu düzenlemelerle enflasyonun mali tablolar
üzerindeki olumsuz etkilerini önlenmeye çalışırken diğer yandan bu avantajların etkilerini kısmen azaltan
mekanizmaları da düzenlemiştir. Örneğin finansman gider kısıtlaması gibi.
Vergi Mahkemesi Kararlarına Danıştay Kararlarına ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu
kararlarına da konu olmuş, gerek içerdiği çelişkiler ve gerekse kapsamı bakımından yoruma açık
uygulamaları ile bir çok tartışmaya neden olan Finansman Gider Kısıtlaması diğer adıyla Yabancı Kaynak
Gider Kısıtlaması uygulaması ilk kez vergi sistemimize 4008 sayılı Kanun ile 01.01.1996'dan itibaren
yürürlüğe girmiştir.
2004 yılından itibaren ‘’Enflasyon Muhasebesi’’ne geçiş için çırpınan idare, bir yandan mükellefleri
enflasyonun doğurduğu olumsuz etkilerden korumaya çalışırken diğer taraftan da finansman giderlerinin bir
kısmını kısıtlayarak tamamının ticari kazançtan indirilmesini önleyen Finansman Gider Kısıtlaması
uygulamasına dokunamaması ile anlayış çelişkisine düşmektedir.
B- YASAL DÜZENLEMELER
Bilindiği üzere, 4008 sayılı Kanun’nun 25.maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 41.maddesine eklenen ve
01.01.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 8. bent hükmü “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre dönem
sonu stoklarını son giren ilk çıkar(LİFO) yöntemine göre değerleyen veya amortismana tabi iktisadi
kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutanların, işletmede kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin faiz,
komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yaptıkları giderler ve maliyet unsurları
toplamına (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit
edilmiş olan yeniden değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl
için hesaplanan ortalama ticari kredi faizi oranına bölünmesi suretiyle bulunacak kısmın % 25’i, Kanunen
kabul edilmeyen gider olduğu,
Sanayi siciline kayıtlı imalatçıların imalat faaliyetlerinde kullandıkları yabancı kaynaklara ait gider ve
maliyet unsurlarına bu bent hükmü uygulanmaz.” Şeklinde düzenlenmiştir.
Diğer yandan Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinin 14. bendinde Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar yöntemine göre değerleyen veya amortismana tabi iktisadi
kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan Bankalar, Sigorta Şirketler ve Finans Kurumlarının finansman
gider kısıtlaması uygulamasına tabii olmadıkları hükmü yer almaktadır.
1- Finansman Gider Kısıtlaması Kapsamına Giren Mükellefler
Gelir Vergisi Kanunu’nun 41/8 ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/13. maddelerinde düzenlenen
‘’Finansman Gider Kısıtlaması’’ kapsamına, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi uyarınca aktife
kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan veya Vergi Usul Kanunu’nun
274. maddesi uyarınca envantere kayıtlı dönem sonu stoklarının son giren ilk çıkar(LİFO) yöntemine göre
değerleyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir.

Yeniden Değerleme ve Lifo yönteminin sağlayacağı vergisel avantajların herhangi birisinden faydalanmak
gider kısıtlaması uygulaması için yeterlidir. Her iki müesseseden de hiçbir şekilde yararlanmayan
mükellefler gider kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
2- Finansman Gider Kısıtlaması Kapsamına Girmeyen Mükellefler
Finansman Gider kapsamı dışında kalan mükellefler Kurumlar Vergisi 54 ve 55 seri numaralı Genel
Tebliğlerinde belirtilmiştir. Buna göre;
a) Sanayi siciline kayıtlı imalatçıların imalat faaliyetlerinde kullandıkları yabancı kaynaklara ait gider
ve maliyet unsurları için gider indirimi kısıtlaması söz konusu değildir. Gider kısıtlaması kapsamı
dışında kalabilmek için hesap dönemi sonuna kadar Sanayi Sicil Belgesi almak için ilgili Bakanlığa
başvurulması ve en geç beyanname verilme süresi sonuna kadar bu belgenin alınması şarttır. Ancak
imalatçı olsalar dahi sanayi siciline kayıtlı bulunmayan veya sanayi siciline kaydını kaptırmalarına
rağmen beyanname verilme süresi sonuna kadar Sanayi Sicil Belgesi alamayan sanayiciler
finansman giderlerinin tamamını indirim konusu yapamayacaklardır.
Sanayi siciline kayıtlı bulunan imalatçıların imalat faaliyeti dışında kalan diğer faaliyetlerine ilişkin
gider ve maliyet unsurları için gider kısıtlamasına ilişkin hükümler uygulanacaktır.
Bilindiği üzere V.U.K.'nun 275. maddesine göre imal edilen mamulün maliyetine genel idare
giderlerinden pay verilmesi veya doğrudan gider yazılması noktasında mükellefe serbestlik hakkı
tanınmıştır. Ancak, bir giderin genel idare gideri sayılarak mamulün maliyetine katılabilmesi için,
gider ile imalat süreci arasında bir illiyet (nedensellik) bağının olması gerekir. İmal edilen mamulün
imalatında herhangi bir etkide bulunmayan giderlerden maliyete pay verilmesi doğru değildir. Buna
göre, İmalatçı bir firmanın, imalat faaliyeti dışında bir kısım malları piyasadan hazır olarak alıp
herhangi bir imalata tabi tutmadan aynı şekilde satması durumunda firmanın katlandığı toplam
finansman giderlerinin ne kadarının imal edilen malla ilgili, ne kadarının imalat dışı işlerle ilgili
olduğunun tespit edilmesi gerekecektir. Birebir olarak bu tespitin yapılması güç olup nitekim vergi
incelemelerinde de itirazlara yol açmaktadır. Birebir olarak bu tespitin yapılamadığı durumlarda
finansman giderlerinin tamamının satışların maliyeti ile ilgili olduğundan hareketle, finansman
giderlerinin satılan mamul maliyeti ile satılan ticari mal maliyeti, satılan hizmet maliyeti ile diğer
satışların maliyeti arasında oranlama yapılarak dağıtılması bir yöntem olarak kabul edilebilir.
Örneğin;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

656-Kambiyo Zararları
660-Kısa Vadeli Finansman Giderleri
661-Uzun Vadeli Finansman Giderleri
Gider Kısıtlamasına Tabi Giderler
Toplamı

Satılan Mamuller Maliyeti
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Satılan Hizmet Maliyeti
Diğer Satışların Maliyeti
Toplam Satışların Maliyeti
Satılan Mamul Maliyetinin Toplam Maliyet
11 İçindeki Payı(6/10)
Satılan Mamul Maliyeti Dışındaki Diğer
Faaliyet Maliyetlerinin Payı Toplam Maliyet
12 İçindeki Payı((7+8+9)/10)
İmal Edilen Mamul Maliyetine Eklenebilecek
Finansman Gideri Tutarı(4*11)
13

1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
6.000.000.000

20.000.000.000
4.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
26.000.000.000
0,7692
0,2308

4.615.384.615

Finansman Gider Kısıtlaması Oranı
Uygulanacak Finansman Gideri Tutarı(416 13)veya(4*12)

1.384.615.385

Yukarıdaki tabloya göre, imal edilen mal maliyetine pay verilmesi mümkün olmayan toplam
1.384.615.385 TL tutarındaki finansman giderlerinin gider kısıtlamasına tabi tutulması
gerekmektedir. İmal edilen mal maliyetine pay verilmesi durumunda ise toplam 4.615.384.615 TL
tutarındaki finansman gideri gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaktır.
Uygulanabilecek başka bir yöntem ise, tüm nakit çıkışı gerektiren girdiler içindeki üretim girdi
maliyetlerine ait payın bulunması ve üretim girdi maliyetleri dışındaki girdilere isabet eden
finansman giderlerinin finansman gider kısıtlamasına tabi tutulmasıdır.
b) Bankaları, sigorta şirketlerini, kurumlar vergisi mükellefi olan finans kurumları(finansman
şirketlerini ve factoring şirketleri) ile esas faaliyet konusu işletmelere finansman sağlamak olmayan
borsa aracı kurumları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları gibi kurumlar, Finansman Gider
Kısıtlaması kapsamı dışında tutulmuştur. Ancak, Finansal kiralama şirketleri Finansman Gider
Kısıtlaması’na
tabidir.
c) Sanayi siciline kayıtlı imalatçı olup fason imalat yapanların veya yaptıranların, bu imalat faaliyetinde
kullandıkları yabancı kaynaklara ait gider ve maliyet unsurları gider indirimi kısıtlamasına konu
olmayacaktır.
3- Gider Kısıtlaması Kapsamına Giren Yabancı Kaynaklara İlişkin Gider ve Maliyet Unsurları
İşletmelerin kullanmış oldukları yabancı kaynaklara ilişkin ve yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı
olarak doğan; belgeli veya belgesiz her türlü faiz ,komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı, Factoring
kuruluşlarına verilen iskonto bedelleri ve benzer adlar altında yapılmış olan giderler ve maliyet
unsurları(Yatırım maliyetine eklenenler hariç) gider kısıtlamasına uygulamasına tabidir.
Yatırımdan kasıt teşvik belgeli veya belgesiz amortismana tabi iktisat kıymet yatırımı olarak anlamak
gerekir. Bu iktisadi kıymetlerin iktisabında, Vergi Usul Kanunu’nun 262. maddesi uyarınca maliyete
eklenmesi zorunlu bulunan yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları ile ihtiyari olarak maliyete
eklenen yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları Finansman Gider Kısıtlaması’na konu
edilmeyecektir.
Kredi faizleri üzerinden hesaplanan banka sigorta muameleleri vergisi gibi bir yabancı kaynağın işletmede
kullanım süresine bağlı olarak doğan giderler ile finansal kiralama şirketlerince katlanılan finansman
giderleri de gider kısıtlaması kapsamında yer almaktadır.
4- Gider Kısıtlaması Kapsamına Girmeyen Yabancı Kaynaklara İlişkin Gider ve Maliyet Unsurları:
İşletmelerde gerçekleşen gider ve maliyet unsurlarının gider kısıtlamasına tabi olabilmesi için bunun yabancı
kaynak kullanımına ve bu yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğmuş olması gerekir. Bu
nedenle yanancı kaynak kullanım süresine bağlı olmaksızın ortaya çıkan Teminat mektubu komisyonları,
tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan baskı vb. giderler ile ipotek masrafları gibi herhangi bir yabancı kaynak
kullanımına bağlı olmaksızın yapılan giderlerin gider kısıtlamasına konu edilmesi söz konusu değildir.
Aynı şekilde bir finansman gideri olmayıp, finansman geliri azalması niteliğinde olan erken ödeme
ıskontoları veya peşin ödeme ıskontoları da gider indirimi kısıtlaması kapsamı dışındadır.
Kredi sözleşmelerine ilişkin olarak ödenen damga vergisi veya banka havale ücretlerine ilişkin ödenen banka
ve sigorta muameleleri vergisi gibi, bir yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğmayan gider ve
maliyet unsurları gider indirimi kısıtlaması uygulamasına tabi değildir.

V.U.K.'nun 275. maddesine göre imal edilen mamulün maliyetine genel idare giderlerinden pay verilmesi
veya doğrudan gider yazılması ihtiyari olup Sanayi siciline kayıtlı imalatçıların, imalat faaliyetlerinde
kullanmış oldukları yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerini Vergi Usul Kanunu’nun 275.maddesi
uyarınca imal edilen emtianın maliyetine dahil etmeleri durumunda, gider kısıtlaması uygulanmayacaktır.
Yatırım (yatırım, teşvik belgeli veya belgesiz amortismana tabi iktisadi kıymet yatırımını ifade eder)
maliyetine zorunlu yada ihtiyari olarak eklenen gider ve maliyet unsurları gider kısıtlaması kapsamına
girmemektedir.
5- Finansman Giderleri Kısıtlaması Uygulamasında Esas Alınacak İndirim Oranı :
Gider kısıtlaması uygulamasında esas alınacak indirim oranı, o yıla ilişkin yeniden değerleme oranının, ilgili
kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığı'nca o yıl için hesaplanan ortalama ticari kredi faiz
oranına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan İndirim oranının %25'i finansman
giderlerine uygulanacak oran olarak dikkate alınmaktadır. Örneğin; bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun
310 seri numaralı Genel Tebliği’nde 2002 yılı için Yeniden Değerleme Oranı %59 olarak belirlenmiştir.
2002 yılı için gerçekleşen ortalama ticari kredi faiz oranı %64,98 olduğundan hareketle ((Yeniden değerleme
oranı
/
ortalama
ticari
kredi
faiz
oranı
=)
x
%25)
formülünü
uygularsak
((%59/%6498=%90,80*%25)=%22.7) 2002 yılı için hesaplanan Finansman Gider Kısıtlaması oranının
%22,7 olduğunu görürüz. Nitekim 2002 yılı finansman giderlerine uygulanacak Finansman Gider
Kısıtlaması oranı 79 seri numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde % 22.7 olarak belirlenmiştir.
Özel hesap dönemine tabi mükellefler, özel hesap döneminin kapandığı takvim yılından bir önceki yıla
ilişkin indirim oranını kullanarak gider kısıtlamasını uygulayacaklardır. Örneğin, özel hesap dönemi 2003
yılında kapanan mükellefler finansman gider kısıtlamasına tabi 2002 yılı finansman giderlerinin % 22.7’sini
kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.
6- Yeniden Değerleme Ve Son Giren İlk Çıkar Yöntemi Uygulanmakla Birlikte Bunların Sağladığı
Vergisel İmkanlardan Yararlanılmadığı Durumlar:
Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinin 8 numaralı bendi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci
maddesini 13 numaralı bendi uyarınca Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde amortismana tabi iktisadi
kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutmayan ve dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar(LİFO)
yöntemine göre değerlemeyen mükellefler finansman gider kısıtlaması kapsamı dışında tutulmuştur.
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerleyen ve dönem sonu stoklarını son giren ilk
çıkar(LİFO) yöntemine göre değerleyen mükellefler, bu iki yöntemin sağladığı vergisel avantajlardan
faydalanmamaları durumunda da işletmelerinde kullanacakları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet
unsurlarında herhangi bir gider kısıtlamasına gitmeyeceklerdir.
Esas itibariyle yeniden değerleme müessesesi işletmelere, iktisadi kıymetlerine eski değerleri yerine yeniden
değerlenmiş değerleri üzerinden amortismana tabi tutma, oluşan değer artışını vergilemeye konu olmaksızın
sermayeye ekleme gibi bazı vergisel imkanlar sağlamaktadır. Yeniden değerleme yapılmasına rağmen,
vergiye tabi kazancın tespitinde bu vergisel imkanlardan yararlanılmaması ve iktisadi kıymetin elden
çıkarılması veya işletmenin tasfiyesi sırasında daha önce yapılan yeniden değerleme uygulaması dolayısıyla
doğabilecek diğer vergi imkanlarından da vazgeçilmesi halinde, gider indirimi kısıtlaması uygulaması
açısından yeniden değerleme yapılmamış kabul edilecektir.
Örneğin, Mükellefler, dönem kazançlarının tespitinde, yeniden değerlemeye tabi tuttukları iktisadi
kıymetlerini yeniden değerlenmemiş(Değerlemeden önceki) tutarları üzerinden hesaplanan amortismanları
dikkate alırlarsa birinci vergisel avantajdan vazgeçmiş olurlar. Yine mükellefler yeniden değerlemeye tabi
tuttukları iktisadi kıymetleri dolayısıyla oluşan değer artış fonlarını sermayeye ilave etmişlerse vergisel
avantajdan yararlanmamak için ilgili sabit kıymet satıldığında veya işletmenin tavsiyesi sırasında değer artış
fonunu sermayeye ilave edilmemiş gibi gelir artırıcı unsur olarak dikkate almaları gerekmektedir. Bu iki
hususa dikkat edildiğinde yeniden değerleme yapılsa bile gider indirimi kısıtlaması dışında kalınabilecektir.
Aynı şekilde ticari kazancın tespitinde dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar(LİFO) yöntemine göre
değerleyen mükellefler bunun sağladığı vergisel avantajlardan faydalanmamaları durumunda gider
kısıtlaması uygulamasında bu yöntemin uygulanmadığı varsayılacak ve gider kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Bu durumda, yeniden değerleme ve son giren ilk çıkar yöntemini uygulamakla beraber bunların sağladığı
vergisel imkanlardan yararlanılmaması ve yasal kayıtların yukarıda belirtilen hususların tespitine imkan
verecek şekilde tutulması halinde gider kısıtlaması dışında kalmak mümkün olabilmektedir.
7- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşleri İle Uğraşan Mükelleflerde Gider Kısıtlaması Uygulaması:
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 55 seri numaralı Genel Tebliğinde de açıklandığı üzere, GVK'nun 42'inci
maddesi hükmüne göre birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin
bittiği yıl kesin olarak tespit edilmekte ve tamamı o yılın geliri sayılarak vergilendirilmektedir. Bu işlerle
uğraşanların kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin, işin kesin kâr veya zararının
tespit edildiği yıl kazancının hesaplanmasında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması
gerektiğinden, gider kısıtlamasına ilişkin uygulama da aynı dönemde yapılacaktır. Bununla birlikte,
indirilemeyecek finansman gideri tutarı, işin devamı süresince yapılan finansman giderleri toplamına işin
bittiği yıla ilişkin indirim oranı uygulanmak suretiyle değil, her yıl yapılan finansman giderleri tutarına o yıla
ilişkin indirim oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır.
Birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması veya yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinin yanı
sıra başka işlerin de bulunması halinde, yapılan finansman giderleri hangi yılın kâr veya zarar tutarının
tespitinde dikkate alınıyorsa, o yılda gider indirimi kısıtlamasına konu edilmesi gerekmektedir.
8- Finansman Gideri yanında Finansman Gelirinin de Bulunması Durumunda (Netleştirme):
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 55 seri numaralı Genel Tebliğinin 8'inci bölümünde “.... Finansman
giderlerinin yanı sıra finansman geliri de elde etmiş olan mükelleflerin gider kısıtlaması uygulamasında söz
konusu gelir ve giderlerini birbiri ile mukayese etmek suretiyle netleştirmeleri mümkün olmayıp, finansman
giderleri toplamının gider kısıtlamasına konu edilmesi gerektiği.....” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm,
Danıştay Kararlarına Vergi Mahkemesi Kararlarına ve Danıştay Vergi Daireleri Genel Kurul Kararlarına
konu olmuş ve ilginç bir hal almıştır. Şöyle ki; Vergi Mahkemeleri finansman giderlerinde netleştirmeyi
önleyen bu düzenlemeye ilişkin mükellef lehine karar vermiş akabinde de Danıştay 4. Dairesi 27.03.1997
tarih E:1997/636 ve 1997/771 sayılı kara kararla yürütmeyi durdurma, 27.10.1997 tarih E:1997/636K:1997/3797 sayılı karar ile yürütülmesi durdurulan söz konusu düzenleme iptal etmiştir.. Durum böyle
olunca firmalar finansman giderlerinden varsa finansman gelirlerinin düşmek suretiyle kalan finansman
giderleri üzerinden gider kısıtlaması uygulamıştır.
Bu defa Danıştay'ın verdiği kararın bozulması için Maliye Bakanlığınca Danıştay Vergi Dava Daireleri
Genel Kuruluna başvurulmuş olup, bu Kurul 12.03.1999 tarih, E.1998/139, K.1999/153 sayılı karar ile
Danıştay 4. Dairesinin iptal kararını bozmuştur. Mükellefin düzeltme talebi de Danıştay Vergi Dava
Daireleri Genel Kurulunca 14.D1.2000 tarihinde reddedilerek bu konuya son nokta konulmuş ve finansman
giderlerinden tenzili yani, netleştirilmenin yapılamayacağı karar altına alınmıştır.
Ancak, Danıştay 3'üncü Dairesi almış olduğu 09.02.2000 tarih, E.1998/2340, K.2000/471 ve 26.06.2001
tarih, E.2001/840, K.2001/2556)6 sayılı kararlarla Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu kararlarının, İçtihatları
Birleştirme Kurulu kararları gibi bağlayıcı olmadığı, ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu kararına
katılmadığını belirten ve netleştirme yapılabileceğine ilişkin kararlar vermektedir. Bu durum mükelleflere
itiraz-i kayıtla beyannamelerini verip, dava açabilme hakkı tanımaktadır.
9- Gider Kısıtlamasına Tabi Finansman Giderlerine İlişkin KDV'nin İndirimi :

Vergi İdaresinin Finansman gider kısıtlamasına tabi tutulan giderlere ilişkin katma değer vergisinin indirilip
indirilemeyeceği hususundaki görüşü 55 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 10'uncu kısmında
açıklanmıştır. Buna göre; Gelir Vergisi Kanunu’nun 41/8 ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/13 üncü
maddeleri ile getirilen ve işletmelerin kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin bazı gider ve maliyet
unsurlarının bir kısmının indirim kısıtlamasına tabi olacağını öngören düzenlemenin, Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun yukarıda bahsi geçen 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmediği, doğrudan işletmenin
faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen Katma Değer Vergisi'nin indirim konusu yapılamamasının,
Katma Değer Vergisi'nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde

kalmaması prensibi ile de çeliştiğinden bahisle, finansman gider kısıtlamasına tabi tutulan giderlere ait
Katma Değer Vergisi'nin tamamının indirilebileceği belirtilmiştir.
KAYNAKLAR
1. Gelir Vergisi Kanunu ve Genel Tebliğleri
2. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Genel Tebliğleri
3. Vergi Usul Kanunu Ve Genel Tebliğleri
4. Giderler-Hasan YALÇIN
5. Vergi Hukuku-Mualla ÖNCEL-Ahmet KUMRULU-Nami ÇAĞAN
6. Vergi Avantajları-Güneri ERGÜLEN-Hayreddin ERDEM
7. Finansman Gider Kısıtlaması-Mustafa ÖZYÜREK
8. Finansman Gider Kısıtlaması-Mustafa ÖZYÜREK
9. Finansman Gider Kısıtlaması Hasan Zeki SÜZEN-Ekrem KAYI
10. Yaklaşım Dergisi -Makaleler
11. Vergi Dünyası Dergisi-Makaleler
12. Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi-Makaleler
13. Danıştay Kararları
14. KVK ile ilgili Muhtelif Uygulama Genelgeleri

DANIŞTAY
Onbirinci Daire
Esas No: 1999/2456
Karar No: 1999/3571
Özet : İnşaat işlerinde hakediş raporlarının KDV karşısındaki durumları hk.
İstemin Özeti: İnşaat işiyle uğraşan yükümlü şirketin, katma değer vergisi'ni hakediş raporunun onaylandığı tarihten
sonra beyan saptanması üzerine adına 1995 yılının Aralık dönemi için ağır kusur cezalı katma değer vergisi salınmıştır.
....... Vergi Mahkemesi'nin 23.02.1999 gün ve E: 1998/460, K: 1999/139 sayılı kararlarıyla; 3065 Sayılı Katma Değer
Vergisi Kanunu'nun 10. Maddesi'nin (c) bendinde, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu
hususlarda mutabık kalınan hallerde, herbir kısım teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran
olayın meydana geldiğinin hükme bağlandığı, olayda hizmetin yapıldığını gösteren hakediş raporu 31.12.1995 tarihinde
onaylandığına göre katma değer vergisinin bu tarihte doğduğu, bu durumda yapılan hizmet karşılığında, 12.02.1996
tarihli faturayı düzenleyip, hakediş bedelini 1996 yılının Şubat dönemi beyannamesine intikal ettiren yükümlü şirket
adına yapılan tarhiyatta isabetsizlik bulunmadığı, ancak defter ve belgelerin karşısında kesilen ağır kusur cezasının
kusur cezasına çevrilmesi icap ettiği gerekçesiyle vergi asıl onanmış, ağır kusur cezası ise kusur cezasına çevrilmiştir.
Yükümlü şirket, kesin kabülün yapıldığı 12.02.1998 tarihine kadar fatura düzenlememe hakları mevcut olduğu halde
12.02.1996 tarihinde fatura düzenlemek suretiyle hasılatı ilgili dönem beyannamesine intika ettirerek tahakkuk eden
vergiyi ödediklerini, ödenen katma değer vergisinin tekrar istenildiğini, vergi dairesi müdürlüğü ise, kesilen ağır kusur
cezasının yasaya uygun olduğunu ileri sürerek mahkeme kararının bozulmasını istemektedirler.
Savunmanın Özeti: Vergi Dairesi Müdürlüğü'nce karşı taraf temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuş olup, yükümlü
şirketçe savunma verilmemiştir.
Danıştay Savcısı......'nın Düşüncesi:. Uyuşmazlık, senelere sari inşaat işi yapan yükümlü şirketin 1995 Aralık ayı
hesaplarının inceleme elemanlarınca incelenmesi sonucu düzenlenen rapora dayalı olarak, taahhüt edilen inşaatın geçici
kabulünü takip eden dönemlerde eksikliklerin tamamlanması sonucu düzenlenen 31.12.1995 günlü hakedişin
zamanında faturayabağlanıp katma değer vergisi tahakkuk ettirilmediğinden bahisle şirket adına yapılan ağır kusur
cezalı tarhiyatın kaldırılması isteğiyle açılan davayı, ağır kusur cezasına çevirmek suretiyle kısmen kabul eden vergi
mahkemesi kararının, yükümlü şirket vekilince temziyen incelenerek bozulması istemine ilişkindir.
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "Vergiyi Doğuran Olay" başlığını taşıyan 10. Maddesinin (c) bendinde,
katma değer vergisinin, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan
hallerde, her bir kısmın teslimi veya birkısım hizmetin yapılması ile doğacağı hükme bağlanmıştır.
Olayda, inşaa edilen ve tahriyata neden olan gayrimenkulün kısı kısım teslim edildiği, teslimlerden birinin de
31.12.1995 günlü hakedişle yapıldığı, hakedişe ilişkin faturanın bu tarihte düzenlenmesi ve tahsil edilen katma değer
vergisinin vadesinde ödenmesi gerekirken 12.02.1996 tarihinde düzenlendiği dosyanın incelenmesinden
anlaşılmaktadır.
Ancak, biraz geç de olsa hakediş içeriği hasılatın faturanın düzenlendiği Şubat ayı matrahına dahil edilerek vergisinin
ödendiği tartışmasızdır. Bu nedenle şirket adına yeniden katma değer vergisi salınması isabetsizdir.
Ağır kusur cezasına gelince, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 341'nci maddesinde, verginin zamanında tahakkuk
ettirilmemesi vergi ziyaı olarak kabul edilmiştir. Yükümlü şirketçe zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiden dolayı
kesilen ağır kusur cezasının davanın durumuna göre vergi mahkemesince kusur cezasına çevrilmesi yerindedir.
Açıklanan nedenlerle yükümlü şirket vekili temyiz isteminin kısmen kabulüne ve vergi mahkemesi kararının vergi aslı
yönünden bozulmamasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Tetkik Hakimi........'nın Düşüncesi: Vergi mahkemesince, tahakkuk müzekkeresi ile verile emrinin ne zaman tanzim
olduğu hususları araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, hakediş raporunun onay tarihinde katma değer
verigisinin doğduğu gerekçesiyle vergi aslının onanması suretiyle tesis edilen kararda isabet görülmemiştir. Ayrıca,
yükümlü şirket tarafından hakediş bedeli 1996 yılının Şubat dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamesine intikal
ettirilerek ödendiğinden, yapılan tarhiyatın mükerrer vergilemeye yolaçacağı da açıktır.
Açıklanan nedenlerle yükümlü şirket temyiz isteminin kabulüyle vergi mahkemesi kararının bozulması, vergi dairesi
temyiz isteminin ise reddi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesi'nce işin gereği görüşüldü:
Vergi dairesi müdürlüğü temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar mahkeme kararının lehlerine bozulmasını sağlayacak
nitelikte görülmemiştir.
Yükümlü şirket temyiz isteine gelince;

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 10'uncu Maddesi'nin (c) bendinde, kısım kısım mal teslimi ve hizmet
yapılmasının mutad olduğu veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde vergiyi doğuran olayın, herbir kısım teslimi
veya bir kısım hizmetin yapılması ile meydana geleceği kabul edilmiştir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihale usulüyle yapılan işlerde, müteahhidin yaptığı işlerde doğan alacakları,
yapılan iş gözönüne alınarak hesaplanmakta ve kesin ödeme niteliğinde olmamak üzere belirli aralıklarla düzenlenen
geçici hakediş raporlarına dayanılarak ödenmekte, müteakiben de 2886 Sayılı Kanun'un 91'nci Maddesi uyarınca
Bakanlar Kurulu'nca yürürlüğe konulan Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik hükümlerine göre geçici ve kesin
kabulü yapılmaktadır.
Hakediş raporları, esas olarak yapılan işin karşılığının iş bitirildikçe müteahhide ödenmesi amacıyla düzenlenen belgeler
olup, aynı zamanda işin belli bir kısmının yapıldığını da göstermektedir.
2886 Sayılı Kanun'un, 8'nci Maddesi'nin tip şartnamelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye yetkili kıldığı Bakanlar
Kurulu'nun, 84/8520 Sayılı Kararıyla yürürlüğe konulan Bayındırlık İşleri Genel şartnamesi'nin 39'ncu Maddesi'nde,
geçici hakediş raporlarının hangi esaslara göre düzenleneceği açıklanmış ve hazırlandıktan sonra müteahhit ile işveren
idare tarafından imzalanan geçici hakediş raporunda tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar yetkili makamlar tarafından
düzeltme yapılabileceği belirtilmiştir. Bitirilen iş için ne kadar ödeme yapılacağı, dolayısıyla da teslim edilen mal ve
hizmetin bedeli ancak ita amirince tahakkukun yapılması, verilen emrinin düzenlenmesi ile belli olmaktadır.
Bu itibarla, hakediş raporunun taraflarca imzalanıp onaylanmasından sonra, ita amirince tahakkukun yapıldığı tarihin,
bitirlen iş miktarının ortaya çıktığı ve idarece işin belli bir kısmının teslim alındığı, aynı zamanda vergiyi doğuran olayın
meydana geldiği tarih olduğunun kabulü gerekmektedir.
Olayda, en son geçici kabülden sonra eksikliklerin giderilmesi amacıyla 15.11.1995- 31.12.1995 tarihinde yükümlü
şirket tarafından işi yapıldığı ve 31.12.1995 tarihinde ise hakediş raporunun onaylandığı, raporun onay tarihi yerine
1996 yılının Şubat döneminde hakediş bedelinin beyan edilmesi uygun bulunmayarak cezalı katma değer vergisinin tarh
olunduğu, vergi mahkemesince katma değer vergisini doğuran olayın hakediş raporunun onaylandığı tarihte doğduğu
gerekçesiyle vergi aslı onanmak, ağır kusur cezası ise kusur cezasına çevrilmek suretiyle karar verildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, vergi mahkemesince tahakkuk müzekkeresi ile emrinin ne zaman tanzim olunduğu hususu araştırılıp
sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçesiyle tesis edilen kararda isabet bulunmamaktadır.
Kaldı ki, yükümlü şirket tarafından hakediş bedeli 1996 yılının şubat dönemine ilişkin katma değer vergisi
beyannamesine intikal ettirilmek suretiyle ödendiğinden, 1995 yılının Aralık dönemi için yapılan tarhiyatın mükerrer
vergilemeye yol açacağı da açıktır.
Açıklanan nedenlerle vergi dairesi temyiz isteminin reddine, yükümlü şirket temyiz isteminin ise kabulüne, .......... Vergi
Mahkemesi'nin 23.02.1996 gün ve E: 1998/460, K: 1999/139 Sayılı Kararın, yukarıda belirtilen hususlar gözönüne
alınarak yeniden bir karar verilmek üzere bozulmasına 12.10.1999 gününde oybirliği ile karar verildi.
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Sayı: 25180
Danıştay Kararları
Danıştay Dördüncü Dairesinden :
Esas No : 2003/1434
Karar No :2003/1657

Kanun Yararına Temyiz Eden : Danıştay Başsavcılığı
Davacı : ..............Tekstil Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Atatürk Mah. ........................ İstanbul
Davalı : Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı İSTANBUL

İstemin Özeti : Davacı şirket adına. yoklama memurları tarafından yapılan yol denetiminde şirkete ait aracın dur
işaretine uymaması nedeniyle 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca özel usulsüzlük cezası
kesilmiştir. İstanbul 5. Vergi Mahkemesinin 31.10.2001 günlü ve E:2001/466, K:2001/1723 sayılı, yol denetiminde
aracın durmaması nedeniyle Vergi Usul Kanunu uyarınca ceza kesilemeyeceği, kesilen cezanın Vergi Usul Kanununun
amacına, tüm vergi kanunlarının özüne, hukuka ve Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle cezanın kaldırılmasına ilişkin
kararını onayan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 27.6.2002 günlü ve E:2002/1239, K:2002/2610 sayılı kararı ile
anılan kararın düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 15.10.2002 günlü ve E:2002/5872, K:2002/3791 sayılı kararının
İdari Yargılama Usulü Kanunun 51. maddesi uyarınca Kanun yararına bozılması istenilmektedir.

Tetkik Hakimi Erkan Kunduracı'nın Düşüncesi : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 127 inci maddesinin (d)
bendinde, yoklamaya yetkili memurların, taşıt araçlarını Maliye Bakanlığının belirleyeceği özel işaretle durdurmak ve
taşıtta bulundurulması gereken yolcu ve malların, miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak yoluyla balirlemeye
yetkili oldukları, Kanunun olay tarihinde yürürlükte bulunan 353 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasında bu Kanunun
127/d maddesi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin uyarısına rağmen durmayan aracın sahibi adına
110.000.000 TL. özel usulsüzlük cezası kesileceği yol denetiminde 11.11.2000 gün ve P 361785 sayılı tutanakla davacı
şirkete ait kamyonetin yetkililerin dur işaretine uymadığının tespiti üzerine özel usulsüzlük cezasının verginin hukukiliği
ilkesine, yasaya ve Anayasa' ya aykırı olduğu, suçun bütün unsurları tamam olmadan faile ceza verilemeyeceği
şeklindeki ceza hukuku ilkesine de aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılmasnı karar verilmiş ise de , yürürlükteki
düzenlemelere uygun olarak kesilen özel usulsüzlük cezasında yasa ve hukuka aykırılık bulunmadığı görüşüyle özel
usulsüzlük cezasını kaldıran mahkeme kararına yönelik itirazı reddeden kararın düzeltilmesine ilişkin İstanbul Bilgi İdare
Mahkemesi kararının kanun yararına bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Başsavcısı Harun Çetintemel'in Düşüncesi : Yükümlü şirket adına kesilen özel usulsüzlük cezasına
yönelik davayı kabul eden ve dava konusu cezayı kaldıran İstanbul 5. Vergi Mahkemesinin tek hakimle verilen
31.10.2001 günlü ve E: 2001/466, K:2001/1723 sayılı kararını onayan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 27.6.2002
günlü ve E:2002/1239, K:2002/2610 sayılı kararı ile bu kararın düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 15.10.2002 günlü
ve E:2002/5872, K:2002/3791 sayılı kararının, hukuka aykırı olduğu belirtilerek, davalı İstanbul Dış Ticaret Vergi
Dairesi Başkanlığıca kanun yararına bozulması istemi üzerine konu incelendi:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51 inci maddesinde, bölge idare mahkemesi kararlarından, niteliği
bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenlerin kanun yararına temyiz olunabileceği belirtilmiştir.

Dava dosyasına göre, 11.11.2000 tarihinde Beylikdüzü mevkiinde yapılan yol denetiminde 34 YTG 06 paka nolu Bateks
Tekstil Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine ait beyaz panelvan kamyonetin, özel işaretli özel yetki belgeli memurlarla
74103 sicil nolu polis memuru Kadir Kır ile birlikte imzalanmış ve sözü edilen tutunuğu dayanılarak özel usulsüzlük
cezası kesilmiş bulunmaktadır. İstanbul 5. Vergi Mahkemesinin, "dur" ihtarına uymama gibi bir sebebe dayalı olarak
idarenin vergi cezası kapsamında bir ceza kesmesinin veıgi hukukunun özüne ve ruhuna ve sözkonusu kararı, İstanbul
Bölge İdare Mahkemesince verilen anılan kararlarla aynı gerekçeyle onanmış ve kararın düzeltilmesi istemi de
reddedilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İdarenin yardımı" başlığını taşıyan 7 nci maddesinde, "Bilumum mülkiye amirleri,
emniyet amir ve memurları, belediye başkanları,köy muhtarları ve kamu müesseseleri vergi kanunlarının
uyğxgulanmasında uygulama ile ilgili memurlara ve komisyonlara ellerindeki bütün imkanlarla kolaylık göstermeye ve
yardında bulunmaya mecburdurlar" hükmü yer almış, 127 nci maddesinin (d) mendende de, yoklamaya yetkili
memurlara "Nakil vasıtalarını Maliye Bakanlığının belirleyeceği özel işaretlerle durdurmak ve taşıtta bulundurulması
icapeden, taşıt pulu, yolcu listesi, fatura veya sevk irsaliyesi, yolcu bileti ile taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile taşınan
yalcu ve malların maktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak saymak suretilye tespit etmek " yetkisi tanınmıştır. Aynı
Kanunun 353 maddesinin 10 uncu mendende ise; bu Kanunun 127 inci maddesi (d) bendi uyarınca Malilye Bakanlığının
özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiştir.

Bu durumda, yasa ile tanınan yetkileri kullankam üzere dexurdurulmak istenilen davacı şirkete ait aracın "dur" ikazına
aymayarak kaçtığı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 131 inci maddesine uygun olarak düzemlenmiş bulunan tutanakla
tespit edilmiş bulunduğundan, bu fiil nedenilye davacı şirket adına anılan Kanunun 353/10 uncu maddesi uyarınca
keksilen özel usulsüzlük cezasını kaldıran sözüedilem vergi mahkemesi hakimliği kararının onanmasına ilişkin İstanbul
Bölge İdare Mahkemesinin isteme konu yukarıda değinilen kararlarında kanuna aykırılık açıktır.
Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 27.6.2002 günlü ve
E: 2002/1239, K:2002/2610 sayılı kararı ile bu kararın düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 15.10.2002 günlü ve
E:2002/5872, K:2002/3791 sayılı kararının, 2575 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51 inci maddesi uyarınca
kanun yararına bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Konuyu temyizen Yüksek Dairemizin takdir ve kararına saygı ile sunarım.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm verem Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
Davacı adına, yirkete ait aracın yoklama memurlarının dur işaretine uymaması nedenilye Vergi Usul Kanunu'nun 353
ünc maddesinin 10 uncu fıkrası ayarınca özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 148. maddesi uyarınca, Kanunların Anayasa'ya aykırılığı denetiminin
ancak Anayasa Mahkemesi tarafından yapılabileceği belirtilmiş olup, yürürlükteki Kanun hükümleri iptal edilmedikçe
mahkemelerin bu hükümleri uygulamak zorunda bulundukları açıktır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 127 inci maddesinin (d) bendinde, yoklamaya yetkili memurların, nakil vasıtalarını
Maliye Bakanlığının belirleyeceği özel işaretle durdurmak ve taşıtta bulundurulması icap eden taşıt pulu, yolcu listesi,
fatura veya sevk irsaliyesi, yolcu bileti ile taşıma irsaliyesinin muhtevası ile tayınan yolcu ve malların miktar ve
mahiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak suretiyle tespit etmeye yetkili oldukları, aynı Kanunun 353. maddesine 4369
sayılı Kanunun 12. maddesiyle eklenen 10. bendinde, bu Kanunun 127. maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye
Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen 1.1.2000 tarihinden itibarem Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca
belirlenen miktar) 110.000.000 lira özel usulsüzlük cezası kesileceği hüme bağlanmıştır.

Davacı şirkete ait kamyonetin yoklama memurlarınca yapılan yol denetimi sırasında dur uyarısına uşmadığının
11.11.2000 günlü ve P 361785 sayılı tutanakla tespit edilmesi üzerine kesilen özel usulsüzlük cezası,

213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin 10 uncu bende hükmüne uygun bulunduğundan, söz konusu cezanın
kaldırılması yönündeki karara karşı yapılan itirazı ve anılan kararın düzeltilmesi istemini reddeden İstanbul Bölge İdare
Mahkemesi kararı niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonuç ifade etmektedir.

Açıklanan nedenle, İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 15.10.2002 günlü ve E:2002/5872, K:2002/3791 sayılı karar
düzeltme isteminin reddeden kararı ile kesinleşen 27.6.2002 günlü ve E:2002/1239, K:2002/2610 sayılı kararının,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca kanun yararına ve hükmün sonuçlarına etkili
olmamak koşulu ile bozulmasına, kararın bir örmeğinin Adalet Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığı'na gönderilmesine ve
Resmi Gazete'de yayınlanmasına, 12.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
DANIŞTAY
Vergi Dava Daireleri Genel Müdürlüğü
Esas No: 2002/368
Karar No: 2003/17
Özeti : Düşük bedelle satıldığı tespit edilen araç için takdir
komisyonu kararına dayanılarak yapılan tarhiyatta
yasaya aykırılık bulunmadığı hk.

Temyiz Eden Taraflar
12- ...Vergi Dairesi Müdürlüğü

İstemin özeti - : Yükümlünün satışını yaptığı aracın satış bedelinin düşük
gösterilmesi nedeniyle, takdir komisyonunca takdir edilen bedelle kayıtlı satış bedeli arasındaki fark üzerinden
adına 1997 yılı için ağır kusur cezalı gelir vergisi salınmış, fon payı hesaplanıp ağır kusur cezası kesilmiştir.
İstanbul 8. Vergi Mahkemesi 9.3.2000 günlü ve E:1999/1402, K:2000/398 sayılı
kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 uncu ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 43 üncü maddesindeki
hükümler birlikte değerlendirildiğinde, alım satıma konu olan motorlu kara
taşıtlarının vergilemeye esas satış bedellerinin emsaline göre düşük bulunması halinde satış bedelinin takdiri
sırasında, bilirkişi.incelemesi, ilgili meslek odalarından alınacak bilgiler ve aracın kasko sigortasına esas
bedelinden yararlanılabileceği sonucuna varıldığı, mahkemelerine ... Odası Başkanlığınca bildirilen, aracın satış
tarihi itibarıyla emsal bedeli,
idarenin takdir ettiği değerin 'üzerinde olduğundan, resen salınan gelir vergisinin hukuka uygun olduğu, olaya
kusur cezası uygulanması gerektiği, ikmalen ve resen tarhiyatlarda fon payı hesaplanamayacağı gerekçesiyle
vergi aslına yönelik davayı reddetmiş, ağır kusur cezasının kusur cezasına çevrilmesine, fon payı ve cezasının
kaldırılmasına karar vermiştir.
Tarafların temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi 17.4.2001 günlü ve E:2000/3179, K:2001/1603
sayılı kararıyla; olayda yükümlünün sahibi bulunduğu ve noter satış senedi ile satışını yaptığı aracın satış
bedelinin düşük, bulunması nedeniyle takdir komisyonuna başvurulduğu, matrah takdirinin kasko bedelinden
hareketle tespit edildiğinin anlaşıldığı, noter satış sözleşmesi ortada iken, bu belgenin sahteliği yada aracın
sözleşmede yazılı bedelin üstünde satıldığı yolunda gerçeği yansıtan olgular bulunmadan kasko bedelinin altında
satış yapılmış olmasının, başlıbaşına resen takdir nedeni olarak kabul edilemeyeceği, aracı satın alan, nezdinde
araştırma yapılması, bu kişi ile yükümlü arasında satış bedeli dışında bir nakit hareketi- varsa bunun tespit
edilmesi gibi yöntemlerle aracın gerçek satış bedelinin saptanması gerekirken, bu araştırmalar yapılmadan
satışa konu aracın, satış bedelinin tespitine dair mahkeme kararında isabet görülmediği gerekçesiyle davacının
temyiz istemini kabul ederek mahkeme kararını bozmuş, davalı idare temyiz istemini ise reddetmiştir.
Bozma kararına uymayan İstanbul 8. Vergi Mahkemesi 22.5.2002 günlü ve E:2002/1082, K:2002/1015 sayılı
kararıyla ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca ısrar etmiştir.
Israr kararı yükümlü tarafından, aracın gerçek satış bedelinin faturaya yazılıp beyan edildiği, eksik incelemeye
dayalı tarhiyatın kaldırılması gerektiği, vergi dairesi tarafından ise, kesilen ceza ve hesaplanan fon payında
yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek temyiz edilmiştir.
Savunmanın Özeti : Vergi dairesi müdürlüğü, yükümlü temyizinin reddi gerektiğini savunmuş, yükümlü ise
savunmada bulunmamıştır.
Danıştay Tetkik Hakimi Gülsen BİŞKİN'in Düşüncesi : Temyiz

dilekçelerinde ileri sürülen iddialar ısrar kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz
istemlerinin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savası İbrahim ERDOĞDU'nun Düşüncesi : Uyuşmazlık; 1997 yılında satışı yapılan aracın
bedelinin düşük gösterildiğinden bahisle re'sen takdir yoluyla salınan gelir vergisi ve hesaplanan fon payı ile
kesilen ağır kusur cezasına karşı açıları davada vergi aslına yönelik davanın reddine, ağır kusur cezasının kusur
cezasına çevrilmesine, hesaplanan /on payı ve cezasının kaldırılması suretiyle kısmen reddine dair mahkeme
kararının bozulması üzerine, ilk kararında ısrar edilmesine ilişkin vergi mahkemesi kararının taraflarca temyizen
bozulması istemine ilişkindir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 30 uncu maddesinde "re'sen vergi tarhı" vergi matrahının tamamen veya
kısmen maddi delillere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonlarınca takdir edilecek
matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunması şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 3/B
maddesinde ise vergilendirmede vergiyi doğuran olay ye bu olaya ilişkin muamelerin gerçek mahiyetinin esas
olduğu hükmüne yer verilmiştir.
Dosyada yer alan belgelerin incelenmesinden yükümlünün sahibi bulunduğu ve noter satış bedelinin düşük
görülmesi nedeniyle takdir komisyonuna başvurulduğu, sözü edilen komisyon tarafından ise kasko bedelinden
hareketle matrah takdir edildiği ve dava konusu cezalı tarhiyatın yapıldığı anlaşılmıştır.
Yukarıda belirtilen Yasa hükümlerinde varsayım, kanaat ve gerçeğe aykırı tespitlere dayalı vergileme yapılmasını
önleyerek, gerçek kazancın vergilendirilmesini sağlamak amaçlanmıştır.
Mevcut belgelerden noter satış sözleşmesi ortada iken bu belgenin sahteliği ya da aracın sözleşmede yazılı
bedelin üstünde satıldığı yolunda gerçeği yansıtan olgular bulunmadan kasko bedelinin altında satış yapılmış
olmasının başlı başına re'sen takdir nedeni olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Uyuşmazlığa konu aracı satın alan nezdinde bir araştırma yapılmak suretiyle bu kişi ile yükümlü arasında satış
bedeli dışında bir nakit hareketi varsa bu hususun tespit edilmesi gibi yöntemlerle aracın gerçek satış bedelinin
saptanması gerekirken bu araştırmalar yapılmadan satışa konu aracın satış bedelinin tespitine dair mahkeme
kararında hukuka uyarlılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, vergi dairesi isteminin reddine, yükümlü temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının
bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca, dosyadaki belgeler
incelendikten sonra gereği görüşüldü:
1997 yılında satışı yapılan aracın satış bedeli düşük bulunarak resen takdir edilen matrah üzerinden davacı
adına salınan ağır kusur cezalı gelir vergisi ile hesaplanan fon payına karşı açılan davada, vergi aslına yönelik
davayı reddeden, ağır kusur cezasını kusur cezasına çeviren, fon payı ve cezasını kaldıran vergi mahkemesi
ısrar kararı taraflarca temyiz edilmiştir.
Vergi mahkemesi kararına karşı vergi dairesi müdürlüğü temyiz başvurusunun Danıştay Dördüncü Dairesince
reddedilmesi ve karar düzeltme isteminin de yine aynı Dairece reddedilmiş olması karşısında söz konusu hüküm
fıkraları kesinleşmiş olduğundan, aynı kararın diğer yan aleyhine olan hüküm fıkrasının bozulmasından sonra
verilen ısrar kararının varlığı, idare yönünden kesinleşen hüküm fıkrasının yeniden temyiz incelemesine tabi
tutulmasına imkan vermeyeceğinden, vergi dairesi müdürlüğü temyiz isteminin incelenmesine olanak
bulunmamaktadır.
Yükümlü temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar ise bozulması istenilen kararın dayandığı hukuki nedenler ve
gerekçe karşısında yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bir nedenlerle yükümlü temyiz isteminin reddine oyçokluğu ile, vergi dairesi müdürlüğü temyiz isteminin
incelenmeksizin reddine oybirliği ile, 31.1.2003 gününde karar verildi.

KARŞI OY

Israr kararının Danıştay Dördüncü Dairesinin bozma kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca
bozulması gerektiği görüşünde olduğumuzdan kararın yükümlü temyiz isteminin reddi yolundaki hükmüne
katılmıyoruz.

T.C

DANIŞTAY
Üçüncü Daire
Esas No : 2000/2778
Karar No : 2003/3288

Özeti : Defter ve kayıtlara ihticaca salih bulunmayan kurum adına temsilcinin anlatımını içeren tutanak
delil kabul edilerek ve tamamen tutanaktaki ifadeler doğrultusunda matrah farkı hesaplanmasında
yasaya aykırılık bulunmadığı hk.

Temyiz Eden
Karşı Taraf
Vekili

:...Vergi Dairesi Müdürlüğü
:...Holding A.Ş.
: 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 çıkışların
işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz kurundan Alman Markına çevrilmesi suretiyle yıl sonunda olması gereken
döviz miktarının değerlenmeye 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 cezasını; 213 sayılı Vergi Usulü Kanununun 280. maddesine göre iktisadi
işletmeye dahil olan yabancı paralar ve bu paralarla ifade edilen senetli ve senetsiz alacak ve borçların dönem
sonunda değerlenmeye 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 giderlerinin bir kısmının
kabul edilmemesinde yasaya uygunluk görülmediği, kayıtlardaki eksiklerin 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 kararın; 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 bozulması 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 getirilmesi 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 iştiraklerine pay vermediği görüşüyle davacı adına yapılan cezalı
tarhiyatı kaldıran vergi mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usulü Kanununun 134.maddesinde vergi incelemelerinin amacının; ödenmesi gereken vergilerin
doğruluğunun araştırılması tespit edilmesi ve sağlanması olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu amaç vergilemede 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 dille ispatlanabilir.

Vergi usul kanununun 140 ve 141.maddesiyle;inceleme sırasında gerçek görülen maddi olaylar ve hesap durumlarının,
belgelendiği, ilgililerin varsa itiraz ve açıklamalarının geçirildiği, birer nüshalarının nezrinde inceleme yapılan kimseye
bırakılmasının mecburi olduğu kurala bağlanan tutanaklar, vergi incelemesinde delil olarak kullanılabilen ölçütler
arasında yer almıştır.

Davacı nezrinde yapılan inceleme ile 1997 yılında çeşitli banka ve finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların
kanuni defterlere kaydedilmediği 10.9.1997-31.12.1997 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 görülen sermaye
taahhüdünün gerçekte 9.9.1997 tarihinde yerine getirildiği ,banka hesabı , kasa hesabı gibi kullanılarak, bankadaki
hesap hareketlerinin kasa hesabı içinde yer aldığı enflasyon nedeniyle nakit paralarını hiçbir zaman Türk parası olarak
tutmayıp genellikli Alman Markına çevirdikleri, bağlı ortaklıklara ait giderlerin yanlışlıkla Holding adına fatura edildiği,
sonraki yıllarda Holdinglere ve bağlı ortaklıklara ait giderlerin ayrıştırıldığı, bu giderlerin sermaye payları oranında
bütün iştiraklerine dağıtılması gerektiğinde bu itirazları 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 28.5.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

.C.
Danıştay
Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu
Esas No:2002/376
Karar No: 2002/442
ÖZETİ: Kredi kartı ekstreleri ile yazar kasa fişlerinin karşılaştırılması sonucu bulunan matrah farkı üzerinden yapılan
cezalı vergilendirmede yasaya aykırılık bulunmadığı hk.
TEMYİZ EDEN: ...................Vergi Dairesi Başkanlığı
KARŞI TARAF: .......Turizm Sanayi Limited Şirketi
İSTEMİN ÖZETİ: Lokanta işleten davacının bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığının tespiti üzerine adına1997
dönemi için ağır kusur ve kusur cezalı katma değer vergisi salınmıştır.
Ankara 3. Vergi Mahkemesi 9.5.2000 günlü ve E:1999/669, K. 2000/323 sayılı kararıyla; kredi kartı ile tahsil edilen
hizmet bedellerinin kayıt dışı bırakıldığından bahisle cezalı tarhiyat yapılmışsa da, kredi kartlı hasılatın ayrı bir hesapta
gösterileceğine ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığı gibi, kredi kartı slipleri ile fatura ve fişlerin aynı tutarda
olmamasının, verilen hizmetin niteliğinden ve işletme ile müşteri arasında yaşanan ekstra işlemlerden kaynaklandığı
yolundaki ifadelerin inceleme elemanınca değerlendirilmediğinin anlaşıldığı, bu nedenle, yalnızca satış fişleri ve kredi
kartı harcama belgelerinin karşılaştırılması suretiyle bulunan matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyatta isabet
görülmediği gerekçesiyle tarhiyatı terkin etmiştir.
Vergi dairesi başkanlığının temyiz istemini inceleyen Danıştay Yedinci Dairesi 11.6.2001 günlü ve E:2000/6461,
K:2001/2136 sayılı kararıyla; davacı şirket tarafından verilen hizmet karşılığında, kredi kartı kabul edilmek suretiyle
elde edilen hasılat yönünden yapılan inceleme sonucu; yasal defter ve belgelerde bu tür hasılatın ayrı bir kalemde
gösterilmemesi nedeniyle, ödeme kaydedici cihaz kullanılarak düzenlenen perakende satış fişleri ile kredi kartlı hasılatı
gösteren sliplerin (fiş tutarı ile slip fiş tutarının bölünmüş olabileceği hususu da dikkate alınarak) tarih ve saat bazında
bire bir kaşlaştırılması suretiyle bir kısım hasılatın kayıt dışı bırakıldığının tespit edilmesi üzerine, cezalı tarhiyat
yapıldığının anlaşıldığı, her ne kadar, mahkemece, verilen hizmet bedellerinin bir kısmının nakit, bir kısmının kredi kartı
ile, bazen iki ayrı kredi kartı kullanılarak ödendiği, bazı müşterilerin nakit ihtiyacı için de kredi kartı kullanıldığı
yolundaki davacı iddialarının inceleme elemanınca irdelenmediği kabul edilerek tarhiyatın kaldırılmasına karar verilmişse
de, dosyanın incelenmesinden, yukarıda anılan şekilde yapılan incelemenin noksan sayılmasını gerektirecek nitelikte
hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanılmadığının anlaşılması karşısında, yapılan işlemde hukuka aykırı bir yön
bulunmadığı sonucuna varılmakta, aksi yolda verilen mahkeme kararında isabet görülmediği gerekçesiyle kararı
bozmuştur.
Bozma kararına uymayan Ankara 3. Vergi Mahkemesi 7.5.2002 günlü ve E:2002/249, K:2002/388 sayılı kararıyla ilk
kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca ısrar etmiştir.
SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ GÜLŞEN BİŞKİN'İN DÜŞÜNCESİ: Danıştay Yedinci Dairesinin bozma kararında yer alan
hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
DANIŞTAY SAVCISI MUKADDES ARAS'IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile vergi mahkemesi ısrar kararının
Danıştay Yedinci Dairesinin 11.6.2001 gün ve E:2000/6461, K:2001/2136 sayılı bozma kararındaki esaslar
doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
Lokanta işleten davacının bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığının tespiti üzerine adına 1997 Ocak-Aralık
dönemleri için salınan kusur ve ağır kusur cezalı katma değer vergisini kaldıran vergi mahkemesi ısrar kararı vergi
dairesi başkanlığınca temyiz edilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30. maddesinde resen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter,
kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir edilen matrah veya
matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunması şeklinde tanımlanmış; aynı maddenin 4. bendinde de "defter kayıtları ve
bunlarla ilgili vesikaların vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz
ve karışık olması dolayısıyla ihticaca salih bulunmaması" hali resen takdir sebeplerinden biri sayılmıştır.
Davacı şirket tarafından verilen hizmet karşılığında kredi kartı ile ödeme kabul edilmek suretiyle elde edilen hasılat
yönünden yapılan inceleme sonucu, kayıtlarda, bu şekilde elde edilen kredi kartlı hasılata ilişkin herhangi bir hesabın
bulunmadığı, tüm satışların peşin satış gibi yasal defterlere kaydedildiği anlaşılmış ve ödeme kaydedici cihaz
kullanılarak düzenlenen perakende satış fişleri ile bankadan gönderilen kredi kartı harcama belgelerinin tarih ve saat
bazında karşılaştırılması yapılarak bir kısım hasılatın kayıt dışı bırakıldığının tespiti üzerine, dönemler itibarıyla
belirlenen hasılat tutarından, iç iskonto yöntemiyle hesaplanan katma değer vergisi ile, ihtilaflı dönemde yasal kayıtlara
intikal ettirilmeyen ve kredi kartı tahsili nedeniyle ödenen komisyon bedeli ve cari yıl zararı düşüherek cezalı tarhiyat
yapılmıştır.
Mahkemece, verilen hizmet bedellerinin bir kısmının nakit, bir kısmının kredi kartı ile bazen iki ayrı kredi kartı
kullanılarak ödendiği, bazı müşterilerin nakit ihtiyacı için de kredi kartı kullanıldığı yolundaki davacı iddialarının inceleme
elemanınca dikkata alınmadığı kabul edilerek tarhiyat eksik incelemeye dayalı olduğu gerekçesiyle kaldırılmış ise de,
dosya içeriğinden, inceleme elemanınca, bankadan alınan ayrıntılı kredi kartı dökümleri ile mükellef kurum taraından
aynı dönem için düzenlenen yasal hasılat belgelerinin karşılaştırılması sırasında, belgeler üzerinde yazılan tarih ve saat
bilgileri de kullanılmak ve ayrıca yazar kasa fişi ve slip tutarlarının bölünmüş olabileceği de dikkate alınmak suretiyle,
kredi kartlı hasılatın kayıtlara ne ölçüde yansıtıldığının tespit edildiği anlaşılmış bulunmaktadır.
213 sayılı yasanın 3. maddesinin son fıkrası uyarınca iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan bir durumun iddia
olunması halinde, ispat külfeti bunu iddia eden tarafa ait olup, bu iddiayı kanıtlayacak ve yapılan incelemenin noksan
sayılmasını gerektirecek somut bilgi ve belgeye dayanılmaması karşısında söz konusu inceleme üzerine yapılan
tarhiyatta hukuka aykırılık görülmemiştir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Ankara 3. Vergi Mahkemesinin 7.5.2002 günlü ve E: 2002/249, K: 2002/388
sayılı ısrar kararının bozulmasına yeniden verilecek kararda karşılanacağından yargılama giderleri yönünden hüküm
kurulmasına gerek bulunmadığına, 29.11.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

T.C
DANIŞTAY
Dördüncü Daire
Esas No : 2002/3936
Karar No : 2003/611

Özeti : Üzerinde uzlaşılan vergilerle ilgili olarak yeniden uyuşmazlık yaratılamayacağı hk.

Kararın Düzeltilmesini İsteyen : ....Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf
: ............................
Vekili
: Av.........................

İstemin Özeti : Davacı adına, 1995 yılı için re'sen gelir vergisi salınmış, fon payı hesaplanıp, ağır kusur cezası
kesilmiştir. Ankara 4. Vergi Mahkemesi, 213 sayılı kanunun Ek 6. maddesinde, uzlaşma tutanaklarının kesin olduğu
gereğinin vergi dairelerince derhal yerine getirileceği, mükellef veya adına ceza kesilenin üzerinde ulaşılan ve
tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamayacağı ve hiçbir merciye şikayette bulunulmayacağının
belirtildiği, bu hükümlere göre uzlaşmanın amacının matrahla ilgili anlaşmazlığın ortadan kaldırılması olduğu, uzlaşma
ile yükümlülerin salının vergi ve kesilen ceza hakkında uyuşmazlık yaratmayacağı kabul edildiğine göre uzlaşmada taraf
olan idare tarafından da uzlaşılan dönem hakkında yeniden inceleme yapılarak cezalı vergi salınmasının amaca ters
düştüğü, yükümlü hakkında ilk incelemeye göre bulunan matrah üzerinden yanlış vergi hesaplanmış olmasının yeniden
tarhiyat yapılmasını haklı kılmayacağı, uzlaşma idare yönünden de kesin olduğundan uzlaşma tutanağındaki vergiyi
artırıcı yönde yapılan tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılmasına karar verilmiştir. Vergi Dairesi
Müdürlüğünün temyiz istemi, Danıştay Dördüncü Dairesinin 4.6.2002 günlü ve E:2001/1515, K:2002/2316 sayılı
kararıyla reddedilmiştir. Davalı idare, yapılan ikinci incelemede matrahla ilgili değişiklik olmadığını, sadece yanlış
uygulanan vergi oranları nedeniyle vergi salındığını ileri sürerek kararın düzeltilmesini istemektedir.

Savunmanın Özeti

: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi İbrahim Karacık’ın Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi istemini içeren dilekçede öne sürülen hususlar
kararın düzeltilmesini sağlayacak nitelikte bulunmadığından istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı A.Kemal Terlemezoğlu’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 Görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde, Danıştay tarafından verilen yargısal kararlar hakkında bu
maddede yazılı sebeplerle kararın düzeltilmesi istenebileceği belirtilmektedir. Dilekçe sahibinin ileri sürdüğü iddialar,
kanundan belirtilen hallerden hiç birine uymamaktadır.

Bu nedenle kararın düzeltilmesi isteminin reddine 13.3.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

1- Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve Yerel Yönetimlerin Denetimi
Yahya Arıkan
2- 5035 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler Hakkında Açıklamalar
Necati Perçin
3- Yatırım İndirimi Müessesinde Yapılan Değişiklikler Ve Geçiş Süreci
M. Aykut Kelecioğlu
4- Fireler Ve Maliyetlere Etkileri
Ercan Alptürk
5- Şirket Ortaklarının Ve Kanunî Temsilcilerinin, Şirketin Ödenmeyen Borçlarından Sorumlu
Tutulması
Mehmet Maç
6- Ceza Evi İnfaz Kurumları Ve Tutukevlerinde Çalıştırılan Hükümlü Ve Tutukluların Sosyal
Güvenlik Ve Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu
Dr. Oğuz Karadeniz – Hülya K. Karadeniz
7- Özel Bina İnşaatı Ve İhale Konusu İşlerde Asgari İşçilik Bildirimi Açısından İnceleme Yapılmadan
İlişiksizlik Belgesi Verilmesi
Resul Kurt
8- Yeni İş Kanunu İle Getirilen Düzenlemeler
Cumhur Sinan Özdemir
9- Türk Sermaye Piyasasındaki Hisse Senedi Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin
Arbitraj Fiyatlama Modeli İle Analizi
Yrd. Doç. Dr. Tülin Akkum – Arş. Gör. Bengü Vuran
10- Fatura - Sevk İrsaliyesi - İrsaliyeli Fatura Hakkındaki Yasal Düzenlemeler Ve Uygulama
Esasları
Talha Apak
11- 6 No’lu Tms-İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi (Ums-28 İle Karşılaştırmalı)
Yrd. Doç. Dr. Feriştah Sönmez – Arş. Gör. Aydın Gerçil
12- Finansal Yeniliklerin Gelişimi, Piyasalar Üzerindeki Etkileri Ve Türkiye Üzerinde Deneysel
Bir Çalışma
Yrd. Doç. Dr. Doğan Kutukız
13- Zihinsel Engellilerin İstihdam Sorunu Ve Dengeleyici Tedbirler
Yrd. Doç. Dr. Kenan Ören
14- Kar Ortaklara Dağıtılmayıp Sermayeye İlave Edilirse Vergilendirilir mi ?
Yrd. Doç. Dr. Duran Bülbül
15- Promosyon Ürünlerinin Muhasebe Kayıtları Ve KDV Karşısındaki Durumu
İ. Hakkı Güneş
16- Defter Ve Belgelerin Zayi Olması ve Hukuki Sonuçları
Mustafa Şimşek

17- Enflasyon Muhasebesi ( Düzeltmesi ) Bağlamında 5024 Sayılı Kanun
Ziya ALP
18- Zirai Kazanç, Değerlemesi Ve Amortismanları
Sabri Odak
19- Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Hukuki Sorumluluğu
İlhan Güven
20- Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Entegrasyonu
Avrupa Birliği Komitesi
21- Maliyet Yönetiminde Rasyonel Bir Anlayış : Hedef Maliyetleme (Target Costıng)
Arş. Gör. Dr. Alp Öndaş
22- Anonim Şirketlerde Devir İşlemleri
Yunus Doğru
23- 3568 Sayılı Yasaya Göre Bağımsız Dış Denetçinin Mesleki Yererliliği
Ali İhsan Özgür Çilingir
24- Vergi Usul Kanununa Göre Değersiz Alacaklar Ve Vazgeçilen Alacaklar
Bora Bakbak
25- Soru – Cevap
26- Yargı Kararları
27- Genelgeler
28- Pratik Bilgiler
29- Döviz Kurları

Tablo – 1: Yabanci Para Birimi Cinsinden Duzenlenen Finansal Tablolarin Ulusal Para Birimine
Donusturulmesinde Kullanilan Yontemler
Cari Kur Orani
Yontemi (Current
Rate Method)

Amerikan Genel
Kabul Gormus
Muhasebe Standartlari (US – GAAP)

Uluslararasi
Muhasebe Standartlari
(IAS)

Turkiye Muhasebe
Standartlari

Sermaye Piyasasi
Kurulu Muhasebe
Standartlari

Cari-Cari Olmayan
Kalemler Yontemi
(Current-Noncurrent
Method)

Parasal-Parasal
Olmayan Kalemler
Yontemi (MonetaryNonmonetary
Method)

Gecici Yontem
(Temporal Method)

+

Ø

+

Ø

+

Ø

+

Ø

+

Ø

+

Ø

+

Ø

+

Ø

+: kullanilan yontem; ø: kullanilmayan yontem

CARI KUR ORANI YONTEMI
Alman Firmasi
31 Aralik 20X2 Tarihli Bilancosu
Kasa
Alacaklar, net
Stoklar
Makina, Cihaz ve
Ekipmanlar
Birikmis Amortismanlar
Aktif Toplami

Euro
50.000 €
120.000 €
200.000 €
100.000 €
20.000 €
450.000 €

-

Kisa Vadeli Ticari
Borclar
Odenecek Vergiler
Sermaye
Donem Kari (Zarari)
Pasif Toplami

100.000 €
25.000 €
250.000 €
75.000 €
450.000 €

31 Aralik 20X2 Tarihinde Cari Doviz Kuru:
31 Aralik 20X1 Tarihinde Cari Doviz Kuru:
20X2 Yilinda Ortalama Doviz Kuru
Sermayenin Odendigi Tarihteki Kur

-

Euro 1:

1.500.000 TL
1.200.000 TL
1.300.000 TL
1.100.000 TL

Alman Firmasi
31 Aralik 20X2 Tarihli Gelir Tablosu
Euro
1.200.000 € O

Doviz Kuru
1.300.000 TL

TL
1.560.000.000.000 TL

50.000 €
1.100.000 €
200.000 €
950.000 €

O
O
O
O

1.300.000 TL
1.300.000 TL
1.300.000 TL
1.300.000 TL

65.000.000.000 TL
1.430.000.000.000 TL
260.000.000.000 TL
1.235.000.000.000 TL

Brut Satis Kari (Zarari)

250.000 € O

1.300.000 TL

325.000.000.000 TL

Faaliyet Giderleri
Pazarlama Giderleri
Genel Yonetim Giderleri
Amortisman Giderleri
Toplam Faaliyet Giderleri
Faaliyet Kari (Zarari)
Gelir Vergisi
Net Gelir

80.000 €
55.000 €
20.000 €
155.000 €
95.000 €
20.000 €
75.000 €

1.300.000 TL
1.300.000 TL
1.300.000 TL
1.300.000 TL
1.300.000 TL
1.300.000 TL
1.300.000 TL

104.000.000.000 TL
71.500.000.000 TL
26.000.000.000 TL
201.500.000.000 TL
123.500.000.000 TL
26.000.000.000 TL
97.500.000.000 TL

Satislar
Satislarin Maliyeti
Donem Basi Stoku
(+) Donem Ici Alislar
(-) Donem Sonu Stoku

`

O
O
O
O
O

Alman Firmasi
31 Aralik 20X2 Tarihli Bilancosu
Kasa
Alacaklar, net
Stoklar
Makina, Cihaz ve
Ekipmanlar
Birikmis Amortismanlar
Aktif Toplami

Euro
50.000 €
120.000 €
200.000 €

-

Kisa Vadeli Ticari
Borclar
Odenecek Vergiler
Sermaye
Donem Kari (Zarari)
Pasif Toplami

100.000 €
20.000 €
450.000 €

100.000 €
25.000 €
250.000 €
75.000 €
450.000 €

Doviz Kurlari
31 Aralik 20X2 tarihinde cari doviz kuru:

1€

1.500.000 TL

31 Aralik 20X1 tarihinde cari doviz kuru:

1.200.000 TL

20X2 yilinda ortalama doviz kuru:

1.300.000 TL

Sermayenin odendigi tarihteki doviz kuru:

1.100.000 TL

Makina, Cihaz ve Ekipmanlarin satinalindigi
tarihteki doviz kuru:

1.100.000 TL

31 Aralik 20X2 tarihi itibariyle elde olan stoklarin
satin alindigi tarihteki doviz kuru:

1.400.000 TL

31 Aralik 20X1 tarihi itibariyle elde olan stoklarin
satinalindigi tarihteki doviz kuru:

1.175.000 TL

Alman Firmasi
31 Aralik 20X2 Tarihi itibariyle Raporlama Para Birimine Donusturulmus Bilanco

Kasa
Alacaklar, net
Stoklar
Makina, Cihaz ve
Ekipmanlar
Birikmis Amortismanlar
Aktif Toplami
Kisa Vadeli Ticari
Borclar
Odenecek Vergiler

-

Euro
50.000 € C
120.000 € C
200.000 € T

Doviz Kuru
1.500.000 TL
1.500.000 TL
1.400.000 TL

100.000 € T
20.000 € T
450.000 €

1.100.000 TL
1.100.000 TL

100.000 € C
25.000 € C

1.500.000 TL
1.500.000 TL

TL
75.000.000.000 TL
180.000.000.000 TL
280.000.000.000 TL

-

110.000.000.000 TL
22.000.000.000 TL
623.000.000.000 TL

150.000.000.000 TL
37.500.000.000 TL

Sermaye
Donem Kari (Zarari)
Birikmis Cevrim Duzeltme Hes.
Pasif Toplami

250.000 € T
75.000 €

1.100.000 TL

275.000.000.000 TL
127.750.000.000 TL
32.750.000.000 TL
623.000.000.000 TL

Euro
1.200.000 € O

Doviz Kuru
1.300.000 TL

50.000 € T
1.100.000 € O
200.000 € T
950.000 €

1.175.000 TL
1.300.000 TL
1.400.000 TL

TL
1.560.000.000.000 TL
- TL
- TL
58.750.000.000 TL
1.430.000.000.000 TL
280.000.000.000 TL
1.208.750.000.000 TL

450.000 €

Alman Firmasi
31 Aralik 20X2 Tarihli Gelir Tablosu

Satislar
Satislarin Maliyeti:
Donem Basi Stoku
(+) Donem Ici Alislar
(-) Donem Sonu Stoku

Brut Satis Kari (Zarari)

250.000 €

Faaliyet Giderleri
Pazarlama Giderleri
Genel Yonetim Giderleri
Amortisman Giderleri
Toplam Faaliyet Giderleri
Faaliyet Kari (Zarari)
Gelir Vergisi
Net Gelir

80.000 €
55.000 €
20.000 €
155.000 €
95.000 €
20.000 €
75.000 €

351.250.000.000 TL

O
O
T

1.300.000 TL
1.300.000 TL
1.100.000 TL

O

1.300.000 TL

104.000.000.000 TL
71.500.000.000 TL
22.000.000.000 TL
197.500.000.000 TL
153.750.000.000 TL
26.000.000.000 TL
127.750.000.000 TL

CARI KUR ORANI YONTEMI
Alman Firmasi
31 Aralik 20X2 Tarihli Bilancosu
Kasa
Alacaklar, net
Stoklar
Makina, Cihaz ve
Ekipmanlar
Birikmis Amortismanlar
Aktif Toplami
Kisa Vadeli Ticari
Borclar
Odenecek Vergiler
Sermaye
Donem Kari (Zarari)
Cevrim Duzeltmesi
Pasif Toplami

Euro
50.000 € C
120.000 € C
200.000 € C
C
100.000 € C
- 20.000 € C
450.000 €

Doviz Kuru
1.500.000 TL
1.500.000 TL
1.500.000 TL
1.500.000 TL
1.500.000 TL
1.500.000 TL

100.000 € C
25.000 € C
250.000 € T
75.000 €

1.500.000 TL
1.500.000 TL
1.100.000 TL

450.000 €

TL
75.000.000.000 TL
180.000.000.000 TL
300.000.000.000 TL
150.000.000.000 TL
- 30.000.000.000 TL
675.000.000.000 TL

150.000.000.000 TL
37.500.000.000 TL
275.000.000.000 TL
97.500.000.000 TL
115.000.000.000 TL
675.000.000.000 TL

FINANSAL TABLOLARIN RAPORLAMA PARA BIRIMINE DONUSTURULMESINDE
UYGULANAN YONTEMLER
Dr. Orhan AKISIK
University of Massachusetts – Amherst
1. Giris
Globalleşme olgusunun ekonomik alanda neden oldugu en önemli gelişmelerden biri, doğrudan sermaye
yatırımlarındaki artıştır. Gidilen ülkedeki mevcut bir kuruluşun satın alınması biçiminde olduğu gibi, tamamen
yeni bir tesisin kurulması olarak ta ortaya çıkan dogrudan sermaye yatırımları muhasebe tekniklerinin
uluslararası işlemleri içine alacak biçimde geliştirilmesine de yol açmıştır.
Uluslararası ticari işlemlerin muhasebe teknikleri açısından önemi, değişik ülkelerde değişik para birimlerinin
kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, mense ülkede yerleşik olan ana kuruluşa gönderilecek
finansal raporların, anlamlı olabilmesi ve aynı zamanda ana kuruluşun finansal tabloları ile konsolide
edilebilmesi için, menşe ülkenin para birimine dönüştürülmesi gereklidir. Örneğin; Almanya’da faaliyette
bulunan Türkiye menşeli bir kurulusun faaliyetlerinin karlı olup olmadığının belirlenebilmesi ve ayrıca
Türkiye’de yerleşik ana kuruluşun finansal tabloları ile konsolide edilebilmesi için euro cinsinden düzenlenen
finansal tabloların raporlama para birimi 1olan Turk Lirasına dünüştürülmesi gereklidir.
Yabancı para birimi kullanılarak hazırlanan finansal tabloların raporlama para birimine dönüştürülmesinde
değişik yöntemlerden yararlanılmaktadır.
Yazinin bundan sonraki bolumlerinde bu yontemler aciklanarak; Amerikan, Turk ve Uluslararasi Muhasebe
Standartlari icindeki yerleri tartisilacaktir.
2. Finansal Tablolarin Raporlama Para Birimine Dönüştürülmesinde KullanılanYöntemler
Yabancı para birimi cinsinden düzenlenen finansal tabloların raporlama para birimine dönüştürülmesinde,



kullanılacak yöntem ve
dönüştürüm işlemi sonrasında ortaya çıkacak kar veya zarara nerede – bilanço veya gelir tablosu – yer
verileceği

konularında yazarlar arasında görüş ayrılığı vardır.2
Kullanılan yöntemler, esas itibariyle, bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin dönüştürülmesinde kullanılan döviz
kurlarının farklılığı dolayısıyla birbirlerinden ayrılmaktadır. Bir başka deyişle, cari ve tarihsel döviz kurlari ile
çevrilecek bilanço ve gelir tablosu kalemleri yöntemler itibariyle farklılk gostermektedir.
Dönüşüm işleminde cari döviz kurlarının kullanılması durumunda ortaya dönüşüm karı veya zararı çıkacaktır.
Şu halde, karar verilmesi gereken ilk konu, hangi yontemin dönüşüm kar ve zararlarını gerceğe uygun bir
biçimde yansıtacağıdır.3
Finansal tabloların yabancı para biriminden raporlama para birimine dönüştürülmesinde kullanılan yöntemler
arasında,
12 No lu Turkiye Muhasebe Standardi’nda bir firmanin raporlama para birimi disinda kalan para birimi yabanci para birimi (local
currency), finansal tablolarin hazirlanisinda kullanilan para birimi ise, raporlama para birimi (reporting currency) olarak tanimlanmistir.
(bkz. Turkiye
Muhasebe Standartlari, 2000, s. 191).
1

2

Bkz. RULAND, G. Robert, Timothy, S. DOUPNIK (1988), s. 461

3

Bkz. Age.

1






Cari kur oranı yöntemi,
Cari – cari olmayan kalemler yöntemi,
Parasal – parasal olmayan kalemler yöntemi ve
Gecici yöntem
sayılmaktadır.4

2.1. Cari Kur Oranı Yöntemi
Finansal tabloların raporlama para birimine dönüştürülmesinde en çok kullanılan yöntemlerden biri, cari kur
oranı (current rate method) yöntemidir.
Tüm muhasebe standartlarü
kaynaklanmaktadır.

tarafından

kullanımının

öngörülmüş

olmasının

nedeni,

basitliğinden

Bu yöntemde, sermaye hesabı dışında tum varlık ve borç kalemleri bilanço tarihindeki cari döviz kuru
kullanılarak, sermaye hesabı ise tarihsel, yani bu hesabı ilgilendiren işlemlerin gerçekleştiği tarihteki döviz
kurları kullanılarak raporlama para birimine dönüştürülür.
Gelir tablosu kalemlerinin dönüştürülmesinde ise, dönem içinde geçerli ortalama döviz kurları (average
currency rate) kullanılmaktadır.
Bu kalemlerin dışında, eğer firma temettü dağıtımına da karar almışsa, dağıtılacak temettüler hesabının
çevrilmesinde temettü dağıtımına karar alındığı tarihteki döviz kurunun kullanılması gerekir.
Bu yöntemde çevrim işleminden kaynaklanan kar veya zarar ise sermaye hesabı içinde yer alan birikmiş çevrim
düzeltme hesabına (accumulated translation adjustment account) kaydedilir.
Tablo – 1: Yabancı Para Birimi Cinsinden Düzenlenen Finansal Tabloların Ulusal Para Birimine
Dönüştürülmesinde Kullanılan Döviz Kurları

CariParasalCari
Cari
Parasal
Kur
Olmayan Olmayan
Oranı Kalemler Kalemler Geçici
Yöntemi Yöntemi Yöntemi Yöntem
Bilanço Kalemleri
Kasa
Kısa Vadeli Alacaklar
Stoklar
Uzun Vadeli Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar

C
C
C
C
C
C

C
C
C
T
T
T

C
C
T
C
T
T

C
C
T
C
T
T

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

C
C

C
T

C
C

C
C

4

Bkz. IQBAL, M. Zafar, Trini U. MELCHER, Amin A. ELMALLAH (1997), s. 181

2

Ödenmiş Sermaye
Gecmiş Yıllar Karları
Satışlar
Satılan Mallar Maliyeti
Amortisman Gideri

T
ARTIK
O
O
O

T
ARTIK
O
O
T

T
ARTIK
O
T
T

T
ARTIK
O
T
T

C: Bilanço Tarihindeki Cari Döviz Kuru
T: Tarihsel (işlemlerin gercekleştiği tarihteki) Döviz Kuru
O: Ortalama Döviz Kuru
2.2. Cari – Cari Olmayan Kalemler Yöntemi
Bu yöntemde bilanço kalemleri cari – cari olmayanlar şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutularak; cari, bir başka
deyişle dönen varlıklar ve kısa vadeli borçlar bilanço kapanış tarihindeki kurla, bunların dışında kalan kalemler –
cari olmayan varlık ve borçlar – ise, gerçekleştikleri tarihteki döviz kurları (tarihsel kurlar) kullanılarak
dönüştürülür.
Gelir tablosunda yer alan kalemlerden amortisman gideri dışındakilerin hepsi için ortalama döviz kuru
kullanılırken; amortisman gideri, tarihsel, yani amortismana tabi duran varlığın satın alındığı tarihteki kurla
dönüştürülür.
2.3. Parasal – Parasal Olmayan Kalemler Yöntemi
Çeşitli ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarınca cari kur oranı yönteminin dışında kullanılması öngörülen
parasal – parasal olmayan kalemler yöntemi, bilanço kalemlerinin parasal ve parasal olmayanlar şeklinde
ayrımına dayanmaktadır. Bu yöntemde, parasal kalemler bilanço tarihindeki döviz kurları ile, parasal olmayanlar
ise gerçekleştikleri tarihte geçerli olan döviz kurları ile raporlama para birimine dönüştürülürler.
Bu bağlamda; kasa, alacaklar ve borçlar parasal kalem olmalarından dolayı bilanço kapanış tarihindeki döviz
kurları ile, stoklar, duran varlıklar, önceden ödenmiş giderler ve verilen avanslar gibi hesaplar ise tarihsel döviz
kurları kullanılarak çevrilirler.
Öte yandan gelir tablosu hesapları arasında yer alan satılan mallar maliyeti ve amortisman giderleri, bu giderlerin
katlanıldıkları tarihte geçerli döviz kurları ile, bunlar dışında kalan tüm kalemler ise finansal tabloların
hazırlandığı dönemde geçerli döviz kurları ile dönüştürülür.
2.4. Geçici Yöntem
Bu yöntem, finansal tablolarda yer alan parasal olmayan hesaplara yapilacak orijinal kayıtların, tarihsel maliyet
değerleri (historical cost) dışında yerine koyma maliyetleri (replacement cost) ve piyasa değerleri (market value)
ile de yapılabileceği varsayımına dayanmaktadır. 5
Yabancı kuruluşun sabit varlıklarını tarihsel maliyet değerlerinden farklı bir maliyetle, örneğin yerine koyma
maliyetleriyle (replacement cost) kayda aldığını varsayalım; bu durumda, sabit varlıkların dönüştürülmesinde
yerine koyma maliyetinin geçerli olduğu dönemdeki döviz kurları kullanılacaktır.
Diğer yandan sabit varlıklar tarihsel maliyetleriyle kaydedilmişlerse, dönüştürme, bu maliyetlere katlanıldığı
tarihteki döviz kurları ile yapılacağından dolayı, geçici ve parasal - parasal olmayan kalemler yöntemleri
arasındaki fark ortadan kalkacaktır.

5

Bkz. Age. S.180

3

Geçici yöntemde parasal olmayan kalemlerin – stoklar, duran varlıklar vb. – tarihsel döviz kurları kullanılması
suretiyle dönüştürülmesinin, döviz kuru riskini ortadan kaldıracağı ileri sürülmüştür. 6
Son üç yıllık enflasyon oranının % 100’ü aştığı ekonomilerde hiperenflasyon olduğu varsayılarak, cari kur oranı
yönteminin yerine geçici yöntem veya parasal - parasal olmayan kalemler yönteminin kullanılmasının nedeni,
hiperenflasyona bağlı olarak sabit varlıkların kayıtlı değerlerinin gerçek değerlerini yansıtmayacağı
düşüncesidir. Bir başka deyişle, geçici yöntem veya parasal - parasal olmayan kalemler yönteminin kullanılması,
yüksek enflasyonun olduğu ekonomilerde sabit varlıkların değerlerinde – tarihsel döviz kurlarının kullanılması
nedeniyle – azalma meydana getirmeyecektir.
Geçici yöntem , bu çalışmada yer verilen muhasebe standartları tarafından kullanılması öngörülmemiş olmasına
rağmen, en yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir. 7
3. Bazı Muhasebe Standartları Tarafından Kullanılan Yöntemler
Tablo–1’de, Amerikan, Uluslararası ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi kuruluşların finansal tablolarının raporlama para birimine dönüştürülmesinde
kullanılan yöntemlere yer verilmiştir. Bu standartların ortak yanı, hepsinde cari kur oranı (current rate method)
ve parasal-parasal olmayan (monetary-nonmonetary method) yöntemlerinin benimsenmiş olmasıdır. Bir diğer
deyişle, cari-cari olmayan kalemler yöntemi ile geçici yöntemin kullanımı öngörülmemiştir.
Cari kur oranı ve parasal-parasal olmayan yöntemleri arasında öncelik cari kur oranı yöntemine verilmiştir.
Hangi durumda bu iki yöntemden biri diğerine tercih edilecektir ? Daha somut olarak ifade etmek gerekirse, cari
kur oranı yöntemi hangi koşulların varlığında kullanılacaktır ?
Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (US-GAAP) göre, yabancı ülkede faaliyette bulunan
işletme, finansal tabloların düzenlenmesinde dolar değil de, bulunduğu ülkenin yerel para birimini kullanıyorsa,
çevrimde kullanılacak yöntem, cari kur oranı yöntemidir. Buna karşılık, yabancı ülkede faaliyette bulunan
işletme, bulunduğu ülkenin para birimi yerine doları kullanıyor ise, parasal-parasal olmayan kalemler
yönteminin kullanılmasi gereklidir. 8
Türkiye Muhasebe Standartları, SPK Standartları ve Uluslarası Standartlar,9 bu konuda, Amerikan Muhasebe
Standartları’nda öngörülenden farklı bir uygulama içindedirler. Her üç Standart’ta da cari kur oranı ve parasalparasal olmayan kalemler yöntemleri arasında yapılacak bir secimde gözönünde bulundurulması gerekli kriter,
yabancı ülkede faaliyette bulunan işletmenin niteliğidir. Eger bu işletme – bulunduğu ülkenin kanunlarına gore
6

Bkz. RULAND, G. Robert, Timothy, S. DOUPNIK (1988), s. 463

Kanada, Fransa, Almanya, Hollanda ve İngiltere geçici yöntemi kullanan ülkeler arasındadır. Almanya dışındaki ülkelerde, yabancı
ülkelerde şube şeklinde faaliyette bulunan kuruluşların geçici yöntemi, ana işletmeden bağımsız olan kuruluşların ise cari kur oranı
yöntemini kullanmaları öngörülmüştür. Alman Muhasebe Standartları’nda ise, çevrim yöntemleri arasında şube ve ana kuruluşa dayanan
bir ayırım yapılmamıştır (Bkz. IQBAL, M. Zafar, Trini U. MELCHER, Amin A. ELMALLAH, 1997, s. 186 – 188).
7

Bkz. DELANEY, R. Patrick vd. (2002), s. 885-886; Cari kur oranı ve parasal-parasal olmayan kalemler yöntemlerinin kullanılmasına
1981 yılında 52 No lu Standart’ın (SFAS 52) kabulu ile başlanmıştır. 1975 yılında 8 No lu Standart kabul edilinceye kadar firmalar dört
çevrim yöntemi arasında serbestçe seçim yapabilmekteydiler. Bu çevrim yöntemlerinden sadece geçici yöntemin kullanılmasını hüküm
altına alan 8 No lu Standard ise eleştirilere neden olmuştur. Eleştirilerin odak noktasını, çevrimden kaynaklanan kar ve zararlara gelir
tablosunda yer verilmesinin firmaların performanslarını doğru biçimde yansıtmayacağı düşüncesi oluşturmuştur. 52 No lu Standart,
fonksiyonel döviz kuru yaklaşımı (functional currency approach) olarak bilinmektedir. Fonksiyonel döviz kuru yabancı ülkede faaliyette
bulunan isletmenin muhasebe kayıtlarında kullandığı kurdur. Fonksiyonel döviz kuru, bu yabancı ülkenin kendi parası olabileceği gibi,
ana işletmenin bulunduğu ülkenin ve hatta üçüncü bir ülkenin para birimi de olabilir. 52 No lu Standart uyarınca, yabancı ülkede
faaliyette bulunan işletme o ülkenin para birimini fonksiyonel kur olarak seçmişse, çevrimde cari kur oranı yöntemi kullanılacak ve
çevrimden kaynaklanan kar veya zarara ise sermaye hesabı altında yer verilecektir. Öte yandan, Amerikan dolarının fonksiyonel para
birimi olarak seçildigi durumlarda ise, parasal-parasal olmayan kalemler metodunun kullanılması ve çevrimden kaynaklanan kar veya
zarara ise gelir tablosunda yer verilmesi gerekmektedir. (bkz. REVSINE, Lawrence, 1984, s. 505; BERNSTEIN, A. Leopold, 1993, s.
291; DELANEY, R. Patrick vd., 2002, s. 896; RULAND, G. Robert, Timothy, S. DOUPNIK, 1988, s. 463)
9
Bkz. EPSTEIN, J. Barry, Abbas Ali MIRZA (2002), s. 822
8

4

kurulmuş ve ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmakla birlikte – ana işletmeye bağlı ise, finansal tabloların ana
işletmenin faaliyette bulunduğu ülkenin para birimine dönüştürülmesinde parasal-parasal olmayan kalemler
yöntemi kullanılacaktır.
SPK Muhasebe Standartları’nın 14. maddesinde bu konuya açıklık getirilmiştir. Söz konusu maddede, şube ve
benzeri işletmelerin işlemleri ana ortaklığın işlemleri gibi değerlemeye tutulur denildikten sonra,
“… parasal kalemler bilanço tarihindeki piyasa kurları kullanılarak, parasal olmayan kalemler ise işlem
tarihindeki veya makul değerlerin belirlendiği tarihteki geçerli piyasa kurları üzerinden Türk Lirasına çevrilir.
Çevrim işleminden kaynaklanan kur farkları ise gelir tablosu ile ilişkilendirilir.”
ifadesine yer verilmiştir.
Şu halde, yabancı ülkede faaliyette bulunan kuruluş, ana ortaklığa bağlı, onun şubesi
parasal olmayan kalemler yontemi kullanılacaktır.

10

niteliğinde ise parasal –

Öte yandan, şubeler dışında kalan işletmelerin, yani bağımsız yabancı şirketlerin – ana işletme ile organik bağı
olmayan – finansal tablolarının ana işletmenin faaliyette bulunduğu ülkenin para birimi cinsinden ifade
edilmesinde kullanılacak yöntem cari kur oranı yöntemi olup, aynı maddede konu ile ilgili olarak şu ifadeye yer
verilmiştir:
“Parasal ve parasal olmayan yükümlülükler bilanço gününde geçerli olan piyasa kurları üzerinden Türk
Lirasına çevrilir. Gelir ve gider kalemleri, işlem gününde geçerli olan kurlar üzerinden Türk Lirasına çevrilir.
Eğer ilgili işletme yüksek enflasyonlu bir ülkede faaliyet gösteriyorsa, bu durumda bilanço tarihinde geçerli olan
piyasa kurları dikkate alınır. Çevrim işleminden kaynaklanan kur farkları, konsolide bilançoda özsermaye grubu
altında ‘çevrim farkları’ hesabında, bunun ana ortaklık dışı paylara isabet eden kısmı ‘Ana Ortaklık Dışı
Paylar’ hesabında izlenir.”
Bu noktada, şube ve bağımsız şirketler kavramı üzerinde durmak dogru olacaktır.
SPK Standartları’nın 14. maddesinde ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmakla birlikte, faaliyetleri ana işletmenin
yurtdışı faaliyetlerini yürütmekle görevli bulunan yabancı işletmelerin şube benzeri işletmeler olduğu açıklaması
yer almaktadır.
Bu açıklama, bir ölçüde, şube biçiminde organize edilmiş işletmelerin faaliyetlerine ışık tutmaktadır. Bu
ifadeden, şubelerin ve ana kuruluşun faaliyet alanlarının birbiriyle ilgili olduğu, bir başka deyişle birbirini
tamamladığı söylenebilir. Bu bağlamda, yurtdışındaki kuruluş, ana kuruluşun ürettiği ürünleri pazarlayan bir
firma olabileceği gibi, ana kuruluş adına üretim faaliyetinde de bulunabilir.
Diğer yandan, yurtdışında faaliyette bulunan bağımsız işletmelerin ise, ana kuruluşla organik bağları olmasına
rağmen, faaliyet alanları farklıdır. 11
Türkiye Muhasebe Standartları’nda ise konuya “Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi” başlığı altında
12 No lu Standart’ta değinilmektedir.
10

“Ayri bir tuzel kisilige sahip olmakla birlikte, faaliyetleri ana ortakligin uzantisi olan, ana ortakligin yurt disi faaliyetlerini yurutmekle
gorevli bulunan yabanci isletmeler sube benzeri yabanci isletmelerdir” (bkz. SERMAYE PIYASASINDA KONSOLIDE MALI
TABLOLARA VE ISTIRAKLERIN MUHASEBELESTIRILMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLIG,
MADDE: 14).
11

“Bagimsiz yabanci isletmeler, esas itibariyle faaliyet gosterdikleri ulkelerde borclanma, uretimde bulunma, harcama yapma anlaminda
bagimsiz hareket etme kabiliyetine sahip olup, doviz kurundaki degisikliklerin hem bu ortakligin hem de ana ortakligin gelecekte
beklenen nakit akimlari uzerine dogrudan bir etkisi bulunmamaktadir” (bkz. Age.).

5

“Raporlayan işletmenin ayrılmaz parcasını oluşturan yabancı ülkelerdeki faaliyetler” başlığı altında 23., 24. ve
25. maddelerde parasal – parasal olmayan yöntem açıklanmıştır. 25. maddede işlem tarihindeki kurlar yerine
ortalama döviz kurunun da kullanılabileceği belirtilmiştir.
Aynı standard’ın “yabancı ülkelerdeki işletmeler” baslıklı 26. maddesinde ise;
“Türkiye’deki ana kuruluşun finansal tablolarına dahil edilmek üzere yabancı ülkelerdeki işletmelerin finansal
tablolarının Türk Lirasına dönüştürülmesinde asağıdaki yöntemler kullanılır:
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.”
görüşüne yer verilmiştir.
“Yabancı ülkelerdeki işletmeler” kavramı, SPK Standartları’nın 14. maddesinde sözü edilen bağımsız yabancı
işletmeler kavramına karşı gelmekte olup, aynen SPK Standardında olduğu gibi, Türkiye Muhasebe
Standartlarında da bu tür işletmelerin finansal tablolarının dönüştürülmesinde cari kur oranı yönteminin
kullanılması öngörülmektedir.
4. Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi Üzerine Örnek Uygulama
Daha önceki bölümde de belirtildiği gibi, gerek kur değişim etkilerinin muhasebeleştirilmesi hakkındaki 12 No
lu Türkiye Muhasebe Standardı’nda gerekse Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin
Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ’in 14. maddesinde, yabancı ülkelerde
faaliyette bulunan işletmelerin finansal tablolarının TL’sına çevrilmesinde cari kur oranı ve parasal - parasal
olmayan kalemler yönteminin kullanılması öngörülmüştür. Her iki Standard’da da cari kur oranı ve parasal –
parasal olmayan kalemler yönteminin kullanılmasını gerektiren durumlar aynıdır. Buna göre, eğer yabancı
ülkede faaliyette bulunan kuruluş ana işletmeden bağımsız ise, cari kur oranı yöntemi, yabancı kuruluşun ana
kuruluşun şubesi niteliğinde olduğu durumlarda ise parasal – parasal olmayan kalemler yöntemi kullanılacaktır.
Bu bölümde her iki yöntem de örnek uygulamalar yardımıyla açıklanmaya calışılacaktır.
4.1. Parasal – Parasal Olmayan Kalemler Yöntemi Üzerine Örnek Uygulama
Merkezi İstanbul’da bulunan “Y” firmasınin Almanya’da 100 %’u kendisine ait olan bir yan kuruluşu
bulunmaktadır.
Muhasebe kayıtlari euro cinsinden tutulan Almanya’daki firmanın 31 Aralık 20X2 tarihi itibariyle finansal
tabloları aşağıda gösterilmektedir.
Almanya’daki firmanın finansal tablolarının ana firmanın finansal tablolarıyla konsolide edilebilmesi için
euro’dan TL’sına çevrilmesi gerekmektedir.
Almanya’da bulunan kuruluş – ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmakla birlikte – ana kuruluşun yurtdışı faaliyetlerini
takip etmekle görevli olduğundan, şube statüsünde olduğu gerekçesiyle, finansal tabloların dönüştürülmesinde
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gerek 12 No lu Türkiye Muhasebe Standardı gerekse Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standardı’nın 14.
maddesi uyarınca parasal-parasal olmayan kalemler yöntemi kullanılacaktır.
Alman Firması
31 Aralik 20X2 Tarihli Bilançosu
Kasa
Alacaklar, net
Stoklar
Makina, Cihaz ve
Ekipmanlar
Birikmiş Amortismanlar
Aktif Toplamı

Euro
50,000 €
120,000 €
200,000 €

-

Kısa Vadeli Ticari
Borçlar
Ödenecek Vergiler
Sermaye
Dönem Karı (Zararı)
Pasif Toplamı

100,000 €
20,000 €
450,000 €

100,000 €
25,000 €
250,000 €
75,000 €
450,000 €

Doviz Kurları
31 Aralık 20X2 tarihinde cari döviz kuru:

1€

1,500,000 TL

31 Aralık 20X1 tarihinde cari döviz kuru:

1,200,000 TL

20X2 yılında ortalama döviz kuru:

1,300,000 TL

Sermayenin ödendiği tarihteki döviz kuru:

1,100,000 TL

Makina, Cihaz ve Ekipmanların satınalındığı
tarihteki döviz kuru:

1,100,000 TL

31 Aralık 20X2 tarihi itibariyle elde olan stokların
satın alındığı tarihteki döviz kuru:

1,400,000 TL
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31 Aralık 20X1 tarihi itibariyle elde olan stokların
satınalındığı tarihteki döviz kuru:
Alman Firması
31 Aralık 20X2 Tarihli Gelir Tablosu

1,175,000 TL

Euro
1,200,000 €

Satışlar
Satışların Maliyeti:
Dönem Başı Stoku
(+) Dönem İçi Alışlar
(-) Dönem Sonu Stoku

50,000 €
1,100,000 €
200,000 €
950,000 €

Brüt Satış Karı (Zararı)

250,000 €

Faaliyet Giderleri
Pazarlama Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Amortisman Giderleri
Toplam Faaliyet Giderleri
Faaliyet Karı (Zararı)
Gelir Vergisi
Net Gelir

80,000 €
55,000 €
20,000 €
155,000 €
95,000 €
20,000 €
75,000 €

O

Doviz Kuru
1,300,000 TL

TL
1,560,000,000,000 TL

T
O
T

1,175,000 TL
1,300,000 TL
1,400,000 TL

58,750,000,000 TL
1,430,000,000,000 TL
280,000,000,000 TL
1,208,750,000,000 TL
351,250,000,000 TL

O
O
T

1,300,000 TL
1,300,000 TL
1,100,000 TL

O

1,300,000 TL

104,000,000,000 TL
71,500,000,000 TL
22,000,000,000 TL
197,500,000,000 TL
153,750,000,000 TL
26,000,000,000 TL
127,750,000,000 TL

Bu yöntemde, gelir tablosu hesaplarından dönem başı, dönem sonu stokları ile amortisman gideri dışındaki bütün
kalemler 20X2 yılı ortalama döviz kurları kullanılmak suretiyle TL’sına çevrilmiştir. Amortisman giderinin
çevrilmesinde ise, amortisman konusu sabit kıymetin aktife alındığı tarihteki döviz kuru kullanılmıştır.
Gelir tablosunun dönüştürülmesinden sonraki aşamada bilanço hesaplari dönüştürülecektir.
Alman Firması
31 Aralık 20X2 Tarihi itibariyle Raporlama Para Birimine Dönüştürülmüş Bilanço

Kasa
Alacaklar, net
Stoklar
Makina, Cihaz ve
Ekipmanlar
Birikmiş Amortismanlar
Aktif Toplamı
Kısa Vadeli Ticari
Borçlar
Ödenecek Vergiler
Sermaye
Dönem Karı (Zararı)
Birikmiş Çevrim Düzeltme Hes.

Euro
50,000 €
120,000 €
200,000 €
100,000 €
- 20,000 €
450,000 €

100,000 €
25,000 €
250,000 €
75,000 €

Döviz Kuru
C 1,500,000 TL
C 1,500,000 TL
T 1,400,000 TL
T
T

TL
75,000,000,000 TL
180,000,000,000 TL
280,000,000,000 TL

1,100,000 TL
1,100,000 TL

110,000,000,000 TL
- 22,000,000,000 TL
623,000,000,000 TL

C 1,500,000 TL
C 1,500,000 TL
T 1,100,000 TL

150,000,000,000 TL
37,500,000,000 TL
275,000,000,000 TL
127,750,000,000 TL
32,750,000,000 TL
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Pasif Toplamı

450,000 €

623,000,000,000 TL

Raporlama para birimi olan TL’sına dönüştürülmüş bilançoda görüldüğü üzere, stoklar, sabit varlıklar, birikmiş
amortismanlar ve sermaye hesabı tarihsel, bunların dışında kalan kalemler ise hesap dönemi sonundaki döviz
kurları kullanılarak dönüştürülmüştür.
Bilanço kalemleri arasında yer alan birikmiş çevrim düzeltme hesabı ise dönüştürüm işleminden kaynaklanan
kar veya zararın kaydedildiği bir hesaptır.12 Bu hesaba kaydedilecek tutar, aktif ve pasif toplamını birbirine
eşitleyecek “plug” işlevi görmektedir.
Bu örnekte, finansal tabloların TL’sına dönüştürülmesinden dolayı Almanya’daki şube 32,750,000,000 TL
tutarında ek bir kredi sağlamıştır. Dönüştürüm işlemi sonucu ortaya çıkan bu tutar, ertelenmiş bir kazanç olarak
ta düşünülebilir. 13 Bu tutarın ortaya çıkması döviz kurlarının değişmesinden kaynaklanmıştır.
4.2. Cari Kur Oranı Yöntemi Üzerine Örnek Uygulama
Parasal-parasal olmayan kalemler yönteminde verdiğimiz örnekte küçük bir değişiklik yaparak cari kur oranı
yönteminin finansal tablolar üzerindeki etkisini açıklayabiliriz. Bu defa merkezi İstanbul’da bulunan “Y”
firmasının Almanya’da tamamı kendisine sahip Firmasının ana işletmeden bağımsız olduğunu varsayalım.
Hatırlanacağı üzere, bu durumda gerek Türkiye gerekse Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları
uyarınca dönüştürüm işleminde cari kur oranı yöntemi kullanılacaktır. Bu yöntem, bir önceki bölümde açıklanan
parasal-parasal olmayan kalemler yönteminden gelir tablosu kalemlerinin tamamında ortalama döviz kurlarının
kullanılması dolayısıyla ayrılmaktadır.
Bilanço kalemlerinin dönüştürülmesinde ise, sermaye hesabı dışındaki bütün kalemlerde hesap dönemi sonunda
geçerli olan döviz kuru kullanılmaktadır.
Alman Firması
31 Aralık 20X2 Tarihli Bilançosu
Kasa
Alacaklar, net
Stoklar
Makina, Cihaz ve
Ekipmanlar
Birikmiş Amortismanlar
Aktif Toplamı
Kısa Vadeli Ticari
Borçlar
Ödenecek Vergiler
Sermaye
Dönem Karı (Zararı)
Pasif Toplamı

Euro
50,000 €
120,000 €
200,000 €
100,000 €
- 20,000 €
450,000 €

100,000 €
25,000 €
250,000 €
75,000 €
450,000 €

Çevrim düzeltme hesabının bilançoya kaydedilmesinin nedeni, düzeltmenin firmanın cari faaliyetlerinden bağımsız olmasıdır. Borç
veya alacak bakiyesi veren bu hesaba, sermaye hesabı altında genellikle ödenmiş sermaye ve önceki yıllara ait karlar arasında yer
verilmektedir (bkz. BAKER E. Richard, Valdean C. LEMBKE, Thomas E. KING, 1996, s. 690)
12

13

Bkz. SKOUSEN, Fred K., Earl, K. STICE, James D. STICE (1998), s. 1200
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Döviz Kurları
31 Aralık 20X2 tarihinde cari döviz kuru:

Euro 1:

1,500,000 TL

31 Aralık 20X1 tarihinde cari döviz kuru:

1,200,000 TL

20X2 yılında ortalama döviz kuru:

1,300,000 TL

Sermayenin ödendiği tarihteki döviz kuru:

1,100,000 TL

Alman Firması
31 Aralık 20X2 Tarihli Gelir Tablosu
Euro
1,200,000 € O

Doviz Kuru
1,300,000 TL

TL
1,560,000,000,000 TL

50,000 €
1,100,000 €
200,000 €
950,000 €

O
O
O
O

1,300,000 TL
1,300,000 TL
1,300,000 TL
1,300,000 TL

65,000,000,000 TL
1,430,000,000,000 TL
260,000,000,000 TL
1,235,000,000,000 TL

Brüt Satış Karı (Zararı)

250,000 € O

1,300,000 TL

325,000,000,000 TL

Faaliyet Giderleri
Pazarlama Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Amortisman Giderleri
Toplam Faaliyet Giderleri
Faaliyet Karı (Zararı)
Gelir Vergisi
Net Gelir

80,000 €
55,000 €
20,000 €
155,000 €
95,000 €
20,000 €
75,000 €

1,300,000 TL
1,300,000 TL
1,300,000 TL
1,300,000 TL
1,300,000 TL
1,300,000 TL
1,300,000 TL

104,000,000,000 TL
71,500,000,000 TL
26,000,000,000 TL
201,500,000,000 TL
123,500,000,000 TL
26,000,000,000 TL
97,500,000,000 TL

Satışlar
Satışların Maliyeti
Dönem Başı Stoku
(+) Dönem İçi Alışlar
(-) Dönem Sonu Stoku

O
O
O
O
O

Alman Firması
31 Aralık 20X2 Tarihli Bilançosu
Kasa
Alacaklar, net
Stoklar
Makina, Cihaz ve
Ekipmanlar
Birikmiş Amortismanlar
Aktif Toplamı

Euro
50,000 € C
120,000 € C
200,000 € C
C
100,000 € C
- 20,000 € C
450,000 €

Doviz Kuru
1,500,000 TL
1,500,000 TL
1,500,000 TL
1,500,000 TL
1,500,000 TL
1,500,000 TL

Kısa Vadeli Ticari
Borçlar

100,000 € C

1,500,000 TL
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TL
75,000,000,000 TL
180,000,000,000 TL
300,000,000,000 TL
150,000,000,000 TL
- 30,000,000,000 TL
675,000,000,000 TL

150,000,000,000 TL

Ödenecek Vergiler
25,000 € C
Sermaye
250,000 € T
Donem Karı (Zararı)
75,000 €
Birikmis Cevrim Duzeltme Hes.
Pasif Toplami
450,000 €

1,500,000 TL
1,100,000 TL

37,500,000,000 TL
275,000,000,000 TL
97,500,000,000 TL
115,000,000,000 TL
675,000,000,000 TL

Her iki yöntemin birikmiş çevrim düzeltme hesaplarında yer alan tutarlar farklı olup, cari kur oranı yönteminde
115,000,000,000 TL olarak belirlenen tutar, parasal–parasal olmayan kalemler yönteminde 32,750,000,000 TL
olarak hesaplanmıştır. Bunun başlıca nedeni, cari kur oranı yönteminde, hesap öonemi sonundaki döviz
kurlarının kullanılmış olmasıdır. Döviz kurlarının artması, rakamın büyümesine yol açmıştır.
5.

Sonuç

Bu calışmada, yabancı para birimi cinsinden hazırlanan finansal tabloların raporlama para birimine
dönüştürülmesinde kullanılan yöntemler, çeşitli muhasebe standartları içindeki yerleri itibariyle incelenmiştir.
Amerikan, SPK, Türkiye ve Uluslararası Muhasebe Standartları’nda cari kur oranı ve parasal-parasal olmayan
kalemler yöntemlerinin kullanılması öngörülmektedir. Bununla beraber, Amerikan Genel Kabul Görmüş
Muhasebe Standartları’nda, söz konusu bu yöntemlerin seçiminde belirleyici olan kriterler diğer muhasebe
standartlarınkinden farklıdır. Amerikan Muhasebe Standartları’na göre, yurtdışında faaliyette bulunan işletme,
finansal tablolarını bulunduğu ülkenin para birimi cinsinden düzenliyorsa, dönüştürüm işleminde cari kur oranı
yönteminin kullanılması gerekmekte olup, bu yönteme göre finansal tablolarda yer alan kalemler, dönem sonu
döviz kurları, bir başka deyişle cari döviz kurları kullanılarak raporlama para birimine dönüştürülecektir. Öte
yandan, yurtdışında faaliyette bulunan kuruluşun finansal tablolarının, dolar cinsinden düzenlenmesi durumunda
ise, dönüştürüm işleminde dönem sonu ve tarihsel döviz kurları bir arada kullanılacaktır.
Ülkemizde geçerli olan Muhasebe Standarları uyarınca, cari kur oranı yönteminin kullanılmasına yurtdışında
yerleşik kuruluşun, ana kuruluştan bağımsız bir işletme olması durumunda izin verilmiş; yurtdışındaki kuruluşun
ana işletmeye bağlı olması halinde ise, parasal - parasal olmayan kalemler yönteminin kullanılması
benimsenmiştir.
Bu bakımdan, gerek 12 No lu Turkiye Muhasebe Standardı gerekse Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi
kuruluşların kullandıkları muhasebe standardı, Uluslararası Muhasebe Standartları’nın bu konudaki
düzenlemeleriyle bütünlük içindedir.
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PRA Tİ K Bİ LGİ LER
A- SOSYAL GÜVENLİK
7- İHBAR TAZMİNATLARI
HİZMET SÜRELERİ

a) 6 Aydan az
b) 6 ay- 1,5 Yıl arası
c) 1,5 Yıl - 3 Yıl arası
d) 3 Yıldan fazla

BİLDİRİM SÜRESİ

TAZMİNAT TUTARI

2 Hafta
4 Hafta
6 Hafta
8 Hafta

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

8- 50 VEYA DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE

a) Özürlü İşçi Çalıştırma Oranı (4857 Sayılı İş Kanunu Geçici Madde.5)
b) Eski Hükümlü İşçi Çalıştırma Oranı (4857 Sayılı İş Kanunu Geçici Madde.5)
c) Terör Mağduru İşçi Çalıştırma Oranı (3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu)

3%
3%
2%

9- S.S.K.'CA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
01.01.2003 tar'h'nden

9.1) İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi
9.2) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi
9.3) Aylık, Dörtaylık, Sosyal Güvenlik ve Destek Primi Bildirge
ve Bordrolarının Yasal Süresi içinde Verilmemesi
9.4) İşyeri Kayıtlarının Yasal Süresi İçinde İbraz Edilmemesi
a) Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlara
b) Bilanço Esası Dışında Defter Tutanlara
c) Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara
9.5) Dört Aylık Bildirgeyi Yasal Süresi İçinde işyerine asmayanlara
9.6) İşçi veya Geçindirmekle Yükümlü Olduklarına Muayene İçin Gerekli
Belgeleri Kurumca Yapılacak İhtara Rağmen Üçgün içinde Vermeyenlere
9.7) Çalıştırma Zorunluluğuna Uymayan İşyerlerine Uygulanacak
a)Çalıştırılmayan özürlüler için, çalıştırılmayan her ay Karşılığında

01.01.2004/30.06.2004

918.000.000
306.000.000

1.269.000.000
423.000.000

612.000.000

846.000.000

3.672.000.000
1.836.000.000
918.000.000
612.000.000

5.076.000.000
2.538.000.000
1.269.000.000
846.000.000

306.000.000

423.000.000

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde 101)

b)Çalıştırılmayan eski hükümlüler için, çalıştırılmayan her ay karşılığında

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde 101)

c)Çalıştırılmayan terör mağdurları için, çalıştırılmayan her ay karşılığında

(3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek Md.1)

10- S.S.K. İLE İLGİLİ BAZI SÜRELER

a) İşyeri bildirgesi işe başlamadan önce kuruma verilmeli
b) İşe giriş bildirgesi
b.1) Faaliyete öteden beri devam eden işyerinde, işçinin işe başlama tarihinden önce
b.2) İlk defa işyeri açılında işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde (İşyeri bildirgesinde belirtilen işçi sayısı kadar)
b.3) İnşaat işlerinde, işçinin işe başladığı gün elden yada iadeli taahhütlü kuruma bildirilir.

c) İşyerinin devri, kapatılması,terki veya tasfiyesi halinde S.S.K.'ya bilgi önceden verilir.
d) İdari para cezasına itiraz, idari para cezasının tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenir
veya ilgili kurum ünitesine itiraz edilir. İtirazın reddi halinde 7 gün içinde yetkili Sulh Ceza
Mahkemesine Başvurulabilir.
e) İş yeri ile ilgili defter ve belgeler istenildiği taktirde ibraz edilmek üzere 10 yıl süre ile saklanır.
f) S.S.K.'ya tabi kurumlarda, sigortalının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için düzenlenen
vizite kağıtlarında sigortalının viziteye çıktığı tarihten önceki 6 ay içinde en az 60 gün olmak üzere
toplam 120 gün prim ödeme gün sayısı olmalıdır.
g) İş kazasını bildirim; kaza tarihinden itibaren 2 gün içinde kuruma yapılmalıdır.

Asgari Ücretin 10 Katı

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
A- SOSYAL GÜVENLİK
SON 13 YIL İÇERİSİNDEKİ GEÇERLİ ASGARİ ÜCRETLER
01.08.1989' dan İtibar en Uygulanan Asgar i Ücr etler
Uygulama Dönemi
01.08.1989 - 31.07.1990
01.08.1990 - 31.07.1991
01.08.1991 - 31.07.1992
01.08.1992 - 31.07.1993
01.08.1993 - 31.08.1994
01.09.1994 - 31.08.1995
01.09.1995 - 31.07.1996
01.08.1996 - 31.07.1997
01.08.1997 - 31.07.1998
01.08.1998 - 31.12.1998
01.01.1999 - 30.06.1999
01.07.1999 - 31.12.1999
01.01.2000 - 30.06.2000
01.07.2000 - 31.12.2000
01.01.2001 - 30.06.2001
01.07.2001 - 31.07.2001
01.08.2001 - 31.12.2001
01.01.2002 - 30.06.2002
01.07.2002-31.12.2002
01.01.2003-31.12.2003
01.01.2004 ten itibaren

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

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

155.250
303.750
587.700
1.116.900
2.038.500
3.487.500
7.087.500
14.400.000
29.925.000
40.664.250
66.363.750
79.560.000
93.600.000
101.250.000
118.957.500
124.920.000
142.749.000
188.700.750
213.210.000
256.500.000
360.000.000

225.000
414.000
801.000
1.449.000
2.497.500
4.173.750
8.460.000
17.010.000
35.437.500
47.639.500
78.075.000
93.600.000
109.800.000
118.800.000
139.950.000
146.947.500
167.940.000
222.000.750
250.875.000
306.000.000
423.000.000

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

01.01.1992' den İtibar en Sigor ta Pir imine Tabi Ücr etler in Alt ve Üst Sınır lar ı

Dönemi
01.01.1992 - 30.06.1992
01.07.1992 - 31.12.1992
01.01.1993 - 30.06.1993
01.07.1993 - 30.09.1993
01.10.1993 - 31.12.1993
01.01.1994 - 31.03.1994
01.04.1994 - 31.12.1994
01.01.1995 - 31.03.1995
01.04.1995 - 14.11.1995
15.11.1995 - 30.06.1996
01.07.1996 - 31.12.1996
01.01.1997 - 26.02.1997
01.03.1997 - 30.06.1997
01.07.1997 - 31.12.1997
01.01.1998 - 30.06.1998
01.07.1998 - 30.09.1998
01.10.1998 - 31.12.1998
01.01.1999 - 30.06.1999
01.07.1999 - 31.12.1999
01.01.2000 - 31.03.2000
01.04.2000 - 31.07.2000
01.08.2001 - 31.03.2001

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

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

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
BAĞ- KUR
01 NİSAN 2003 TARİHİNDEN İTİBAREN ÖDENECEK
PRİM VE KESENEK TUTARLARI

Basamak

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

Gelir Tutarı

Aylık Sigorta
Primi % 20

Aylık Sağlık
Primi % 20

Aylık Toplam
Prim % 40

Giriş
Keseneği

Basamak Yükseltme Farkı

1

246.389.942

49.277.989

72.678.445

121.956.434

61.597.486

-

2

262.201.062

52.440.213

72.678.445

125.118.658

65.550.266

1 den 2 ye

15.811.120

3

278.012.182

55.602.437

72.678.445

128.280.882

69.503.046

2 den 3 e

15.811.120

4

293.823.302

58.764.661

72.678.445

131.443.106

73.455.826

3 den 4 e

15.811.120

5

309.634.422

61.926.885

72.678.445

134.605.330

77.408.606

4 den 5 e

15.811.120

6

327.553.690

65.510.738

72.678.445

138.189.183

81.888.423

5 den 6 ya

17.919.268

7

345.472.958

69.094.592

72.678.445

141.773.037

86.368.240

6 dan 7 ye

17.919.268

8

363.392.225

72.678.445

72.678.445

145.356.890

90.848.057

7 den 8 e

17.919.267

9

381.311.493

76.262.299

76.262.299

152.524.598

95.327.874

8 den 9 a

17.919.268

10

399.230.760

79.846.152

79.846.152

159.692.304

99.807.690

9 dan 10 a

17.919.267

11

417.150.028

83.430.006

83.430.006

166.860.012

104.287.507

10 dan 11 e

17.919.268

12

435.069.296

87.013.860

87.013.860

174.027.720

108.767.324

11 den 12 e

17.919.268

13

498.577.294

99.715.459

99.715.459

199.430.918

124.644.324

12 den 13 e

63.507.998

14

556.551.398

111.310.280

111.310.280

222.620.560

139.137.850

13 den 14 e

57.974.104

15

614.525.502

122.905.101

122.905.101

245.810.202

153.631.376

14 den 15 e

57.974.104

16

672.499.606

134.499.922

134.499.922

268.999.844

168.124.902

15 den 16 ya

57.974.104

17

730.473.709

146.094.742

146.094.742

292.189.484

182.618.428

16 dan 17 ye

57.974.103

18

788.447.813

157.689.563

157.689.563

315.379.126

197.111.954

17 den 18 e

57.974.104

19

846.421.917

169.284.384

169.284.384

338.568.768

211.605.480

18 den 19 a

57.974.104

20

904.396.021

180.879.205

180.879.205

361.758.410

226.099.006

19 dan 20 ye

57.974.104

21

962.370.125

192.474.025

192.474.025

384.948.050

240.592.532

20 den 21 e

57.974.104

22

1.020.344.228

204.068.846

204.068.846

408.137.692

255.086.057

21 den 22 ye

57.974.103

23

1.078.318.332

215.663.667

215.663.667

431.327.334

269.579.583

22 den 23 e

57.974.104

24

1.136.292.436

227.258.488

227.258.488

454.516.976

284.073.109

23 den 24 e

57.974.104

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

-

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

2004 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
6.000.000.000 liraya kadar

15%

14.000.000.000 liranın

6.000.000.000 Lirası için

900.000.000 Lira, Fazlası

20%

28.000.000.000 liranın

14.000.000.000 Lirası için

2.500.000.000 Lira, Fazlası

25%

70.000.000.000 liranın

28.000.000.000 Lirası için

6.000.000.000 Lira, Fazlası

30%

140.000.000.000 liranın

70.000.000.000 Lirası için

18.600.000.000 Lira, Fazlası

35%

140.000.000.000 Lirası için

43.100.000.000 Lira, Fazlası

40%

14.000.000.000 liranın

6.000.000.000 Lirası için

1.200.000.000 Lira, Fazlası

25%

28.000.000.000 liranın

14.000.000.000 Lirası için

3.200.000.000 Lira, Fazlası

30%

70.000.000.000 liranın

28.000.000.000 Lirası için

7.400.000.000 Lira, Fazlası

35%

140.000.000.000 liranın

70.000.000.000 Lirası için

22.100.000.000 Lira, Fazlası

40%

140.000.000.000 Lirası için

50.100.000.000 Lira, Fazlası

45%

12.000.000.000 liranın

5.000.000.000 Lirası için

750.000.000 Lira, Fazlası

20%

24.000.000.000 liranın

12.000.000.000 Lirası için

2.150.000.000 Lira, Fazlası

25%

60.000.000.000 liranın

24.000.000.000 Lirası için

5.150.000.000 Lira, Fazlası

30%

120.000.000.000 liranın

60.000.000.000 Lirası için

15.950.000.000 Lira, Fazlası

35%

120.000.000.000 Lirası için

36.950.000.000 Lira, Fazlası

40%

12.000.000.000 liranın

5.000.000.000 Lirası için

1.000.000.000 Lira, Fazlası

25%

24.000.000.000 liranın

12.000.000.000 Lirası için

2.750.000.000 Lira, Fazlası

30%

60.000.000.000 liranın

24.000.000.000 Lirası için

6.350.000.000 Lira, Fazlası

35%

120.000.000.000 liranın

60.000.000.000 Lirası için

18.950.000.000 Lira, Fazlası

40%

120.000.000.000 Lirası için

42.950.000.000 Lira, Fazlası

45%

140.000.000.000 liradan fazlasının

2004 Yılı Ücret Dışı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
6.000.000.000 liraya kadar

140.000.000.000 liradan fazlasının

20%

2003 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
5.000.000.000 liraya kadar

120.000.000.000 liradan fazlasının

15%

2003 Yılı Ücret Dışı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
5.000.000.000 liraya kadar

120.000.000.000 liradan fazlasının

20%

Kurumlar Vergisi Oranı
Kurumlar Kar Payı Stopaj Oranı
Kurumlar Kar Payı Stopaj Oranı (Halka Açık Anonim Şirketlerde)
Geçici Vergisi Oranı

33%

2003 yılı için

Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar İçin (2003 yılı 1. Dönemden sonra uygulanacak geçici vergi oranları) *
Gelir Vergisine Tabi Olanlar İçin (2003 yılı 1. Dönemden sonra uygulanacak geçici vergi oranları) *

B) YILLARA GÖRE YENİDEN
DEĞERLEME ORANLARI

Uygulama Yılı
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

% 55.5
% 61.5

%20 *

Yeniden
Değerleme

1.01.2001

30.03.2001

Dönemi İçin

%6,80

1.01.2001

30.06.2001

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

%37,90

1.01.2001

30.09.2001

1.01.2001

31.12.2001

1.01.2002

31.03.2002

% 58.4

1.01.2002

30.06.2002

%107.6

1.01.2002

30.09.2002

%99.5

1.01.2002

31.12.2002

%72.8

1.01.2003

31.03.2003

%80.4

1.01.2003

30.06.2003

%77.8

1.01.2003

30.09.2003

%52.1

1.01.2003

31.12.2003

%56

1.01.2001

31.03.2003

%53.2

1.01.2001

30.06.2001

1.01.2001

30.09.2001

1.01.2001

31.12.2001

1.01.2002

31.03.2002

1.01.2002

30.06.2002

1.01.2002

30.09.2002

1.01.2002

31.12.2002

%59
%28.5

%30 *

20%

C) 2001 - 2002 YILI GEÇİCİ VERGİ HESAPLANMASINA İLİŞKİN ORANLAR

Oran
% 54.1

2004 yılı için

30%

Gider
Kısıtlaması

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

%55,80
%53,20
%15,22
%27,65
%42,47
%59,00
%8,60
%18,60
%23,70
%28,50
%7.7
%18,50
%19,40
%14,70
%20,80
%19,66
%20,80
%22,70

1.01.2003

31.03.2003

1.01.2003

30.06.2003

1.01.2003

30.09.2003

1.01.2003

31.12.2003

Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin

%16,53
%18,00
%15,70

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
UYGULANACAK BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI *
Damga Vergisi Oranları
1 ) Ücretlerde
2 ) Avanslarda
3 ) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
4 ) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
5 ) Muhtasar Beyanname
6 ) Diğer Beyannameler
7 ) Bilançolar
8 ) Gelir Tablosu
9 ) İşletme Hesabı Özeti
10 ) Teklif Mektupları

1.01.2003

1.01.2004

Binde 6
Binde 7,5
2.250.000
4.640.000
1.440.000
330.000
9.630.000
4.640.000
4.640.000
1.440.000

Binde 6
Binde 7,5
2.800.000
5.900.000
1.800.000
400.000,000
12.300.000
5.900.000
5.900.000
1.800.000

* Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı 24.04.2003'ten itibaren 800 milyar lirayı aşamaz.

Şirket Kuruluşlarında Uygulanacak Damga Vergisi Oranı
1 ) Anonim,Eshamlı Komandit ve Limited Şirket Mukavelenameleri
2 ) Vergi miktarı 31.666.000.000.-TL'yı aşamaz.

Binde 5

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

E-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94.MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI
Ödemenin Türü
Telif Ödemelerinden (99/13230 sayılı BKK ile 01.09.1999'dan geçerli olmak üzere
25.08.1999'dan itibaren)
Diğer Serbest Meslek Ödemelerinden (99/13646 sayılı BKK ile 01.12.1999'dan itibaren)
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden
(93/5148 sayılı BKK ile)
Dar mükellefiyete tabi olanlara,telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan
ödemelerden, (93/5148 sayılı BKK ile)
Kira ödemelerinden (99/13646 sayılı BKK ile 01.12.1999'dan itibaren)
Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemelerinden, (95/6429 sayılı BKK ile 01.02.1995'ten itibaren)
Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemelerinden, (96/8955 sayılı BKK ile 01.01.1997'ten itibaren)
(B) tipi Yatırım Fonları ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Portföy İşletmeciliği
Kazançlarından (93/5148 sayılı BKK İle)

İlgili Bent

Tevkifat
Oranı %

2/a

17

2/b

22

3

5

4

25

5/a

22

5/b

22

5/c

22

6/a-ii

Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi
mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. Maddenin 2. fıkrasının
1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı

6/b-ii

sayılmaz) (2003/5590 sayılı BKK ile 24.04.2003'den geçerli olmak üzere
75. Maddenin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana
merkeze aktarılan tutarı üzerinden

6/b-iii

(2003/5590 sayılı BKK ile 24.04.2003'den geçerli olmak üzere)
Devlet tahvili ve hazine bonosu fazileri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve
Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden, (98/11794) sayılı

7/a,b,c

0

7/d,e,f

10

BKK ile 01.10.1998'den itibaren
Nama ve hamiline yazılı tahvil faizleri ile diğerlerinden (96/8955 sayılı BKK ile
01.01.1997'den itibaren)

Mevduat faizlerinden
- Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve özel finans kurumlarınca döviz
katılma hesaplarına ödenen kar paylarından
* 1 yıla (özel finans kurumlarında 360 güne) kadar vadeli hesaplarda
(2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)

8/a-aa

24

8/a-ab

18

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

18
18
16
12

8/b-be

7

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

18
18
16
12

8/c-ce
8/d

7
0

8

18

9/a

0

9/b

18

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

18
16
12

9/c-cd
14

7

10/a

20

10/b

20

11/a-i
11/a-ii

1
2

11/b-i
11/b-ii

2
4

11/c-i
11/c-ii

2
4

11/d

0

* 1 yıl (özel finans kurumlarında 360 gün) ve daha uzun vadeli hesaplarda
(2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
- Nama yazılı mevduat hesaplarında yürütülen faizlerden
* Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 3 aya kadar (3 ay dahil) (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 6 aya kadar (6 ay dahil) (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 1 yıla kadar vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile
18.08.2001 den itibaren)
- Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden
* Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 3 aya kadar (3 ay dahil) (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 6 aya kadar (6 ay dahil) (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 1 yıla kadar vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile
18.08.2001 den itibaren)
- Diğerlerinden (98/11593 sayılı BKK ile 01.09.1998 den itibaren
- Bankalar ve 2499 sayılı SPK' ya göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para
piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizlerden (2002/4369 sayılı BKK ile
01.07.2002' den itibaren)
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylarından (2000/1713 sayılı BKK ile
01.01.2001 den itibaren)
Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından (2000/1713 sayılı BKK ile
01.01.2001 den itibaren)
Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından
- 30 ve 90 gün vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKKile 18.08.2001 den itibaren)
- 180 gün vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKKile 18.08.2001 den itibaren)
- 360 gün vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKKile 18.08.2001 den itibaren)
- 360 günden daha uzun vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKKile
18.08.2001 den itibaren)
Repo Gelirlerinden (2001/2847 sayılı BKKile 18.08.2001 den itibaren)
Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango idaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer
kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri
ödemelerden, (99/13230 sayılı BKK ile 1.09.1999 dan geçerli olmak üzere
25.08.1999 dan itibaren)
4077 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını
iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara
bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden. (99/13230
sayılı BKK ile 1.9.1999 dan geçerli olmak üzere 25.8.1999 dan itibaren
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
- Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
* Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için (95/7137 sayılı BKK ile)
* Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (95/7137 sayılı BKK ile)
- Diğer zirai mahsulleri için;
* Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için
(95/7137 sayılı BKK ile)
* Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (95/7137 sayılı BKK ile)
- Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler ,
* Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan
ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması
ve benzeri hizmetler için (95/7137 sayılı BKK ile).
* Diğer hizmetler için (95/7137 sayılı BKK ile)
- Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için
(2001/2839 sayılı BKK ile 10.07.2001 den itibaren)

PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden,
(93/5148 sayılı BKK ile)

12

20

13/a

2

13/b
13/c

20
5

13/d
GVK Geçici
Madde 61

10

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,
- Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve
her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia
bedelleri veya bu emtianın imaline ödenen hizmet bedelleri üzerinden
(95/7137 sayılı BKK ile)
- Diğer kağıt ve damga pulu satışlarında komisyon bedelleri üzerinden
(95/7137 sayılı BKK ile)
- Diğer mal alımları için (95/7137 sayılı BKK ile)
- Diğer hizmet alımları (Yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin
ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için (95/7137 sayılı BKK ile)
GVK' nın değişmeden önceki hükümlerine göre yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden
(24.04.2003'den itibaren)

F-REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ORANLAR 08.10.2003'den itibaren
Reeskont İşlemlerinde
43%
Avans İşlemlerinde
48%

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
G- YILLAR İTİBARİYLE AYLIK GECİKME VE TECİL FAİZİ ORANLARI
a) Yıllar İtibariyle Aylık Gecikme Zammı
1.01.1990
29.12.1993 Tarihleri Arası
30.12.1993
7.03.1994
Tarihleri Arası
8.03.1994
30.08.1995 Tarihleri Arası
31.08.1995
31.01.1996 Tarihleri Arası
1.02.1996
8.07.1998
Tarihleri Arası
9.07.1998
20.01.2000 Tarihleri Arası
21.01.2000
1.12.2000
Tarihleri Arası
2.12.2000
28.03.2001 Tarihleri Arası
29.03.2001
30.01.2002 Tarihleri Arası
31.01.2002
11.01.2003
Tarihleri Arası
12.11.2003 Tarihinden itibaren
b) Yıllar İtibariyle Aylık Tecil Faizi
9.03.1994
6.09.1995
Tarihleri Arası
7.09.1995
1.02.1996
Tarihleri Arası
2.02.1996
21.10.1996 Tarihleri Arası
22.10.1996
9.07.1998
Tarihleri Arası
10.07.1998
24.01.2000 Tarihleri Arası
25.01.2000
20.12.2000 Tarihleri Arası
21.12.2000
30.03.2001 Tarihleri Arası
31.03.2001
1.02.2002
Tarihleri Arası
2.02.2002
11.11.2003 Tarihleri Arası
12.11.2003

Tarihinden

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

itibaren

II- VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ BAZI CEZALAR
a) Usulsüzlük Cezaları

MÜKELLEF GRUPLARI

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

BİRİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL)
1.01.2003
1.01.2004
31.12.2003
Tarihinden
tarihleri arası
İtibaren

İKİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL)
1.01.2003
1.01.2004
31.12.2003
Tarihinden
tarihleri arası
İtibaren

47.000.000

60.000.000

28.000.000

35.000.000

30.000.000

38.000.000

15.000.000

19.000.000

15.000.000

19.000.000

7.700.000

9.800.000

7.700.000

9.800.000

4.000.000

5.000.000

4.000.000
2.000.000

5.000.000
2.500.000

2.000.000
1.080.000

2.500.000
1.380.000

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

01.01.2003 den İtib.

10%

01.01.2004 den İtib.

10%

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

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

84.000.000

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

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

84.000.000
84.000.000

150.000.000
300.000.000
600.000.000

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

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

2.000.000.000

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

300.000.000

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

100.000.000

400.000.000
300.000.000
1.070.000.000
500.000.000
250.000.000

PRATİK BİLGİLER
A- SOSYAL GÜVENLİK
1- ASGARİ ÜCRET

01.01.2003'den

1.01.2004

itibaren

30.06.2004 arasi

A) Ücretliler İçin

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

306.000.000
256.500.000

423.000.000
360.000.000

a) 16 Yaşından Büyükler İçin
b) 16 Yaşından Küçükler İçin

91.800.000
76.950.000

126.900.000
108.000.000

B) Çıraklar İçin

2- SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER
TABAN

TABAN

a) 01/04/2001 - 31/12/2001 Dönemi İçin
b) 01/01/2002 - 31/03/2002 Dönemi için
c) 01/04/2002 - 30/06/2002 Dönemi İçin
d) 01/07/2002 - 31/03/2003 Dönemi İçin
e) 01/04/2003 - 30/03/2003 Dönemi İçin
f) 01/07/2003 - 31/03/2004 Dönemi İçin

TAVAN

210.000.000
222.000.750
277.872.000
327.583.290
393.099.960
458.015.820

TAVAN

a) 01/04/2001 - 31/03/2002 Dönemi İçin
b) 01/04/2002 - 30/06/2002 Dönemi İçin
c) 01/07/2002 - 31/03/2003 Dönemi İçin
d) 01/04/2003 - 30/06/2003 Dönemi İçin
e) 01/07/2003 - 31/03/2004 Dönemi İçin

1.050.000.000
1.389.360.000
1.637.916.450
1.965.499.800
2.290.079.100

a) 01/01/2001 - 14/04/2001 Tarihleri arası
b) 15/04/2001 - 14/05/2001 Tarihleri arası
c) 15/05/2001 - 14/06/2001 Tarihleri arası
d) 15/06/2001 - 30/06/2001 Tarihleri arası
e) 01/07/2001 - 14/09/2001 Tarihleri arası
f) 15/09/2001 - 14/10/2001 Tarihleri arası
g)15/10/2001 - 14/11/2001 Tarihleri arası
h)15/11/2001 - 14/12/2001 Tarihleri arası
ı) 15/12/2001 - 31/12/2001 Tarihleri arası
İ) 01/01/2002 - 14/05/2002 Tarihleri arası
j) 15/05/2002 - 30/06/2002 Tarihleri arası
k)01/07/2002 - 30.09.2002 Tarihleri arası
l) 01/10/2002 - 31/12/2002Tarihleri arası
m) 01/01/2003 - 30/06/2003 Tarihleri arası
n) 01/07/2003 - Tarihinden İtibaren

646.560.000
663.560.000
730.700.000
768.100.000
807.500.000
835.950.000
884.830.000
938.330.000
978.020.000
1.076.400.000
1.103.540.000
1.160.150.000
1.260.150.000
1.323.950.000
1.389.950.000

3- KIDEM TAZMİNATI TAVANI

4- SİGORTA PRİM ORANLARI

İŞVEREN
PAYI (%)

TOPLAM

1,5

1,5

5

1
6

1
11

9
1
7,5

11
2
22,5

20
3
30

İŞÇİ
PAYI (%)

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

Analık Sigorta Primi
Hastalık Sigorta Primi
Hastalık Sigorta Primi (Aday çıkar ve öğrenciler için)
Malüllük,Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi

İşsizlik Sigortası

Sosya Güvenlik Destekleme Primi
5- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ
01.07.2003- 31.03.2004 tarihleri arası

a) S.S.K. Tabi olanlar
b) Bağ-Kur'a Tabi olanlar
6- YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER
HİZMET SÜRELERİ

a) 1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar
b) 5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar
c) 15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar
d) 18 yaşından Küçük İşçiler İle 50 ve Daha Yukarı Yaştakiler

EN AZ
135.404.746
49.277.988

EN FAZLA
687.023.730
227.258.487

İZİN SÜRESİ
14 iş günü

20 iş günü
26 iş günü
en az 20 iş günü

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
III- BAZI İNDİRİM VE İSTİSNALAR
ÖZEL İNDİRİM
Özel İndirim Turarı
Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamında
Bulunan Bazı İllerde Özel İndirim Tutarı
(Adıyaman , Batman, Bingöl,Bitlis,Diyarbakır,Elazığ, Hakkarı,
Mardin,Muş,Siirt,Şirnak,Tunceli ve Van İllerinde
VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ
VERGİDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI
İki çocuğu aşmamak koşulu ile her bir çocuk için 01.07.2003'den itibaren
KONUT KİRA GELİRLERİ İSTİSNASI
BEYAN SINIRLARI
1- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul Sermaye İratları
ve Vergi Alacağı Dahil Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarında
2-Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Gayri Menkul Sermaye İratlarında
3-Değer Artış Kazançlarında
4-G.V.K. Geçici 82. Maddesinde Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda
5-G.V.K Geçici 59.Maddede belirtilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu
faizlerinde alım satım kazançlarından
HARCIRAHLAR
Yurt içi Harcırahlar

01.01.2003 den
İtibaren

01.01.2004 den
İtibaren

45.000.000
63.000.000
6.000.000

7.000.000
8.575.000

1.500.000.000

2003 yılı için

1.800.000.000

2004 Yılı İçin

12.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000

12.000.000.000
12.000.000.000

121.794.200.000

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

Gündelik Tutarı (TL)

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

Gündelik Tutarı (TL)

19.000.000
16.000.000
14.000.000
13.000.000
11.000.000
10.000.000

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

50.000.000
43.000.000
37.000.000
31.000.000
25.000.000

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

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

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

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

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

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

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

V
Grup
82
76
128
78
72
572
70
72
74
54
70
70
644
134
70
15.450
114
22
72
554
70
282
70
72

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

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

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

2003 Yılı
280.000.000.000
57.000.000.000

2004 Yılı

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZAR KASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRI

(01.01.2003-31.12.2003 tarihleri arasi
(01.01.2004 Tarihinden İtibaren )

350.000.000
440.000.000

AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI

(01.01.2003 - 31.12.2003 tarihleri arası )
(01.01.2004 Tarihinden İtibaren )

350.000.000
440.000.000

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (2004 Yılı İçin )
2003 Yılı İçinde;
1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların;
yıllık alımlarının tutarı
veya yıllık satımlarının tutarı
2- Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp ta bir yıl içinde elde ettikleri
gayrisafi is hasilati
3- 1. ve 2. Bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde bentte yazılı iş
hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarı toplamı
7/A SEÇENEĞİNE GÖRE MALİYET HESAPLARINI KULLANMAK ZORUNDA OLAN ÜRETİM VE
HİZMET İŞLETMELERİNDE SINIRLAR

80.000.000.000
109.000.000.000
44.000.000.000
80.000.000.000

2004 Yılı İçin
2003 Yılı aktif toplamı
veya
2003 Yılı Net Satışlar Toplamı

Aşanlar

7/A seçeneğini uygulamak zorundadırlar.
2003 Yılı İçin **
Not : Bunların altında kalanlar diledikleri takdirde 7/A seçeneğini uygulayabilirler.

2003 Yılı İçin
4.384.600.000.000
9.743.500.000.000

EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI
AKTİF TOPLAMI
NET SATIŞLAR TOPLAMI

2004 Yılı İçin

**Tebliğde yer alan parasal hadler, takip eden yıllarda Bakanlıkça ayrıca bir belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için
V.U.K. Hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.

2004 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah

İlk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın

110.000.000.000 TL
240.000.000.000 TL
500.000.000.000 TL
1.000.000.000.000 TL
1.850.000.000.000 TL

İçin
İçin
İçin
İçin
sinin Üstü

2004 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR

Veraset Yoluyla
İntikallerde (%)
1
3
5
7
10

İvazsız
İntikallerde (%)
10
15
20
25
30

a- Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın 68.093.000.000,-Lirası, füru bulunmaması halinde eşe
isabet eden miras hissesinin 136.265.000.000.- Lirası
b- İvazsız İntikallerde ( Hibe,Hediye,Çekiliş vs.) 1.572.000.000.- Lirası Veraset ve İntikal vergisinden istisnadır.

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ

İade Hakkı Doğuran İşlem
KDVK (Madde No)

K
D
V
İ
A
D
E
V
E

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

(14) Transit
Taşımacılık

(15) Diplomatik
İstisnalar

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

(9) Fason İş
Bedelleri

Teminatsız ve
İncelemesiz Nakit İade
Sınırı

4.000.000.000
(84 No.lu KDV
Tebliği)

200.000.000
(73 No.lu KDV
Tebliği)

1.000.000.000
(81 No.lu G.T.)

200.000.000
(73 No.lu KDV
Tebliği)

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

2.000.000.000
(86 No.lu KDV
Tebliği)

Nakit İade Yok
(72 No.lu KDV
Tebliği)

Teminatsız ve
İncelemesiz Başka Vergi
Borçlarına Mahsubunda
Sınır

Sınırsız

Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Sınırsız
(74 No.lu KDV
Tebliği)

Sınırsız
(58 No.lu KDV
Tebliği)

2.000.000.000
(81 No.lu KDV
Tebliği)

M
A
H
S
U
P
L
A
R
I
N
A

Şirket Ortaklarının Vergi
Borçlarına Mahsup
İmkanı

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

Var,Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(86 no.lu KDV
Tebliği)

YOK

Mal ve Hizmet temin
Edilen diğer Mükelleflerin
Vergi Borçlarına Mahsup
İmkanı

Var,Sınırsız
(84 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(84 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(84 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(84 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(84 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(86 no.lu KDV
Tebliği)

YOK

İ
L
İ
Ş
K
İ
N

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

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

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

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

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

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

Var,Sınırsız
(86 no.lu KDV
Tebliği)

YOK

Geçerli
(58 No.lu KDV
Tebliği)

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

T
A
B
L
O

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

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

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

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ VERİLERİNE
GÖRE ENFLASYON ORANLARI (%)

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

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

AYLIK
Toptan Eşya
2001
2002
2003
2,3
4,2
5,6
2,6
2,6
3,1
10,1
1,9
3,2
14,4
1,8
1.8
6,3
0,4
-0.6
2.9
1,2
-1.9
3,3
2,7
-0,5
3,5
2,1
-0,2
5,4
3,1
0,1
6,7
3,1
0,6
4,2
1,6
1,7
4,1
2,6

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

Tüketici
2001
2002
2,5
5,3
1,8
1,8
6,1
1,2
10,3
2,1
5,1
0,6
3.1
0,6
2,4
1,4
2,9
2,2
5,9
3,5
6,1
3,3
4,2
2,9
3,2
1,6

2003
2,6
2,3
3,1
2.1
1.6
-0.2
-0,4
0,2
1,9
1,4
1,6

2000
68,9
69,7
67,9
63,8
62,7
58,6
56,2
53,2
49,0
44,4
43,8
39,0

Tüketici
2001
2002
35,9
73,2
33,4
73,1
37,5
65,1
48,3
52,7
52,4
46,2
56,1
42,6
56,3
41,3
57,5
40,2
61,8
37
66,5
33,4
67,3
31,8
68,5
29,7

2003
26,4
27,0
29,4
29.5
30.7
29.8
27,4
24,9
23
20,8
19,3

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

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

Toptan Eşya
2001
2002
28,3
92,0
26,5
91,8
35,1
77,5
50,9
58,0
57,7
49,3
61,8
46,8
65,4
45,9
69,6
43,9
74,7
40,9
81,4
36,1
84,5
32,8
88,6
30,8

2003
32,6
33,4
35,2
35.1
33,7
29,6
25,6
22,7
19,1
16,1
16,2

TOPTAN EŞYA FİYATLARI INDEKSİ
AYLIK GENEL INDEKS SAYILAR
AYLAR

YILLAR
OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

1994

61,9

66,7

71,4

91,7

99,5

102,2

104,7

108,0

112,8

119,8

126,6

134,7

1995

148,5

159,0

167,8

176,4

179,7

182,0

186,1

190,3

199,1

206,5

213,8

223,1

1996

244,8

259,1

277,3

299,7

312,1

320,6

328,2

340,6

358,0

377,6

396,9

412,5

1997

435,8

462,8

490,7

517,9

544,8

563,4

593,1

624,6

663,7

708,0

747,6

787,7

1998

839,1

877,4

912,7

949,3

980,2

995,5

1020,7

1045,3

1101,2

1146,8

1185,7

1215,1

1999

1258,6

1301,0

1352,9

1424,4

1469,9

1496,5

1556,0

1606,8

1700,8

1780,1

1852,7

1979,5

2000

2094,0

2179,3

2246,8

2300,5

2339,5

2346,4

2370,5

2393,0

2448,3

2516,7

2577,2

2626,0

2001

2686,8

2757,6

3035,0

3470,8

3689,6

3795,6

3920,6

4059,5

4276,7

4564,5

4755,5

4951,7

2002

5157,4

5289,5

5387,9

5485,5

5508,4

5572,0

5720,7

5842,8

6024,6

6213,3

6314,3

6478,8

2003

6840,7

7055,7

7281,8

7410.0

7364.0

7222.2

7183.5

7169,4

7173,3

7213,4

7336,2

Soru:1
Müşavirliğini yaptığımız X Limited şirketi, ortağına belirli süre için kullanmak üzere borç
para vermiştir. ve şirket hesaplarında ortak borçlu görünmektedir. KVK. Yönünden
sakıncaları olup olmadığını açıklarmısınız?
Yanıt:1
Şirketler faaliyetleri sürecinde ortaklarına borç para verebilir veya şirket ortaklarından borç
para kullanabilirler. Ayrıca şirket diğer kişilerle olduğu gibi ortakları ile her türlü ticari
ilişkiye girebilirler. Ancak şirketlerin cezalı vergi tarhiyatları ile karşı karşıya kalmamaları
için bazı hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun örtülü kazanç dağıtımını düzenleyen 17.maddesinin 1’nci
bendinde şirketin ortaklarına ve diğer ilgili kişilere emsaline nazaran düşük faiz ve komisyon
uygulayarak veya hiç faiz ve komisyon uygulamadan ödünç para verme işleminin örtülü
kazanç dağılımı olduğu belirtilmiştir.
Burada ilk bilinmesi gereken nokta emsalin nasıl tespit edileceğidir. Emsal faizin tespitinde
öncelikle işletme içinde yer alan işlemler esas alınmalıdır. Yani o dönemde işletmenin
kullandığı banka kredisi olabilir bu işlemler için uygulanan faiz işletme içi emsal olarak
dikkate alınabilir. İşletme içinde bu tür oranlar yoksa işletme dışında günün şartlarına göre
işletme dışı kaynaklardan hareketle emsal faizi oranı tespit edilebilir.
Buna göre ortağına borç para veren şirket,ortağına emsal faiz oranı uygulayarak
hesaplayacağı faizi ortağından tahsil ederek faiz gelirleri kapsamında gösterip kurumlar
kazancının tespitinde kurumlar vergisi matrahına ilave ederek vergilendirmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan K.V.K’nun 15.maddesinin 2.bendinde, örtülü sermaye niteliğine sahip
borçlanmalar nedeniyle hesaplanan veya ödenen faizlerin kurum kazancının tespitinde indirim
olarak dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Soru: 2
Şirketimiz geçmiş dört dönemden beri zarar etmiş olup bu dönemde kar etmiştir. Geçmiş yıl
zararlarının mahsupları nasıl yapılacaktır.

Yanıt:2
Geçmiş yıl zararlarının cari yıl karından indirilebilmesi için ,
Zararın mali bilançodan gelmesi gerekmektedir. Burada mali bilanço ile Ticari bilanço
kavramları karıştırılmamalıdır.
Geçmiş yıl zararlarının bilançoda ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.
Arka arkaya beş yıllık sürede mahsup edilemeyen zararlar takip eden yıllarda indirim konusu
yapılamaz. Cari yıl karının müsait olmasına rağmen indirim konusu yapılamayan zararlar
takip eden yıllarda indirilemez.Ancak bu durum vergi hatasına girer ve düzeltme talebi ile
ödenen vergiler iade istenebilir.

Soru:3
Şirketimiz Faaliyetleri ile ilgili kendi işlerinde kullanmak üzere ,gerçek usulde gelir ve kdv
mükellefi olmayan bir kişiden araç kiralayacaktır. Şirket , arabasını kiraladığı kişi adına
sorumlu sıfatıyla KDV’ ödeyecek midir? Arabası kiralanan kişinin şirket ortağı olması
durumu değiştirirmi?
Yanıt :3
KDVK’nun 1/3-f maddesinde Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve
hakların kiralanması işlerinin vergiye tabi olduğu belirtilmiştir. GVK 70/8 maddesinde ise
motorlu nakil vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentilerinin ve
bunların kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu
belirtilmiştir. Bu kiralama işlemleri, ticari, zirai, sınai ve mesleki faaliyet çerçevesinde verilen
bir hizmet ise vergilendirilecektir. 30 seri nolu KDVK GT’ de bu kiralama işleri ile ilgili
Katma Değer vergisinin; kiralayanın başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde Katma Değer
Vergisi mükellefi olmaması ve kiracının gerçek usulde Katma Değer Vergisi mükellefi
olması şartlarının birilikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan
edileceği belirtilmiştir. Kiraya verenin başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde Katma
Değer Vergisi mükellefi olması halinde ise sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacak,
kiraya verenler kiralama faaliyetleri ile ilgili Katma Değer Vergisini diğer faaliyetleri ile
birlikte beyan edeceklerdir. Burada sorulan, gerçek usulde KDV mükellefi olmayan bir
kişiden araç kiraladığı olmakla beraber bu durumda tebliğdeki esaslara göre KDV nin
kiralayan şirket tarafından sorumlu sıfatıyla nolu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi
gerekmektedir.
Yine GVK 70/8 maddesinde tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan
gayrimenkullerle hakların kiralanmasından elde edilen gelirin gayrimenkul sermaye iradı
sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Yani arabasını kiraladığınız kişinin şirket ortağı olması
olayı değiştirmeyecektir ve şirketin sorumlu sıfatıyla beyan etmesi gerekecektir.

Soru 4 :
Bir hizmet akdine dayalı olarak sigortalı personel çalıştıran işveren Bölge Çalışma
Müdürlüğüne İşe Başlama ve İşyeri Bildirgesini ne kadar sürede verecektir. Süresinde
verilmemesinin cezası nedir ?
Yanıt 4 :
4857 sayılı İŞ Kanununun 98. maddesinde belirtildiği üzere “Bölge Müdürlüğüne” işyeri
bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekilini çalıştırılan her işçi için
ellimilyon lira para cezası verilir.
SSK’ dan işyeri sicil numarası aldıktan sonra bir ay içerisinde Bölge Çalışma
Müdürlüğünden’ de işyeri sicil numarası alınarak Ek 1 ile işçi giriş bildirgesi verilir. Daha
sonra ki işçi giriş ve çıkışlarını takip eden ayın 15’ ine kadar Ek 1 (Giriş) ve Ek 2 (Çıkış)
bildirgeleri ile yapılır.
Bölge Çalışma Müdürlüğünden İşyeri Sicil numarası almak için aşağıdaki belgeler hazırlanır.
1. İşyeri bildirgesi 3 suret
2. Nüfus cüzdanı sureti (şirketlerde müdürün)
3. İkametgah İlmühaberi (şirketlerde müdürün)
4. İmza sirküleri (şirket)

5. Ticaret Sicil Gazetesi
4884 sayılı kanunun 11. maddesi ile işyerini bildirme kuruluş aşamasında Ticaret Sicil
Memurluğu tarafından da yapılabilecektir. 4884 sayılı kanunun 10. maddesinde belirtildiği
gibi.

.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
ANKARA
Tarih : 16/12/2003
Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII- 031-890232
Konu : 506 sayılı Kanunun 80. maddesinin 4958 sayılı Kanunla değişik beşinci fıkrası
uyarınca gecikme zammı uygulaması
GENELGE
16 - 305 Ek
Bilindiği gibi, 6.8.2003 tarih, 25191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4958 sayılı Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanununun 38 inci maddesi ile 506 sayılı Kanunun 80. maddesinin
beşinci fıkrası değiştirilmiştir.
Yine, anılan Kanunun 58 inci maddesinin (a) fıkrasında; 38. maddenin yayımını izleyen
ayın sonundan itibaren yürürlüğe gireceği öngörüldüğünden bu madde hükmünün
uygulamasına 1 Ekim 2003 tarihinden itibaren başlanılmıştır.
Söz konusu Kanun değişikliği ile 1.10.2003 tarihinden itibaren Kurumun prim ve diğer
alacaklarının süresinde ödenmemesi halinde, alacak aslına önceden belirlenmiş oranlar
üzerinden aylık olarak gecikme zammı hesaplanması uygulamasından vazgeçilerek,
1.10.2003 tarihi itibariyle muaccel olan ve süresinde ödenmeyen Kurum alacağının
ödeme süresinin bittiği tarihte % 10 oranında artırılması suretiyle bulunan tutara borç
ödeninceye kadar her ay için Hazine Müsteşarlığınca belirlenen Türk Lirası cinsinden
ıskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizinin bileşik
bazda uygulanması suretiyle gecikme zammı hesaplanması gerekmektedir.
Öte yandan, kanuni ödeme süresi 1.10.2003 tarihinden önceki döneme ilişkin olup,
vadesinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklardan dolayı gecikme zammının
uygulanmasında; bu alacaklara 30.9.2003 tarihine kadar 6183 sayılı Kanunun 51.
maddesi uyarınca hesap edilen gecikme zammının ilave edilmesi suretiyle bulunan toplam
borç tutarına 1.10.2003 tarihinden itibaren 506 sayılı Kanunun 80. maddesinin 4958
sayılı Kanunla değişik beşinci fıkrasında öngörüldüğü gibi ( %10 artırılmaksızın) gecikme
zammı tatbik edilmesi gerekmektedir.
Hazine Müsteşarlığınca her aya ait Türk Lirası cinsinden ıskontolu ihraç edilen Devlet iç
borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranı ancak ay sonunda açıklanabildiğinden,
tahsilatın yapıldığı ayda günlük gecikme zammı hesaplanırken bir önceki aya ait faiz
oranının esas alınması suretiyle işlem yapılması gerekmektedir.
Uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin örnekler aşağıda gösterilmiştir.
A-1.10.2003 TARİHİNDEN İTİBAREN MUACCEL OLAN ALACAKLAR
506 sayılı Kanunun 80. maddesinde belirtilen ödeme süresi 1.10.2003 tarihi
itibariyle biten (muaccel olan) prim ve diğer alacaklar için ödeme süresinin bittiği tarihte

muaccel olan borç % 10 artırılacaktır. Buna göre % 10 artırılmaya giren ilk ay prim borcu
2003/Ağustos ayı bildirgesinden kaynaklanan borç olacaktır.
Resmi sektör işyerlerinden dolayı 15.8-14.9.2003 döneminden itibaren kaynaklanan
prim borçları % 10 artırılarak yeni düzenleme uyarınca gecikme zammı hesaplanacaktır.
Örnek 1
2003/Ağustos ayına ait özel sektör işyerine ait 1.000.000.TL. prim borcu süresinde
(30.9.2003 tarihine kadar) ödenmemiş ve bu borcun 25.11.2003 tarihinde ödendiği
varsayıldığında;
1.10.2003 tarihi itibariyle bu borç % 10 artırılarak, 1.100.000.TL. bulunur.
Ayrıca, 2003/Ekim ayı içinde faiz oranının % 2 olduğu varsayılarak 1.100X2
%100=22.000.lira gecikme zammı da ilave edilerek 1.100.000.+22,000=1.122.000.TL.
borca ulaşır.
Ödemenin 25.11.2003 tarihinde yapılması nedeniyle toplam 1.122.000.TL. borca 25
günlük gecikme zammı hesaplanması için bir önceki ayın (2003/Ekim) faiz oranı esas
alınması gerektiğinden, 25 günlük gecikme zammı =
Ana para x süre x faiz oranı
-------------------------------- = formülü uygulanarak
30 x 100
1.122.000 x 25 x 2
-----------------------= 18.700.-TL
3000
olarak bulunur ve işverenden 25.11.2003 tarihinde (1.122.000 + 18.700) = 1.140.700.TL tahsil edilir.
Örnek 2
15.8.-14.9.2003 dönemine ait resmi sektör işyerine ait 1.000.000.TL. prim
borcunun süresinde (15.9.-14.10.2003 dönemi sonuna kadar) ödenmemiş ve bu borcun
25.11.2003 tarihinde ödendiği varsayıldığında,
15.10.2003 tarihi itibariyle bu borç % 10 artırılarak 1.100.00.TL. bulunur.
Yine, 15.10-14.11.2003 dönemi içinde dönemin ilk günü olan aydaki (2003/Ekim)
faiz oranı esas alınması suretiyle bu oranında % 2 olduğu kabul edilerek,
1.100.000X2%100=1.122.000.lira borç hesaplanır.
Ödemenin 25.11.2003 tarihinde yapılması nedeniyle bu defa 11 günlük gecikme
zammı hesaplanması için bu önceki dönemin faiz oranı (2003/Ekim ayındaki % 2) esas
alınarak 11 günlük gecikme zammı=
1.122.000 x 11 x 2
------------------------- = 8.228
3000
bulunarak işverenden 25.11.2003 tarihinde (1.122.000 + 8.228)= 1.130.228 lira tahsil
edilir.

- B ÖDEME VADESİ 1.10.2003 TARİHİNDEN ÖNCEKİ ALACAKLAR
Özel Sektör İşverenleri Yönünden
Örnek:1
A işverenin 2003/Ocak ayı aylık sigorta primleri bildirgesinden kaynaklanan 1.000.000.TL tutarındaki prim borcunun 10.12.2003 tarihinde ödenmesi durumunda;
Söz konusu prim borcundan dolayı 30.09.2003 tarihine kadar her ay için mülga beşinci
fıkra hükmü uyarınca aylık %7 oranı üzerinden toplam %49 oranı uygulanarak 490.000.TL gecikme zammı bulunur. Bu rakam prim aslına eklenerek 30.9.2003 tarihi itibariyle
toplam 1.490.000.-TL borç hesaplanır.
1.10.2003 tarihinden itibaren ise yeni düzenleme uyarınca (%10 artırılmaksızın) gecikme
zammı hesaplanması gerektiğinden yukarıda şekilde hesaplanmış 1.490.000.TL.(prim+
gecikme zammı) borca bu defa Ekim ayı için gecikme zammı hesaplanırken Hazine
Müsteşarlığınca belirlenen aylık ortalama faiz oranı %3 olduğu varsayılarak 1.490.000 X 3
% 100 = 44.700.-TL gecikme zammı hesaplanarak toplam borca ilave edilir ve toplam
borç 1.534.700.-TL. olur.
Yine Kasım ayı içinde toplam 1.534.700.-TL’ye bu defa Kasım ayı için Hazine
Müsteşarlığınca açıklanan ortalama faiz oranının %2 olduğu varsayılarak bu oranın
uygulanması suretiyle bulunan 1.534.700 X 2 % 100 = 30.694.-TL gecikme zammı
1.534.700.-TL’ye eklenerek 1.565.394.-TL toplam borç tahakkuk ettirilir.
Ödemenin 10 Aralık 2003 tarihinde yapılması halinde ise, 10 günlük gecikme zammı
hesap edilmesi gerektiğinden, ödemenin yapıldığı ay için bir önceki ayın faiz oranı esas
alınacağından Kasım ayına ilişkin %2 aylık ortalama faiz oranı esas alınarak 10 günlük
gecikme zammı =
1.565.394 x 10 x 2
-------------------------- = 10.436
3000
lira bulunarak 10 Aralık 2003 tarihinde, 1.565.394 + 10.436 = 1.575.830.-TL işverenden
tahsil edilir.
Kamu Sektörü İşverenleri Yönünden
Örnek-2
B işverenin 15.01.2003 – 14.02.2003 (Ocak ayı) dönemine ilişkin aylık sigorta primleri
bildirgesinden kaynaklanan 1.000.000.-TL tutarındaki prim borcundan dolayı her ay
(dönem) için (14.10.2003 tarihine kadar) aylık %7 olmak üzere toplam %49 oranı
uygulanarak 490.000.-TL gecikme zammı hesaplanır. Bu rakam prim aslına eklenerek
toplam borç 1.490.000.-TL olarak hesaplanır.
14.10.2003 tarihinden itibaren ise yeni düzenleme uyarınca gecikme zammı
hesaplanması gerektiğinden, 14.10.2003 tarihine kadar hesaplanmış gecikme zammı ile
birlikte toplam 1.490.000.TL. borca bu defa 15.10.2003-14.11.2003 dönemi (Ekim ayı)
için Hazine Müsteşarlığınca belirlenen aylık ortalama faiz oranının %3 olduğu varsayımıyla

1.490.000 X 3 % 100 = 44.700.-TL gecikme zammı hesaplanarak toplam borca ilave
edilir ve toplam borç 1.534.700.-TL olarak bulunur.
Yine 15.11-14.12 2003 dönemi (Kasım ayı) için de toplam 1.534.700.-TL’ye bu defa
(Kasım ayına ilişkin olarak belirlenen) faiz oranını %2 olduğu varsayılarak bu oran
uygulanarak bulunan 30.694.-TL gecikme zammı 1.534.700.-TL’ye eklenerek toplam borç
1.565.394.-TL’ye ulaşır.
Ödemenin 25 Aralık 2003 tarihinde yapılması halinde 11 günlük gecikme zammı hesap
edilmesi ve ödemenin yapıldığı dönem olan 15.12.2003-14.01.2004 dönemi (2003 Aralık
ayı) için bir önceki dönemin (15.11-14.12.2003) faiz oranı esas alınması gerektiğinden,
15.11-14.12.2003 dönemine (Kasım ayına) ilişkin %2 aylık ortalama faiz oranı esas
alınarak 11 günlük gecikme zammı =
1.565.394 x 11 x 2
------------------------- = 11.480
3000
lira bulanarak 25 Aralık 2003 tarihi itibariyle 1.576.874.-TL.’nin işverenden tahsil edilmesi
gerekmektedir.
C-İDARİ PARA CEZALARI
Örnek 3:
C İşverenince 20.01.2003 tarihinde tebliğ edilen 1.000.000.TL. tutarında idari para
cezasının 7 günlük yasal süresinde (27.01.2003) ödenmeyerek 5.1.2004 tarihinde
ödenmesi durumunda;
Söz konusu idari para cezası borcundan dolayı 28.01.2003 tarihinden itibaren 28.10.2003
tarihine kadar her ay için %7 olmak üzere toplam %63 gecikme zammı tahakkuk
ettirilerek bulunan tutara 29.10.2003 tarihinden itibaren her ay için değişik beşinci fıkra
hükmü uyarınca Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak olan aylık faiz oranı bileşik bazda
uygulanmak suretiyle gecikme zammı hesaplanır.
28.01.-28.02.2003 -- %7
01.03.-28.03.2003 -- %7
29.03.-28.04.2003 -- %7
29.04.-28.05.2003 -- %7
29.05.-28.06.2003 -- %7
29.06.-28.07.2003 -- %7
29.07.-28.08.2003 -- %7
29.08.-28.09.2003 -- %7
29.09.-28.10.2003 -- %7 (Bu dönemin ilk günü 29.9.2003 tarihi olduğu için ay
kesirlerinin bölünememesi nedeniyle bu dönem içinde gecikme zammı tam ay olarak
hesaplanacaktır.)
28.01.2003 – 28.10.2003 tarihleri arası için gecikme zammı oranı toplamı %63
üzerinden 630.000.TL. gecikme zammı ilave edilerek toplam ipc borcu 1.630.000.TL.
olarak bulunur.

28.10.2003 tarihinden itibaren her dönem için uygulanacak faiz oranının tespitinde,
dönemin ilk günü hangi takvim ayı içinde ise o takvim ayının faiz oranı dikkate
alınacaktır.
Bu durumda 29.10.2003-28.11.2003 döneminde Ekim ayı için Hazine Müsteşarlığınca
açıklanacak faiz oranı dikkate alınarak (Bu faiz oranında % 3 olduğu varsayılarak)
1.630.000 x 3 % 100 = 1.678.900.-TL. borç bulunur.
Yine, 29.11.2003-28.12.2003 dönemi içinde 1.678.900TL.X 3 (2003/Kasım ayında
varsayılan faiz oranı) % 100 =50.367.TL.olarak bulunan gecikme zammı da borca ilave
edilip 1.729.267.TL olarak toplam borç hesaplanır.
İşverenin bu borcu 05.01.2004 tarihinde ödemesi durumunda ise bu defa 29.12.2003 05.01.2004 devresine ait 8 günlük gecikme zammı hesaplanması gerektiğinden ödemenin
yapıldığı dönem 29.12.2003-28.01.2004 dönemi olduğu için bu dönemin faiz oranı belli
olmadığından bir önceki dönemin (29.11.2003-28.12.2003) yani 2003/Kasım ayında
varsayılan % 3 faiz oranı dikkate alınarak 8 günlük gecikme zammı =
1.729.267. x 8 x 3
------------------------ = 13.834.-TL
3000
bulunur. Bulunan bu tutar 1.729.267.TL. eklenerek 1.743.101-TL, 05.12.2003 tarihinde
işverenden tahsil edilecektir.
Örnek 4:
B- İşverenine 10.08.2003 tarihinde tebliğ edilen 1.000.000.TL. tutarında idari para
cezasının 15 günlük yasal süresi içerisinde (25.08.2003) tarihinde ödenmeyerek 5.1.2004
tarihinde ödemesi durumunda;
Söz konusu idari para cezasından dolayı 26.09.2003 25.8.2003 - 27.9.2003 – 26.10.2003
dönemleri için iki aylık gecikme zammı oranı %14 üzerinden 140.000.TL. gecikme zammı
ilave edilerek toplam ipc borcu 1.140.000.TL. olarak bulunur.
27.10.2003-26.11.2003 dönemi içinde (faiz oranının % 3 olduğu varsayılarak)
1.140.000X3 % 100 = (34.200.TL.)= (1.174.200.TL. bulunur.)
27.11.2003-26.12.2003 dönemi içinde bu oranının yine % 3 olduğu varsayılarak
1.174.200X 3 % 100 (35.226)= 1.209.426.TL. bulunur.
İşverenin bu borcu 05.01.2004 tarihinde ödemesi durumunda 27.12.2003 ila 05.01.2004
tarihleri arasında bir önceki dönemin faiz oranı % 3 dikkate alınarak 10 günlük gecikme
zammı =
1.209.426 x 10 x 3
--------------------------- = 12.094.-TL bulunur.
3000
Bulunan bu tutar 1.209.426.- TL’ye eklenerek 5.11.2004 tarihinde işverenden
1.221.520.-TL tahsil edilir.
Prim ve idari para cezası dışındaki diğer alacaklara uygulanacak gecikme zamları da aynı
esaslar çerçevesinde hesaplanacaktır.

Bilgi edinilmesini, buna göre işlem yapılmasını, uygulamada doğacak tereddütler
hakkında ise Genel Müdürlüğümüzden talimat istenilmesini rica ederiz.
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