‹SMMMO, 15. OLA⁄AN GENEL
KURULU’NA G‹DERKEN
Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baflkan›
‹SMMMO’ nun 15. Ola¤an (seçimli) Genel Kurulu’nu 29-30 May›s tarihlerinde
mesle¤imize yak›fl›r bir flekilde gerçeklefltirece¤iz.
25 May›s 2002 tarihinde 13. Ola¤an Genel Kurulu’na giderken neleri hedeflemifltik, neleri gerçeklefltirdik? Hangi sorunlarla karfl›laflt›k? ve 2004-2006 döneminde neleri hedefliyoruz?
2002-2004 Çal›flma döneminin son say›s› olan 66. Mali Çözüm Dergimizin sunufl yaz›s›nda bu konudaki düflüncelerimizi siz de¤erli meslektafllar›m›z ve okurlar›m›zla paylaflmak istiyoruz.
Odam›z›n kuruldu¤u 1 Mart 1990 tarihinden itibaren bugüne kadarki çal›flmalar›m›zda her dönem hayal ettik , vizyon oluflturduk, hedefler koyduk ve gerçeklefltirdik.
Ülkemizin en genç meslek örgütü olarak 14 y›ll›k sürede küçümsenmeyecek, çal›flmalar yaparak kurumsallaflt›k, Büyüdük. Kamuoyunda önemli yer sahibi olduk.
Bununla beraber siz de¤erli meslektafllar›m›za hizmetler sunduk.
Bugüne geldi¤imizde 13. Genel Kurulda;
Neleri Hedefledik?

• Hizmet ve Kültür binam›z›n tamamlanmas›,
• Web sitemizin bilgi bankas›na dönüflmesi,
• Mali çözüm dergisinin ayl›k hale getirilmesi,
• Haks›z rekabet edenlerle mücadele,
• Ücret tarifeleri ve ücretlerin tahsil edilememesi,
• Mesleki e¤itimin devaml›l›¤› ve ilçelere yay›lmas›,
• Kurumlarla olan iliflkiler,
• Meslek mensuplar›n›n yaflad›¤› sorunlar,
• Meslek mensuplar›n›n yapt›¤› ifller,
• Meslek yasas›
• Mali Tatil
‹SMMMO Yay›n Organ›
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• Kay›t d›fl› ekonomi ile mücadele.

Neleri Gerçeklefltirdik?
√ Hizmet ve Kültür binam›z›n inflaas›n› 2.5 y›ll›k bir sürede teknolojik
donan›mlar› ile gerçeklefltirerek aç›l›fl›n› yapt›k. Üyelerimize bu ça¤dafl
mekanda kaliteli hizmet vermeyi
sürdürüyoruz.
√ Web sitemizi günlük bilgilerle donatarak mevzuat geliflmelerini ve
mesleki geliflmeleri siz de¤erli
meslektafllar›m›za an›nda duyuruyoruz. Bu süreye kadar ç›karm›fl oldu¤umuz yay›nlar› sitemize yüklemekle her kesimin istifadesine sunuyoruz . Mesleki çal›flmalarda ihtiyaç duyulan pratik bilgiler, di¤er
mevzuat bilgileri ile ilgili çal›flmalarda yüklenerek hizmet sunmaya
devam edece¤iz.
√ ‹SMMMO’nun yay›n organ› Mali
Çözüm Dergisini yeni Hizmet ve
Kültür binam›z›n kullan›fll›l›¤› ile
beraber ayl›k hale getirece¤iz.
√ Haks›z rekabet edenlerle mücadelemizi amans›z bir flekilde sürdürerek
bu güne kadar haks›z rekabet yaratan 86 meslek mensubu, meslekten
men, 73 meslek mensubu, geçici
men, 191 meslek mensubu, k›nama
cezas› alm›fllard›r. Bu çal›flmalar›,
siz de¤erli meslektafllar›n da katk›s›yla daha etkin bir flekilde sürdürece¤iz.
√ Ücret tarifeleri konusunda odam›z›n haz›rlad›¤› tarife Maliye Bakanl›¤›nca kabul edilerek Resmi Gazete’de yay›nlanm›flt›r. Art›k eskisi gibi rekabet yaratacak iki tarifenin

önüne geçilmifl olup, önümüzdeki
dönem daha ça¤dafl anlay›flta objektif zaman esasl› ücret tarifesini hayata geçirece¤iz. Bugün meslek
mensuplar›m›z›n en temel sorunu
olan tahsilatlar›n› geç yapmas› veya
yapamamas› konusunda bu dönem
bir çal›flma yapmamakla beraber,
önümüzdeki dönem daha etkin projeler üretece¤iz.
√ Bu gün mesle¤imizin ihtiyaç duydu¤u en önemli konulardan bir tanesi e¤itimdir. Biz ‹SMMMO olarak bu güne kadar binlerce meslek
mensubu ve stajyer için yüzlerce
e¤itim gerçeklefltirdik . Bu e¤itimler
genel e¤itimler ve ilçeler da¤›l›m›nda yapm›fl oldu¤umuz e¤itimlerdir.
Di¤er taraftan her e¤itimimize destek olacak mevzuat ile ilgili yay›nlar ç›kartarak tüm üyelerimize ücretsiz gönderdik. Bugüne kadarki ve
bundan sonraki anlay›fl›m›z tüm oda
bütçemizi sonuna kadar üyelerimizin e¤itimine ve geliflmesine harcamak olacakt›r.
√ Kurumlarla olan iliflkiler konusunda
gerek Maliye Bakanl›¤› ve birimleri, gerek Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ve birimleri, gerekse
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ve birimleri ile sürekli iliflkiler içindeyiz. Bu iliflkiler çerçevesinde yaflanan mesleki sorunlar›m›z k›sa sürede çözülmüfltür. Örne¤in: Noterler
Birli¤inin yaz›s› ile karar defterlerinin devam tasdiki edilmesi konusunda ‹lgili bakanl›kla görüflülerek
iptal edilmifltir. Di¤er taraftan Gelir
ve Kurumlar Vergisi beyanlar› ile
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√
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ilgili yaflanan sorunlar da ilgili kurumlarla görüflülerek giderilmifltir.
Meslek mensuplar›n›n yaflad›¤› sorunlar›n odam›za yans›yanlar›na
an›nda çözüm getirilmifl. Özellikle
ülkemizin yaflad›¤› son terör olaylar›nda zarar gören meslek mensuplar›na gerekli maddi ve manevi yard›m yap›lm›fl olup sorunlar›nda
yanlar›nda olunarak çözümler getirilmifltir.
Meslek mensuplar›n› yapt›¤› ifller,haks›z rekabet boyutu ve yap›lan ifllerin do¤rulu¤u aç›s›ndan s›n›rland›r›lmas›na yönelik standart
çal›flmalar›m›z devam etmektedir.
Di¤er taraftan Ülkemizde yaflad›¤›m›z ekonomik krizlerden do¤an
yans›malarla meslek mensuplar›m›z›n ekonomik olarak erozyona u¤rad›klar›n›n bilincindeyiz. Bu nedenle mesle¤imizle ilgili yeni ifl
olanaklar›n›n yarat›lmas› yetkilerin
geniflletilmesi konusunda çal›flmalar›m›z› sürdürmekteyiz.
Meslek Yasas› ve mali tatil konular›nda geçen Hükümet döneminde
TBMM’nin gündeminde olan Meslek Yasam›z ve Mali Tatil erken
seçim karar›n›n al›nmas›yla kadük
hale gelmifltir. Önümüzdeki dönemlerde bu konuda yeni çal›flmalar›n yap›lmas›na devam edilecektir.
Kay›t d›fl› ekonomi ile ilgili sosyal
sorumlulu¤umuzu her alanda yerine getirmeyi meslek örgütü olarak
görev edindik. Bu konuda çözüm
önerilerini içeren bas›n bildirileri
haz›rlayarak kamuoyuna raporlar

sunduk. Maliye Bakan›m›z›n, Meslek Odalar› temsilcilerinin ve binlerce meslektafllar›m›z›n kat›ld›¤›
panel düzenledik. Temsil oldu¤umuz her platformda görüfller sunduk.
2004-2006 Döneminde
Neleri Hedefliyoruz?
Tabi ki yeni dönemde de hedeflerimiz
büyük olacakt›r.
Bugün Dünyan›n globalleflmesine paralel, Ülkemizde de çok h›zl› de¤iflim
ve geliflmeler olmaktad›r.
• Uluslararas› rekabetin h›zl› bir flekil de art›fl göstermesi,
• ‹letiflim teknolojisinin oldu¤undan
fazla genifllemesi ve geliflmesi,
• Yat›r›mlar›n genifl alana yay›lmas›,
• Dünya ticaretinin genifllemesi,
• ‹flletmelerin, üretim ve çal›flma
alanlar›ndaki de¤iflikliklerin ortaya
ç›kmas›ndan dolay›;
Mesle¤imizin bu geliflmelere cevap
vermesi , geliflmelerin içinde etkin olabilmesi,
Genel kabul görmüfl Uluslararas› Muhasebe Standartlar›n›n kavranarak kullan›lmas›, bilgilerin raporlanarak kullan›ma sunulmas› için hedefler ortaya
koyarak bunlara ulaflmak art›k vazgeçilmez olmufltur.
‹flte bu hedefleri ‹SMMMO’nun 15.
Ola¤an Genel Kurulu’nda hep beraber
ortaya koyarak mesle¤in yar›nlar›na
vizyon oluflturaca¤›z.
SONUÇ:
Ekonomiler aras›nda s›n›rlar›n ortadan

uzmanlaflmal›y›z. Odam›za sahip ç›kmal›y›z.
En genifl kat›l›ml› , mesle¤imiz için en
üretken, yar›nlar›m›z için hedeflerin
ortaya ç›kaca¤›, vizyonumuzun oluflaca¤› bir genel kurul diliyorum.

kalkmas› di¤er sektörler kadar hizmetler sektöründe de önemli bir geliflme
olarak kabul etmekteyiz. Profesyonel
hizmet alanlar›ndan en önemlilerinden
biri olarak kabul edilebilecek profesyonel muhasebecilik mesle¤inde de
bu anlamda uluslar aras› e¤ilimler belirgin bir flekilde görülmektedir.
Bunun için biz meslek mensuplar› olarak art›k mesle¤imize ve birbirimize
sahip ç›kmal›y›z. Haks›z rekabet edenlere karfl› hep beraber mücadele etmeliyiz. Mesle¤in gelifliminin e¤itimden
geçti¤ini hiç unutmamal›y›z. Güçlerimizi birlefltirerek kurumsallaflmal› ve
/

TÜRK HUKUKUNDA H‹SSE SENED‹
‹HRAÇ PR‹MLER‹ VE
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹

T
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Marmara Üniversitesi-‹.‹.B.F.-‹flletme Bölümü
Ö¤retim Üyesi

1- G‹R‹fi
ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri, kurulufl yada sermaye art›r›m› s›ras›nda en az itibari de¤erleri üzerinden sat›l›r. Di¤er taraftan, hisse senetlerinin itibari de¤erinin üstünde yani primli sat›lmas›n› engelleyen
bir hüküm bulunmad›¤› gibi, buna olanak veren hükümler bulunmaktad›r. Anonim flirket hisse senetlerinin primli sat›lmas› kuruluflta olabilece¤i gibi, kurulufltan sonra sermaye artt›r›m› s›ras›nda da olabilir. fiirketin kuruluflu yada sermayesinin art›r›m› s›ras›nda, hisse senetlerinin itibari de¤erlerinin üzerinde bir bedelle sat›lmas› halinde, pay sahiplerinden tahsil edilen, itibari de¤erin üzerindeki
k›sma “hisse senedi ihraç primi” veya “emisyon primi” ad› verilmektedir.
51 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i’nde; “Sermaye art›r›m›na kat›lmak için belirlenen süreç içerisinde rüçhan haklar›n› kullanmayan ortaklar›n hisse senetlerinin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas› Kanunu’na göre hisse senedi ihraç eden flirketler taraf›ndan nominal bedelin üzerinde sat›lmas› halinde sat›fl bedelinin nominal bedeli aflan k›sm›na emisyon primi denilmektedir.”
Söz konusu tebli¤de tan›m böyle yap›lmakla birlikte hisse senetlerinin ilk ihraçlar›nda, yani kurulufl aflamas›nda da primli sat›lmas› mümkündür. Bu durumda
da nominal bedelin üzerinde elde edilen has›lat hisse senedi ihraç primi olarak
adland›r›lmaktad›r.
Di¤er taraftan kurumlar›n bilançolar›n›n aktifinde menkul k›ymetler portföyünde bulunan baflka flirketlere ait hisse senetlerini iktisap de¤erlerinin üzerinde satmalar›ndan elde edilen kazanc›n ise hisse senedi ihraç primi ile bir ilgisi bulunmamaktad›r.
Ayr›ca, anonim flirketlerin sermaye art›r›m›n› gerçeklefltirmeleri durumunda, bu
flirketlerin hisse senetlerini aktifinde bulunduran kurumlar, bedelli veya bedelsiz
olarak yap›lan bu sermaye art›r›m›na kat›labilecekleri gibi yeni hisse senedi öncelikli alma (rüçhan hakk›) kuponlar›n› baflkalar›na da satabilmektedirler. Örne¤in bir anonim flirketin %20 oran›nda hissesine sahip olan bir gerçek veya tüzel
kifli, bu flirketin sermaye art›r›m›na gitmesi durumunda, ç›kar›lacak yeni hisse se-

netlerinin %20’sini öncelikle alma
hakk›na sahiptir.
Bu çal›flmada, hisse senedi ihraç primlerinin Türk hukukunda düzenlendi¤i;
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye
Piyasas› Kanunu (SPK) ve Vergi Kanunlar› karfl›s›ndaki durumu ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i düzenlemelerine uygun
olarak muhasebelefltirilmesi incelenmeye çal›fl›lm›flt›r.

2- H‹SSE SENETLER‹ ‹HRAÇ
PR‹MLER‹N‹N TTK, VERG‹
KANUNLARI VE SPK
KARfiISINDAK‹ DURUMU
20- Hisse Senedi ‹hraç Primlerinin
TTK Karfl›s›ndaki Durumu
Türk Ticaret Kanunu’nun 466’nc›
maddesinin 1 numaral› bendi, hisse senedi ihrac› s›ras›nda tahsil edilen emisyon primlerinden, hisse senedi ç›karmak için yap›lan giderler indirildikten
sonra kalan k›s›mdan itfalara veya hay›r ve yard›m ifllerine tahsis edilmeyen
k›sm›n›n yasal yedek akçe olarak ayr›lmas›n›n zorunlu oldu¤u hükmünü tafl›maktad›r.
Buna göre anonim flirketler ç›kard›klar› hisse senetlerinin sat›fl›ndan elde ettikleri hisse senedi ihraç primlerini da¤›tmayacaklar, yasal yedek akçelerine
ilave edeceklerdir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 466’nc›
maddesinin bafll›¤›, “1-Kanuni Yedek
Akçe”fleklindedir. Bu maddenin 2’nci
f›kras›n›n 1 no’lu bendi ile hisse senedi ihraç primlerinin kanuni yedek akçeye eklenmesi zorunlu k›l›nm›flt›r.
Türk Ticaret Kanunu’nun 470’inci

maddesinde kâr pay›n›n ancak safi kârdan ve bu gaye için ayr›lan yedek akçelerden da¤›t›labilece¤i belirtilmifltir.
Bu gaye için ayr›lacak yedek akçe ise
469’uncu maddede belirtilen yedek akçelerdir. Yine 469’uncu madde uyar›nca kanuni yedek akçelerin kâr pay› olarak da¤›t›lmas› mümkün de¤ildir.
Türk Ticaret Kanunu’nda hisse senedi
ihraç primleri sermaye de¤il, kanuni
yedek akçe niteli¤inde bir kalemdir.
Bunlar niteli¤i itibariyle kârd›r, fakat
ortaklara da¤›t›lamaz.
21- Hisse Senedi ‹hraç Primlerinin
Vergi Kanunlar› Karfl›s›ndaki Durumu

210- Hisse Senetleri ‹hraç Primlerinin
KVK Karfl›s›ndaki Durumu
Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) ’nda,
hisse senetleri ihraç primleri farkl› kanunlarla farkl› uygulamalara konu olmufltur. Bu kanunlar›n baz›lar›nda hisse senedi ihraç primleri kurumlar vergisi kapsam›na al›nm›fl baz›lar›nda ise
vergi kapsam› d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.
Halen KVK’nun 8’inci maddesinin 5
numaral› bent hükmüne göre; “Kurumlar›n rüçhan hakk› kuponlar›n›n sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar ile anonim flirketlerin kurulufllar›nda veya
sermayelerini art›rd›klar› s›rada ç›kard›klar› hisse senetlerinin itibari de¤erlerinin üzerinde elden ç›kar›lmas›ndan
sa¤lanan kazançlar” kurumlar vergisi
(KV)’nden istisna edilmifltir.
Hisse senedi ihraç primi kazançlar› kurumun dönem kazanc› olmasa dahi indirim konusu yap›labilen, di¤er bir ifade ile zararlar› art›r›c› özelli¤i olan istisna kazançlar›ndand›r. Dolay›s›yla

KV beyannamesinde ilgili sat›ra yaz›lmak suretiyle KV matrah›ndan indirilebilecektir. Beyannamede söz konusu
istisnan›n indirilebilece¤i bir kazanç
yoksa, o zaman bu gelirler kadar dönem zarar› artacakt›r 1.
211- Hisse Senetleri ‹hraç Primlerinin
GVK Karfl›s›ndaki Durumu
4444 Say›l› Kanunun2 6’nc› maddesi
ile KVK’ya eklenen geçici 28’inci
maddenin (b) bendiyle, 01.01.1999 31.12.2002 tarihleri aras›nda uygulanmak üzere hisse senedi ihraç primleri,
Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK)
94’üncü maddesinin 6 numaral› bendinin (b-ii) alt bendi uyar›nca yap›lacak
tevkifat matrah›n›n d›fl›nda tutulmufltur.
Di¤er taraftan 4783 say›l› Kanunla tarih aral›¤› 01.01.1999 – 31.12.2003
fleklinde de¤ifltirildi¤inden dolay› 2003
y›l› sonuna kadar oluflacak hisse senedi ihraç primleri stopaja da tabi tutulmayacakt›r. Yeni bir düzenleme olmazsa, hisse senedi ihraç primleri
01.01.2004 tarihinden itibaren KV istisnas› uygulanacak ancak GVK
94’üncü maddesinin 6 numaral› bendinin ikinci f›kras›n›n (b-ii) alt bendine
göre Gelir Vergisi stopaj›na tabi tutulacakt›r.
Hisse senedi ihraç primlerinin ortaklar
taraf›ndan iflletmeye ilave edilen bir
de¤er olarak kabul edilmesi nedeniyle;
ticari kazanc›n saptanmas›n› öz sermaye karfl›laflt›r›lmas› ile yap›laca¤›na da-

ir GVK’n›n 38’inci maddesi uyar›nca
dönem kâr›n›n tespitinde öz sermaye
karfl›laflt›r›lmas› yoluyla yap›lan hesaplamalarda emisyon priminin ortaklar
taraf›ndan iflletmeye ilave edilmifl de¤erler olarak (dönem sonu öz sermaye
- dönem bafl› öz sermaye) fark›ndan ç›kar›lmak suretiyle vergilendirilmemesi
gerekmektedir.
Ayr›ca; Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebli¤i (MSUGT) ve TTK hisse
senedi ihraç primlerinin sermayeye ilave edilebilece¤i veya baflka amaçlarla
kullan›labilece¤ini öngörmüfltür. Bu
ba¤lamda hisse senetleri ihraç primlerinin iç kaynaklardan sermaye art›r›m›na konu edilmesi, bu primleri sermayelerine ilave eden flirketlerde stopaj ve
bedelsiz hisse senedini alan pay sahipleri aç›s›ndan da vergi do¤urup do¤urmayaca¤› konusunda tereddütler yaflanmaktad›r.
Bu konudaki görüfller flu yöndedir;
emisyon primlerinin iç kaynaklardan
sermaye art›r›m› ifllemine tabi tutulmas› halinde ifllemi gerçeklefltiren flirketler aç›s›ndan stopaj do¤mayaca¤› gibi
bedelsiz hisseleri alan pay sahipleri
aç›s›ndan da menkul sermaye irad› (kâr
pay›) geliri elde edilmifl say›lmaz. Bedelsiz hisseyi elde eden taraf kurum ise
vergiye tabi bir ifllem söz konusu de¤ildir. Zira ifltirak edilen kurumun
emisyon primlerini sermayesine ilave
etmesi suretiyle edinilen hisse senetleri zaten gelir tablosu ile iliflkilendirilmez ve sermaye yedekleri hesap gru-

1 ÖZKAN, Cemali, Dernekler ve Vak›flar, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2000, s. 175.
2 14 Ağustos 1999 Tarih ve 23786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

bunda “529 Di¤er Sermaye Yedekleri”
hesab›nda muhasebelefltirilir.
212- Hisse Senedi ‹hraç Primlerinin
KDV Kanunu Karfl›s›ndaki Durumu
Katma De¤er Vergisi (KDV) Kanunu’nun “sosyal ve askeri amaçl› istisnalarla di¤er istisnalar” bafll›kl› alt›nc›
bölümünün 17’nci maddesinin 4 no’lu
di¤er istisnalar alt f›kras›n›n (g) bendi
uyar›nca; külçe, gümüfl, döviz, para,
damga pulu, harç pulu, de¤erli ka¤›tlar,
tafl›t pulu, hisse senedi ve tahvil teslimleri ile metal, plastik, ka¤›t, cam hurda
ve at›klar›n›n teslimi de KDV’nden
müstesnad›r.
213- Gider Vergileri Kanunu
Karfl›s›ndaki Durumu
6802 Say›l› Gider Vergileri Kanunu’nun 29’uncu maddesinin (u) alt
bendi uyar›nca ; “Banka ve sigorta flirketleri ile emeklilik flirketlerinin kurulufllar›nda veya sermayelerini art›rd›klar› s›rada ç›kard›klar› hisse senetlerinin itibari de¤erlerinin üzerinde elden
ç›kar›lmas› sonucu kendi lehlerine kalan paralar” yani hisse senedi ihraç
primleri Banka Sigorta Muamele Vergisi’nden istisna edilmifltir 3.
214- Hisse Senedi ‹hraç Primlerine
Yönelik Yap›lan Giderler
Hisse senedi ve tahvil ihraç giderlerine
iliflkin düzenlemelere KVK’nun
14’üncü maddenin 1’inci f›kras›nda
yer verilmifltir. Söz konusu madde ile
hisse senedi ihraç giderleri olarak s›ra3

lanan; hisse senetleri ve tahviller için
yap›lan bask› ve kâ¤›t giderlerinin,
mahkeme, noter ve di¤er tasdik ve tescil giderlerinin, damga resmini ve ihraç
dolay›s›yla ödenen sair harç ve resimlerinin, ihraç dolay›s›yla bankalara verilen komisyonlar›n, hisse ve tahvil senetlerinin borsaya kayd› için yap›lan
giderlerin ve bunlara benzer di¤er her
türlü giderlerin kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›naca¤›
hükme ba¤lanm›flt›r.
Bu maddede geçen “bunlara benzer di¤er her türlü giderler ” ifadesi ile ihraç
giderlerinin kapsam› geniflletilmifltir.
Özellikle halka aç›lan flirketler, kurulufllar›nda veya sermayelerini art›rd›klar› s›rada ç›kard›klar› hisse senetlerinin elde edilmesine yönelik afla¤›da say›lan baz› giderlere de katlanmaktad›r.
• Arac› kurumlara ödenen komisyon ve
ücretler,
• Sermaye Piyasas› Kurulu’na ödenen
kay›t ücreti ve di¤er ödemeler,
• ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’na (‹MKB) ödenen kotasyon ücreti ve di¤er ödemeler,
• Hisse senetlerinin ihrac›na yönelik
yap›lan reklam giderleri,
• Ba¤›ms›z denetim kurulufllar›na
ödenen denetim raporlar› ücreti,
• Hisse senetlerinin bas›m› için ka¤›t
ve bask› giderleri ,
• Sermaye tescil ücreti.
Ancak hisse senetleri ihraç primlerinin

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 4697 sayılı yasanın 12’nci maddesiyle eklenen bent,
10 Temmuz 2001 tarih ve ve 24458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

elde edilmesine yönelik yap›lan ve yukar›da say›lan bu giderler, hisse senetleri ihraç primlerinin mutlak istisna
(tamamen vergi d›fl›) kapsam›na al›nmas› nedeniyle 31.12.2003 tarihine kadar kurum kazanc›n›n tespitinde gider
olarak dikkate al›namayacakt›r. Zira
KVK’n›n 3946 say›l› Kanun’la de¤iflen
8’inci maddesinin son f›kras›nda “Kurumlar›n KV’den istisna edilen kazançlara iliflkin ödemelerin kurum kazanc›ndan gider olarak indirilmesi kabul edilmez” hükmü yer almaktad›r.
Hisse Senedi ihraç primleri mutlak istisna kald›¤› müddetçe, bu harcamalar›n kanunen kabul edilmeyen gider
(KKEG) mahiyetinde de¤erlendirilmesi gerekir 4.
Konuyla ilgili önemli bir di¤er husus
da, iflletmenin kurulufl s›ras›nda ya da
sermayenin art›r›lmas› aflamas›nda ortaya ç›kan hisse senedi ve tahvil ihraç
giderleri VUK’un 282’inci maddesi
çerçevesinde de¤erlendirilmek suretiyle bu tür giderlerin “ ‹lk Tesis ve Taazzuv Gideri “ olarak aktiflefltirilerek,
VUK’un 326’nc› maddesine göre
amortismana tabi tutulmak suretiyle itfa edilmeleri mümkündür 5. Ancak hisse senedi ve tahvil ihraç giderlerinin
aktiflefltirilmesinin tercih edilmesi halinde, bu giderlerin tamam›n›n aktiflefltirilmesi gerekir.
4

5

6
7

Böylece iflletmeler diledikleri takdirde
yapm›fl olduklar› bu giderleri, VUK’un
282’nci maddesi çerçevesinde “262
Kurulufl ve Örgütlenme Giderleri” hesab›nda aktiflefltirebilmektedir. Ancak,
aktiflefltirilmifl olan bu giderlerin
amortismana tabi tutulmas› esnas›nda
oluflan amortisman giderinin KKEG
olarak dikkate al›nmas› gerekecektir.
22- Hisse Senedi ‹hraç Primlerinin
SPK Karfl›s›ndaki Durumu
Hisse senedi ihraç primlerine SPK düzenlemelerinde MSUGT ve TTK’ndan
farkl› flekilde yaklafl›ld›¤› görülmektedir. Konuya iliflkin olarak SPK’n›n Seri:XI, 1 No.lu Tebli¤i’nde 6 “ yeni ç›kar›lan hisse senetlerinin primli sat›fl›ndan kaynaklanan tutarlar bu bafll›k
alt›nda toplan›r. Emisyon primlerinin,
sermayeyi temsil eden hisse senetlerinde bir de¤er art›fl›n› ifade etmesi nedeniyle yedekler aras›na al›nmas› mümkün de¤ildir.” ifadesi yer almaktad›r.
SPK’ya tabi ortakl›klarca (arac› kurumlar dahil) düzenlenecek ayr›nt›l› bilançoda hisse senedi ihraç primleri; öz
sermayenin bir unsuru olarak belirtilmesine ra¤men yedekler hesap grubunun d›fl›nda ayr› bir hesap grubunda ele
al›nmaktad›r.
SPK hisse senedi ihraç primlerini
TTK’n›n aksine bir kazanç unsuru say-

DAKIN, Mustafa; “Emisyon Primi ve Kanunen Kabul Edilmeyen Gideri”, Vergi Dünyası, Sayı:230,
Ekim 2000, s. 94.
ÖZBALCI, Yılmaz; Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Aç›klamalar›, Oluş Yayıncılık, Ankara,
1999, s.388.
29 Ocak1989 tarih ve 20064 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
SEKDUR, Mahmut-ALTUN, Muhsin; Mali Hukuk Ansiklopedisi, Yaklaşım Yayınları, Ankara,
2001,s.188.

may›p, sermaye hesab›n›n bir uzant›s› olarak görmektedir 7. TTK emisyon primini “54 Kar Yedekleri” hesap grubunda “Yedek Akçe” olarak kabul etmektedir. MSUGT’de hisse senedi ihraç primleri “52 Sermaye Yedekleri” Hesap grubunda “Sermaye Yede¤i” olarak görülmekle birlikte, SPK’da öz sermayenin bir
unsuru olarak ancak farkl› bir hesap grubu oluflturulmaktad›r.
SPK’n›n söz konusu tebli¤ine göre, ifltirak edilen flirketlerdeki içsel kaynaklar›n
sermayeye ilavesi suretiyle edinilen bedelsiz hisseler, bu içsel kayna¤›n kâr yede¤i mi yoksa sermaye yede¤i mi oldu¤una bak›lmaks›z›n sermaye yedekleri
aras›nda yeniden de¤erleme de¤er art›fllar› alt›nda ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klardaki de¤er art›fl› olarak gösterilecek ve dönem kazanc› ile iliflkilendirilmeyecektir. Dolay›s›yla, ifltirak edilen flirketlerdeki emisyon primlerinin sermayeye ilavesi suretiyle edinilen bedelsiz hisseler, sermaye yedekleri aras›nda “ifltirakler ve
ba¤l› ortakl›klardaki de¤er art›fl›” olarak gösterilecektir.
23- H‹SSE SENED‹ ‹HRAÇ PR‹MLER‹N‹N MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹
Hisse senedi ihraç primleri ile ilgili TTK, SPK, MSUGT ve vergi kanunlar›nda
farkl› düzenlemeler mevcuttur. Afla¤›da verilen örne¤imizde vergi kanunlar›,
TTK ve SPK çerçevesinde paralellik sa¤lanmaya çal›fl›larak emisyon primleri
muhasebelefltirilmifltir.
Örnek: Hisse senetleri halka arz olunan ABC A.fi. ç›kar›lm›fl sermayesini, 50
Trilyon TL’l›k kay›tl› sermaye tavan› içerisinde 7.500.000.000.000.-TL’dan
10.000.000.000.000.-TL’ya yükseltme karar› alm›flt›r. fiirket, kupürü 1.000.-TL
nominal de¤ere sahip 8. tertip A grubu nama yaz›l› 2.500.000.000 adet hisse senedi ihraç etmifltir. Hisse senetlerinin piyasa fiyat› 1.500.-TL’dir. Ayr›ca halka
arza yönelik olarak, 20.000.000.000.-TL Denetim Ücreti, 10.000.000.000.-TL
Gazete ‹lan Giderleri, 2.500.000.000.-TL ‹MKB’ye ödenen kota ücreti ve
15.000.000.000.-TL SP Kurul Kay›t gideri yap›lm›flt›r.
Bu bilgiler ›fl›¤›nda emisyon priminin sermayeye ilavesine iliflkin yevmiye kay›tlar›n›n muhasebelefltirilmesi afla¤›daki gibi olacakt›r.
1 ——————————————— / —————————————— —
2.500.000.000.000.501 ÖDENMEM‹fi SERMAYE
500 SERMAYE
2.500.000.000.000.Sermayenin Taahhüdü
——————————————— / —————————————— ——

2 ——————————————— / —————————————— —
102 BANKALAR
3.750.000.000.000.102.01.050 Finansbank fiiflli fib.
501 ÖDENMEM‹fi SERMAYE
2.500.000.000.000.520 H‹SSE SENED‹ ‹HRAÇ PR‹M‹
1.250.000.000.000.520.10 8.Tertip A Grubu
Nama Yaz›l›
Hisse senetlerinin nominal bedel üzerinden sat›lmas›
3 ——————————————— / —————————————— —
770 GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ 47.500.000.000.770.35.004 ‹lan Giderleri
10.000.000.000
770.35.005 Denetim Ücreti
20.000.000.000
770.49.001 Kotasyon Ücreti
2.500.000.000
770.49.002 Kurul Kay›t Üc. 15.000.000.000
100 KASA
47.500.000.000.Hisse senedi ihrac›na yönelik yap›lan giderlerin kay›tlara al›nmas›
4 ——————————————— / —————————————— —
520 H‹SSE SENED‹ ‹HRAÇ PR‹M‹ 47.500.000.000.520.10 8.Tertip A Grubu Nama Yaz›l›
771 GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
47.500.000.000.YANSITMA HESABI
Hisse senedi ihrac›na yönelik yap›lan giderlerin emisyon primlerinden düflülmesi
——————————————— / —————————————— —
Yukar›daki kay›tlar›n TTK, SPK ve vergi kanunlar›nda konuya iliflkin yer alan
hükümlere uygunluk sa¤lad›¤›n› düflünmekteyiz. Ayr›ca, bu kay›tlar›n yap›lmas›
suretiyle, hisse senedi ihrac›na yönelik giderlerin hisse senedi ihraç primlerinden
düflülmek suretiyle, hem TTK ve SPK’ya uygun bir kay›t ak›fl› sa¤lanm›fl olmakta hemde bu tür giderlerin ticari kârdan mali kâra geçerken KKEG olarak dikkate al›nmas›n›n unutulma riski ortadan kalkm›fl olmaktad›r.

3- SONUÇ
Türk hukukunda hisse senedi ihraç primleri, MSUGT’de sermaye yede¤i olarak,
TTK’da kâr yede¤i olarak ve SPK’da ise öz sermaye unsuru olarak kabul görmektedir. Bu durum yay›nlanan finansal tablolar›n tekdüzen bir yap› göstermemesi sonucunu do¤urmaktad›r. Dolay›s›yla finansal tablolar vas›tas›yla iflletme

ilgililerine sunulan bilgiler mukayese
edilebilir özelliklerini kaybetmektedir.
Hisse senedi ihraç primlerine yönelik
olarak, TTK, SPK ve vergi kanunlar›nda yer alan düzenlemelere iliflkin tereddüt yaratan ve farkl› uygulamalara
konu olan hususlar›n ortadan kald›r›lmas› yararl› olacakt›r.
YARARLANILAN KAYNAKLAR

ALTU⁄, Osman-AYBO⁄A, Hanefi: “fiirket Kurulufllar›” Evrim Yay›nevi, ‹stanbul,
1996.
ATAMAN, Ümit: “Tekdüzen Hesap Plan›
ve Mali Tablolar”, Türkmen Kitabevi, ‹stanbul, 2003.
ATAMAN, Ümit: “fiirketler Muhasebesi”,
Türkmen Kitabevi, ‹stanbul, 2000.
DAKIN, Mustafa: “Emisyon Primi ve Kanunen Kabul Edilmeyen Gideri”, Vergi
Dünyas›, Say›:230, Ekim 2000.
ER‹MEZ, M. Rüfltü: “Emisyon Primi”,
Vergi Dünyas›, Ekim 1996.
GÜCENME, Ümit:”Envanter”, Marmara,
Bursa, 2002.
KARSAN, M. Erol: “KVK’da Belirtilen
Esaslara Uygun fiekilde Gerçeklefltirilen
Devirlerde Vergiye Tabi Emisyon Primi
Do¤ar M›?” Vergi Dünyas›, ‹stanbul, Aral›k 1987.
ÖZBALCI, Y›lmaz: “Kurumlar Vergisi
Kanunu Yorum ve Aç›klamalar›”, Olufl
Yay›nc›l›k, Ankara, 1999.
ÖZKAN, Cemali: “Dernekler ve Vak›flar”, Yaklafl›m Yay›nlar›, Ankara 2000.

SEKDUR, Mahmut-ALTUN, Muhsin:
Mali Hukuk Ansiklopedisi, Yaklafl›m Yay›nlar›, Ankara, 2001.

S‹PAH‹, Bar›fl: “Hisse Senedi ‹hraç Primlerinin MSUGT, TTK, SPK ve Vergi Kanunlar› Çerçevesinde ‹ncelenmesi ve Muhasebelefltirilmesi”, Mali Çözüm, 2001,
Ekim-Kas›m-Aral›k, Say›:57.

SÖYLER, Halil:”Sermaye ve Kar Yedeklerinin Vergi Kanunlar› Karfl›s›ndaki Durumu ve Muhasebelefltirilmesi”, M.Ü.,
S.B.E., ‹flletme Anabilim Dal›,MuhasebeFinansman Bilim Dal›, Yay›nlanmam›fl
Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul, 2002.
SÖYLER, Halil-Ercan Y›ld›r›m:”Hisse
Senedi ‹hraç Primlerinin Vergi Mevzuat›
Karfl›s›ndaki Durumu ve Muhasebelefltirilmesi”, Vergi Raporu Dergisi, A¤ustos-Eylül 2003, Say› 66.
TURMOB: “Holdinglerde Al›nan Kar
Paylar›n›n Vergilendirilmesi”,

http://www. turmob.org.tr/yayinlar/sirküler/s17s7.html.
UFUK, Mehmet Tahir: “Emisyon Primleri
ve Rüçhan Hakk› Kupon Sat›fl Kazançlar›
‹stisnas›”, Vergi Dünyas›, Say›:223, Mart
2000.

YAfiAR, Nesimi: “Rüçhan Haklar›”, Mükellefin Dergisi, fiubat 2001, Say› 98.
YILMAZ, Celali: “Kurumlar Vergisinde
Emisyon Primi ‹stisnas›”, Vergi Dünyas›,
‹stanbul, Ocak 1995

ANON‹M VE L‹M‹TED fi‹RKETLERDE
‹CRA-‹FLAS-KONKORDATO
SÜREC‹ VE MUHASEBE ‹L‹fiK‹LER‹

Doç. Dr. Hanifi AYBO⁄A
Marmara Üniversitesi
SBMYO. Ö¤retim Üyesi

‹

G‹R‹fi
flletme faaliyetlerinin baflar›l› olarak yürütülebilmesi , etkin bir sat›fl politikas› kadar alacaklar›n vadesinde tahsil edilmesine ve borçlar›n vadesinde ödenmesine de ba¤l›d›r. Borçlu ve alacakl› taraflar›n karfl›l›kl› olarak yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri büyük önem arz etmektedir. Fakat ticari hayat›n ola¤an ak›fl› içerisinde tacirler aras›nda gerçekleflen mali nitelikteki ifllemlerde, taraflar›n karfl›l›kl› hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde zaman
zaman baz› problemler ortaya ç›kmaktad›r. Bu problemlerden biri de, alacakl› taraf›n sahip oldu¤u tahsil hakk›n› çeflitli nedenlerle tamamen ya da k›smen kaybetmesidir.
Borçlar, kural olarak vadesinde ödenir. Borcunu vadesinde ödemeyen borçlu,
alacakl›n›n talebi üzerine, hukuki kurallar ile borcunu ödemeye zorlan›r. Devletin cebri icra organlar› devreye girer , borçlunun mallar›na el koyar; bu mallar›
satar ve sat›fl bedelinden alacakl›ya alaca¤›n› öder. ‹cra takibinin esas ve usulleri 2004 say›l› ‹cra ve ‹flas Kanunu ( ‹ ‹ K ) ‘nda düzenlenmifltir. ‹cra takibi yoluyla alaca¤›n› tahsil etmek isteyen alacakl›n›n taraf ehliyetine sahip olmas› gerekmektedir. Kanuna göre anonim ve limited flirket tüzel kiflili¤i, taraf ehliyetine sahip olmakla icra ve iflas takibinin taraf› haline gelmektedir. Anonim ve limited flirket tüzel kiflili¤i, icra ve iflas takibinin alacakl›s› olabilece¤i gibi borçlusu da olabilir. Bu sebeple konkordato imkan›ndan da yararlan›r.
1- ‹CRA VE ‹FLAS USULLER‹
‹cra ve ‹flas takibinin taraflar›, alacakl› ile borçludur. Bu nedenle, hukuk davalar›nda oldu¤u gibi, icra takibinde de daima iki taraf vard›r:
1- Alacakl›,
2- Borçlu.
Kimler ‹cra ve ‹flas takibinde taraf olabilir? (Taraf ehliyeti); Kimler bir icra takibini yürütebilir? (Takip ehliyeti). Bu kavramlar afla¤›da aç›klanm›flt›r.
a) Taraf ehliyeti: ‹cra takibinin taraflar›n›n, taraf ehliyetine sahip olmas› gerek-

mektedir. Medeni haklardan istifade
ehliyeti bulunan her gerçek ve tüzel
kifli, icra takibinde taraf olma ehliyetine de sahiptir. Yaln›z gerçek ve
tüzel kiflilerin taraf ehliyeti vard›r.
b) Takip ehliyeti : Takip ehliyeti, bir
kimsenin bizzat veya iradesi ile tayin etti¤i bir temsilci vas›tas›yla,
alacakl› olarak icra takibi ve bununla ilgili ifllemleri yapabilmesi veya
icra takibinin borçlusu olarak haklar›n› koruyacak ifllemlerde bulunabilmesi ehliyetidir. Medeni haklar›
kullanma ehliyetine sahip olan bütün gerçek ve tüzel kifliler, takip ehliyetine de sahiptir. Kanuna ve tüzüklerine göre gerekli organlara sahip olmalar› ile, tüzel kifliler takip
ehliyetine kavuflmaktad›r.

10- ‹CRA TAK‹B‹:
‹ki bölüme ayr›lmaktad›r.
a) ‹lams›z icra: ‹cra ve ‹flas Kanunu’nda, ilaml› icradan baflka, yaln›z
para ve teminat alacaklar› için, ilams›z
icra yollar› kabul edilmifltir. Alacakl›,
para alaca¤› hakk›nda, daha önce mahkemede dava aç›p bir hüküm elde etmek zorunda kalmaks›z›n, para alaca¤›na kavuflmak için do¤ruca icra dairesine baflvurup bir icra takibi yapabilir.
Üç çeflit icra yolu vard›r:
- Genel haciz yolu,
- Kambiyo senetlerine mahsus haciz
yolu,
- Kiralanan gayrimenkullerin ilams›z
icra yolu ile tahliyesi .
aa) Genel haciz yolu: Yaln›z para ve
teminat alacaklar› içindir. Genel haciz
yoluna baflvurabilmek için alaca¤›n bir

senede (belgeye) dayanmas› gerekli
de¤ildir. Genel haciz yolu, alacakl›n›n
takibi ile bafllamaktad›r. Bu takip talebini alan icra dairesi, borçluya bir ödeme emri gönderir. Borçlu bu ödeme
emrine itiraz etmez veya ederde itiraz›
giderilirse (itiraz mahkemece iptal edilir veya tetkik merciince kald›r›l›rsa)
ödeme emri kesinleflir. Bunun üzerine
icra dairesi, alacakl›n›n talebi üzerine
,borçlunun borcunu ödemeye yetecek
kadar mal›n› haciz eder. Bu mallar
(alacakl›n›n talebi üzerine) icra dairesi
taraf›ndan sat›l›r ve tahsil edilen para
ile alacakl›n›n alaca¤› ödenir.
bb) Kambiyo senetlerine mahsus
haciz yolu: Kanun, kambiyo senetlerine (poliçe,çek, bono) mahsus olmak
üzere özel bir takip yolu belirlemifltir.
(‹ ‹ K.madde 167-176 ) Söz konusu bu
yola baflvurabilmek için alaca¤›n bir
çek, poliçe veya bonoya dayanmas› gerekir, aksi halde bu yola baflvurulamaz.
cc) Kiralanan Gayri menkullerin ‹lams›z ‹cra Yolu ile Tahliyesi:
‹stisnai olarak (kira bedelinin ödenmesi ve kira süresinin bitimi hallerinde)
kiralanan gayri menkullerin ilams›z icra yolu ile tahliyesi mümkündür.
b) ‹laml› icra:
Konusu paradan baflka bir fley olan alacaklar için alacakl›n›n mutlaka ilk önce mahkemede dava açarak bir hüküm
almas› gerekmektedir. Aksi takdirde
bu tür alacaklar için do¤rudan do¤ruya
icra dairesine baflvurarak ilams›z icra
takibi yap›lamaz. Buna karfl›l›k konusu
para olan alacaklar bak›m›ndan, alacakl› isterse bir mahkeme karar›na gerek kalmadan do¤rudan do¤ruya icra

dairesine baflvurmadan önce mahkemeye bir dava açarak, alaca¤›n› bir ilâma ba¤lat›r ve daha sonra bu ilam› icraya koyabilir.
11-‹FLAS TAK‹B‹
Hukukumuzda, kural olarak, yaln›z tacirler iflasa tabidir. Tacirler her türlü
(para) borçlar›ndan dolay› iflasa tabidir. (TTK.md.20,1). Buna göre bir tacir, hem ticari iflletmesiyle ticari borçlar›ndan hem de ticari iflletmesiyle ilgili olmayan adi borçlar›ndan dolay› iflasa tabidir.
Alacakl›n›n iflas yolu ile istedi¤i alaca¤› ne kadar az olursa olsun ve borçlunun mali durumu ne kadar iyi olursa
alacakl› borçlusunu iflas yolu ile takip
edebilir ve borçlu en geç iflas davas›n›n sonuna kadar (iflasa karar verilmeden önce) borcunu ödemezse ticaret
mahkemesi borçlunun (müflisin) iflas›na karar vermek zorundad›r.
‹flasa tabi bir kimsenin iflas ettirilebilmesi için takip edilmesi için gereken
yola iflas yolu denir. ‹flasa ticaret
mahkemesi taraf›ndan karar verilmektedir. Üç çeflit iflas yolu vard›r:
- Genel iflas yolu,
- Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu,
- Do¤rudan do¤ruya iflas yolu.
Genel iflas yolu ile Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu birbirine çok benzemektedir. Her iki iflas yolunda da
alacakl› ilk önce icra dairesine baflvurarak borçlusuna karfl› bir iflas takibi
yapar, icra dairesi borçluya bir iflas
ödeme emri gönderir, borçlu süresi
içinde borcunu ödemezse,alacakl› ticaret mahkemesine baflvurarak borçlu-

nun iflas›n› ister di¤er bir ifadeyle iflas davas› açar.
Do¤rudan do¤ruya iflas yolunda, alacakl›n›n borçluya karfl› iflas davas›
açabilmesi için ilk önce icra dairesinde
bir iflas takibi yapm›fl ve borçlusuna
bir ödeme emri göndertmifl olmas›na
gerek yoktur. Kanunda say›lm›fl bulunan sebeplerden birinin varl›¤› halinde,
alacakl›, ticaret mahkemesine baflvurarak borçlunun iflas›n› talep edebilir.
Anonim ve limited flirketler, ticaret
flirketi oldu¤undan ve tacir say›ld›klar›ndan iflasa tabidir.
Bu nedenle, anonim ve limited flirketlerden alacakl› olanlar,
- Genel iflas yolu,
- Kambiyo senetlerine mahsus iflas
yolu veya
- Do¤rudan do¤ruya iflas yolu ile
flirketin iflas›n› isteyebilir.
fiirketin borçlar›n›n aktifinden fazla oldu¤u idare ve temsil ile vazifelendirilmifl kimseler veya flirket tasfiye halinde ise tasfiye memurlar› veya bir alacakl› taraf›ndan beyân ve mahkemece
tespit edilirse önceden takibe gerek
kalmaks›z›n bunlar›n iflas›na karar verilir.
‹‹K.’nun 179. maddesi 25184 say› ve
30 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan 4949 say›l› kanun
(17.07.2003 tarihinde kabul edilmifltir)
ile de¤ifltirilerek sermaye flirketleri ile
kooperatiflerin iflas›n›n ertelenmesi
olanakl› hale getirilmifltir. Bu düzenlemeye göre;
‹dare ve temsil ile vazifelendirilmifl
kimseler yada alacakl›lardan biri, flir-

ketin mali durumunun iyilefltirilmesinin mümkün oldu¤una dair bir iyilefltirme projesini mahkemeye sunarak iflas›n ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve inand›r›c› bulursa,
iflas›n ertelenmesine karar verir. Mahkeme yönetim organ›n›n yetkilerini tümüyle elinden alabilece¤i gibi, yönetim organ›n›n iflleminin geçerli¤ini
kayy›m›n onay›na ba¤l› k›lmakla da
yetinebilir. Mahkeme flirketin mali durumunun iyilefltirilmesinin mümkün
olmad›¤› kanaatine var›rsa, flirketin iflas›na karar verir.
‹flas erteleme süresi azami bir y›ld›r.
Bu süre kayy›m›n verdi¤i rapor dikkate al›narak bir y›l daha uzat›labilir.
2-KONKORDATO
Konkordato,”dürüst bir borçlunun alacakl›lar›n›n ço¤unlu¤u ile yapt›¤› ve ticaret mahkemesinin tasdiki ile hüküm
ifade eden öyle bir cebri anlaflmad›r ki,
bununla imtiyazs›z alacakl›lar borçluya karfl› alacaklar›n›n belli bir yüzdesinden feragat ederler ve borçlu borçlar›n›n konkordato da kabul edilen k›sm›n› ödemekle, borçlar›n›n tamam›ndan kurtulur.”
Konkordato, elinde olamayan nedenlerle iflleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmufl olan, dürüst borçlular›
korumak için kabul edilmifl bir müessesedir.Dürüst bir borçlunun, alacakl›lar› belli bir yüzde ile alacaklar› tutardan vazgeçer. Borçlu, elindeki mevcudu ile borçlar›n› kabul edilen yüzde
oran›nda öder ve geriye kalan ödenemeyen borçlar›ndan kurtulur. Borçlunun, alacakl›lar›n›n ço¤unlu¤u ile yap-

t›¤› ve onu kabul etmeyen di¤er alacakl›lar› da ba¤layan bu anlaflmaya
konkordato denir.
Konkordato yap›ld›¤› zamana göre iki
flekilde olur:
1)‹flas d›fl› konkordato: ‹flasa tabi olsun veya olmas›n herhangi bir borçlunun yapm›fl oldu¤u konkordatodur.
Burada borçlu, iflasa tabi ise henüz iflas etmeden önce konkordato teklif
eder, konkordato teklifi kabul ve tasdik
edilirse, iflas etmekten kurtulur.
2) ‹flas içi konkordato: Borçlu iflas etmifl olup,iflastan kurtulmak için konkordato teklif etmektedir. Konkordato
kabul ve tasdik edilirse,borçlu hakk›ndaki iflas bütün hüküm ve sonuçlar›yla
kald›r›lmaktad›r. (‹ ‹ K md.182)
‹flas d›fl› konkordato: Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, tetkik merciine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir. ‹flas talebinde bulunabilecek
her alacakl›, gerekçeli bir dilekçeyle,
tetkik merciinden borçlu hakk›nda
konkordato ifllemleri bafllatmas›n› isteyebilir.
Tetkik mercii, borçluyu ve talepte bulunmufl ise alacakl›y› dinledikten sonra
borçlunun durumunu, malvarl›¤› ve
gelirini, taahhütlerini yerine getirmesine engel olan sebepleri ve konkordatonun baflar› ihtimalini göz önünde tutarak, alacakl›lar› zarara sokmak kast›ndan ari olup olmad›¤›na karar verir.
Talep uygun görülürse tetkik mercii
borçluya en fazla üç ayl›k bir süre verir. Borçluya konkordato süresi verilmesinin amac›, borçluya karfl› icra ve

iflas takibi yap›lmas›n› yasaklamak sureti ile dürüst borçluya bu süre içinde
alacakl›lar› ile konkordato yapabilmek
ve konkordatoyu mahkemede tasdik
edebilmek imkân› sa¤lamakt›r.
Konkordatonun gerçekleflmesi için gereken safhalar afla¤›da belirtilmifltir.
1- Borçlu, bir konkordato teklifi (projesi) haz›rlar ve bunu ayr›nt›l› bir bilançosunu ekler. Bu teklifte,borçlu
borçlar›n›n yüzde kaç›n›, ödeyebilece¤ini bildirir. Bu tutar›n yüzde elliden
afla¤› olamayaca¤› flart› kanunda yap›lan de¤ifliklikle kald›r›lm›flt›r.
2- Borçlu bu konkordato projesini icra
tetkik merciine sunar. ‹cra tetkik mercii, talebin yerinde olup olmad›¤› konusunda borçlunun malvarl›¤›, gelirleri, taahhütlerini yerine getirmesine engel olan nedenlerle konkordatonun baflar› ihtimali gibi unsurlar› göz önüne
alarak, objektif ölçülere göre üç ayl›k
bir mühlet verir. Buna konkordato
mühleti denir.
3- Ayr›ca tetkik mercii, bir konkordato komiseri tayin eder. Komiser tayin
olunan kiflinin bu hususta gerekli bilgi
ve tecrübeye sahip ve Türk vatandafl›
olmas› gerekmektedir. Uygulamada
genellikle avukatlar konkordato komiseri tayin edilmektedir.
4- Borçluya verilen bu üç ayl›k konkordato mühleti içinde, borçluya karfl›
yap›lmakta olan icra takiplerine devam
edilmeyece¤i gibi, yeni icra takibi de
yap›lamaz.(‹‹K.md.289) Bu mühlet
içinde borçlu, komiserin gözetimi alt›nda ifllerine devam edebilir; fakat ba¤›fllama, gayrimenkul satma, mallar›n›
reddetme gibi baz› ifllemleri kesinlikle

yapamaz.(‹‹K.md.290)
5- Konkordato komiseri, borçlunun ifllerini denetler, borçlunun mallar› için
bir defter tutar ve borçludan alacakl›
olanlar› bir ilan ile alacaklar›n› bildirmeye ve onlar› bir toplant›ya davet
eder. Bu ilandan itibaren yirmi gün
içinde alacaklar›n› konkordato komiserine bildirmeyen alacakl›lar, konkordato görüflmelerine kabul edilmezler.
6- Alacaklar›n› yirmi gün içinde bildirmifl olan alacakl›lar, ilanda bilidirilen
yer, gün ve saatte toplan›rlar ve borçlunun konkordato teklifini görüflürler,
alacakl›lar›n üçte ikisi konkordatoya
muvafakat etti¤i takdirde konkordato
kabul edilmifl olmaktad›r.
7- Alacakl›lar›n konkordato hakk›nda
verdikleri karar ticaret mahkemesine
gönderilir. Ticaret mahkemesi, konkordatonun kabul karar›n› kanunun
arad›¤› flartlara uygun bulursa konkordatoyu tasdik eder. Konkordatonun
tasdiki için; teklif edilen meblâ¤›n
borçlunun kaynaklar› ile orant›l› olmas›; malvarl›¤›n›n terki sureti ile konkordato da paraya çevirme halinde elde
edilen has›lat›n veya üçüncü kifli taraf›ndan teklif olunan mebla¤›n iflas yoluyla elde edilecek bedelden fazla alaca¤›n›n öngörülmesi; konkordato ifllemlerinin yerine getirilmesi alacaklar›
kabul edilmifl olan imtiyazl› alacakl›lar›n tamamen ödenmesine ve mühlet s›ras›nda komiserin onay›yla akdedilmifl
borçlar›n ifas›n› sa¤lamak için, bu alacakl›lardan biri özel olarak aç›kça kendi alaca¤› bak›m›ndan vazgeçmedikçe,
yeterli teminat›n gösterilmesi flartlar›
aranacakt›r.

Ticaret mahkemesi, konkordatonun
tasdiki için gerekli flartlardan birinin
bulunmad›¤› kanaatine vard›¤› takdirde ise talebi ret eder. Alacakl›lardan
biri, konkordatonun reddi karar›n›n kesinleflti¤inin ilan›ndan itibaren yedi
gün içinde, ticaret mahkemesine baflvurarak, iflasa tabi borçlunun iflas›n›
isterse, ticaret mahkemesi, borçlunun
do¤rudan do¤ruya iflas›na karar vermektedir.
Borçlu, konkordato görüflmeleri s›ras›nda kötü niyetle hareket etmiflse, bunu bilen bir alacakl›n›n talebi üzerine,
konkordato ticaret mahkemesi taraf›ndan feshedilir. Bunun üzerine yedi gün
içinde ticaret mahkemesine baflvurarak
borçlunun do¤rudan do¤ruya iflas› istenebilir. ‹flas etmifl ve hakk›nda iflas
tasfiyesi devam etmekte olan bir borçlu da, bu iflastan kurtulmak için konkordato teklif edebilir. (‹flas içi konkordato), iflas içi konkordatoda, konkordato mühleti ve konkordato komiseri de yoktur. Konkordato komiserinin görevlerini iflas idaresi yapmaktad›r. Ticaret mahkemesi, iflas tasfiyesi
s›ras›nda müflisin teklif etti¤i böyle bir
konkordatoyu tasdik edince, kald›r›l›r.
Bunun üzerine borçlu sanki hiç iflas etmemifl gibi olmaktad›r.
‹‹K.’nun 309. maddesine 25184 say›
ve 30 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan 4949 say›l› kanun
(17.07.2003 tarihinde kabul edilmifltir)
ile 309/a ve 309/1 maddeleri eklenerek
“Malvarl›¤›n›n Terki Suretiyle Konkordato” hükmü getirilmifltir. Bu hükme göre;
Alacakl› lehine bir düzenleme yap›l-

m›flt›r. Malvarl›¤›n›n terki suretiyle
konkordato da, borçlu konkordato talebiyle alacakl›lar›na belirli bir tutar
para ödemeyi teklif etmeyecek, malvarl›¤›n› alacakl›lar›na terk ederek bu
malvarl›¤›n›n alacakl›lar taraf›ndan
tasfiye edilmesini teklif edecektir. Burada alacakl›lara do¤rudan borçlunun
malvarl›¤› üzerinde tasarrufta bulunmak ve bu mallar› k›smen veya tamamen üçüncü flah›slara devretmek yetkisi tan›nmaktad›r. Ayr›ca burada
konkordato isteyenin malvarl›¤› ile ilifli¤i kesilmekte ve borçlunun bu mallar üzerindeki tasarruf yetkisi de sona
ermektedir.

3- MUHASEBE VE ‹CRA ‹FLAS
KANUNU ‹L‹fiK‹S‹
Kanunlar›m›zda Muhasebe ile ilgili çeflitli hükümler yer almaktad›r. ‹cra ve
‹flas Kanunu’nda yer alan muhasebe
ile ilgili hükümler afla¤›da ayr› ayr›
maddeler halinde ve k›sa aç›klamas›yla belirtilmifltir.
‹CRA VE ‹FLAS KANUNU
Madde 44 : Ticareti Terk Eden
Tacirin Bütün Aktif ve Pasifi ‹le
Alacakl›lar›n›n ‹sim ve Adreslerini
gösteren Mal Beyan›
Madde 179 : Sermaye fiirketleri ‹le
Kooperatiflerin ‹flas›:
(Sermaye flirketleri ile kooperatiflerin borçlar›n›n aktifinden fazla oldu¤u idare ve temsil ile vazifelendirilmifl kimseler veya flirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye
memurlar› veya bir alacakl› taraf›ndan beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmak

s›z›n bunlar›n iflas›na karar verilir. fiu kadar ki, idare ve temsil
ile vazifelendirilmifl kimseler ya da alacakl›lardan biri, flirket ve
ya kooperatifin mali durumunun iyilefltirilmesinin mümkün ol
du¤una dair bir iyilefltirme projesini mahkemeye sunarak iflas›n
ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve inand›r›c›
bulursa, iflas›n ertelenmesine karar verir. ‹yilefltirme projesinin
ciddi ve inand›r›c› oldu¤unu gösteren bilgi ve belgelerin de mah
kemeye sunulmas› zorunludur. Mahkeme, gerekli görürse idare
ve temsille vazifelendirilmifl kimseleri ve alacakl›lar› dinleyebi
lir. ‹flas›n ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlan
d›r›l›r. )
Madde 200 : Anonim ve Limited fiirketler ‹le Kooperatiflerde ‹flas Halinde
Takas (‹flas Halinde Ortaklar›n Esas Sermaye Hisse Taahhüt
Borçlar› fiirketlerin Borçlar› ‹le Takas Edilemez)
Madde 205 : Kolektif fiirketin ve S›n›rs›z Sorumlu ortaklar›n ‹flas›
Madde 210 : ‹flas Dairesinin Müflisin Ticari Defterlerini v.b. Muhafaza Alt›
na Almas›
Madde 285 : I. Adi Konkordato
Konkordato Talebi
(Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir
borçlu, tetkik merciine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato
projesi verir. Bu projeye ayr›nt›l› bir bilanço, gelir tablosu ve
defter tutmaya mecbur flah›slardan ise defterlerinin durumunu
bildiren bir cetvel ekler. Bu cetvelde, özellikle Türk Ticaret
Kanunu’nun 66.maddesi hükmünce tutulmas› mecburi olan def
terlerin hepsinin tutulmufl olup olmad›klar› gösterilir.)
Madde 293 : Alacakl›lar Hakk›nda Borçlunun Beyana Daveti
(Komiser, borçluyu iddia olunan alacaklar hakk›nda beyanda
bulunmaya davet eder. Komiser alacaklar›n varit olup olmad›¤›
hakk›nda borçlunun defterleri ve vesikalar› üzerinde gerekli in
celemelerde bulunarak bunlar›n neticesini verece¤i
rapora derceder.)
Madde309/ a-309/1: Malvarl›¤›n›n Terki Suretiyle Konkordato
Madde 310
: Taksiratl› ‹flas Halleri
(Afla¤›daki hallerden biri kendisinde bulunan müflis
taksiratl› say›l›r ve Türk Ceza Kanunu’na göre cezalan
d›r›l›r,
5- Ticaret Kanunu’nun 66.Maddesinin birinci f›kras›n›n

Madde 311

:

Madde 318

:

Madde 345 a

:

1 ve 3. bentlerinde say›lan defterleri hiç veya kanunun
emretti¤i flekilde tutmam›fl ise )
Hileli ‹flas Halleri
(‹flas›ndan evvel veya sonra alacakl›lar›n› zarara sok
mak kasdîyle ve hususiyle afla¤›daki suretlerle hileli
muamelelerde bulunan kimse hileli müflis say›l›r ve
Türk Ceza Kanunu’na göre cezaland›r›l›r.
8. Hakikate ayk›r› muhasebe ve sahte bilançolarla akti
fini hakikatte oldu¤undan fazla veya noksan gösterirse.)
Ola¤anüstü Mühletin Kabulü- Borçlunun Dilekçesi
(Borçlu iflas yolu ile takibe tabi ise dilekçesine fazla
olarak bilanço ve defterlerini de rapteder.)
Sermaye fiirketlerinin ‹flas›n› ‹stemek Mecburiyetinde
Olanlar›n Cezas›
(‹dare temsil ile görevlendirilmifl kimseler veya tasfiye
memurlar›, kasten veya ihmal ile 179.maddeye göre flir
ketin mevcudunun borçlar›n› karfl›lamad›¤›n› bildirerek
flirketin iflas›n› istemezlerse, alacakl›lardan birinin flika
yeti üzerine, tetkik merciince............................ile ceza
land›r›l›rlar.)

SONUÇ
‹cra ve ‹flas Kanunu’nda yap›lan son de¤iflikliklerle, alacakl› lehine bir düzenleme yap›larak “ malvarl›¤›n›n terki suretiyle konkordato ” kurumu getirilmifltir.
Yap›lan di¤er bir de¤ifliklik ile de, “ iflas›n ertelenmesi ” yürürlü¤e girmifltir. Bu
ba¤lamda, idare ve temsil ile görevlendirilmifl kimseler yada alacakl›lardan biri, flirketin mali durumunun iyilefltirilmesinin mümkün oldu¤una dair bir iyilefltirme projesini mahkemeye sunarak iflas›n ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme
projeyi inceleyerek uygulanabilir niteli¤e haiz bulursa, iflas›n ertelenmesine karar verir.
‹flas›n ertelenmesi yoluyla, hukuk sistemimiz bu durumdaki iflletmelerin ticari
hayata yeniden kazand›r›lmas› yönünde yasal ortam› oluflturmufltur.
‹flletmelerin , icra-iflas ve konkordato sürecinde mali durumunun , gerçek hak ve
yükümlülüklerinin tespit edilebilmesi , ticari defter kay›t ve belgeleri ile sa¤lanabilmektedir. Bunun için , iflletmelerin muhasebe politikalar›n›n , muhasebe kay›t ve belgelerinin, vergi mevzuat› ile birlikte ticaret kanununa , tekdüzen muhasebe sistemine, ulusal ve uluslar aras› muhasebe standartlar›na , muhasebenin
temel kavramlar›na, genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine de uygun olmas›
gerekmektedir.
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I- G‹R‹fi
flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y›l›nda 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu ile mevzuat›m›za girmifl, 4842
say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun 1 25.maddesi ile de ‘Finansal kiralama ifllemlerinde de¤erleme’ bafll›¤› alt›nda Vergi Usul
Kanununun mükerrer 290.maddesine eklenen hükümle vergi kanunlar›nda da yerini alm›flt›r.
01.07.2003 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren yeni düzenleme; uluslararas› muhasebe standartlar›na ve muhasebenin temel kavramlar›ndan özün önceli¤i kavram›na uygun, adi kiralama say›lan baz› kiralamalar› da kapsam›na alan vergisel hükümler içermekte olup ,finansal kiralama ifllemi yapan firmalar› ve kirac›lar› önemli ölçüde etkileyecek de¤ifliklikler getirmektedir.Bu de¤iflikliklerin vergi kanunlar› karfl›fl›ndaki durumu afla¤›daki gibidir..

II- AÇIKLAMALAR
A-De¤ifliklikten Önceki Durum
Finansal kiralamada; genelde mal› satan, finansal kiralama (Leasing) flirketi ve
kirac› olmak üzere üç taraf vard›r. Bu üç taraf aras›nda iki hukuki ifllem söz konusudur. Birincisi mal› satan ile finansal kiralama flirketi aras›ndaki al›m-sat›m
sözleflmesi, ikincisi finansal kiralama flirketi ile kirac› aras›nda düzenlenen kiralama sözleflmesi.
Ülkemizde, finansal kiralama ifllemleri genel olarak afla¤›daki flekilde yap›lmaktad›r.
• Finansal kiralama sözleflmesi, kiralayan›n, kirac›n›n talebi ve seçimi üzerine
üçüncü kifliden sat›n ald›¤› veya baflka suretle temin etti¤i bir mal›n zilyetli¤ini, her türlü fayday› sa¤lamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek flart›yla
kira bedeli karfl›l›¤›nda, kirac›ya b›rakmas›n› öngören bir sözleflmedir .
• Finansal kiralamaya tafl›n›r ve tafl›nmaz tüm mallar konu olabilir. Ancak pa1

24.04.2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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•

•

•

•

•

tent gibi fikri ve s›nai haklar finansal kiralaman›n kapsam› d›fl›ndad›r.
Di¤er taraftan, kiralama konusu
mallar›n yeni olmalar› flartt›r. Yeni
olmasalar dahi finansal kiralamaya
konu olabilecek iktisadi k›ymetler
Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan belirlenmektedir.
Finansal kiralama konusu mal›n
mülkiyeti kiralayan flirkete aittir.
Ancak taraflar sözleflmede, sözleflme süresi sonunda kirac›n›n, mal›n
mülkiyetini sat›n alma hakk›n› haiz
olaca¤›n› kararlaflt›rabilirler .
Finansal kiralama sözleflmeleri en
az dört y›l süreyle feshedilemez.
Hangi kiralama hallerinde bu sürenin k›salaca¤›, Bakanlar Kurulunca
ç›kar›lacak yönetmelikte belirlenir.
Finansal kiralama bedeli ve ödeme
dönemleri taraflarca belirlenir. Bu
bedeller sabit veya de¤iflken olabilir. Türk Liras› veya T.C. Merkez
Bankas›nca al›m sat›m› yap›lan döviz cinsinden belirlenebilir.
Finansal kiralamada sözleflme serbestisi oldu¤undan, taraflar sözleflmenin süresini 4 y›ldan az olmamak
üzere serbestçe belirlemekte ve finansal kiralama bedeli ve ödeme
dönemlerini de istedikleri gibi düzenleyerek tüm bedelin ilk y›l veya
sonraki y›llarda ödenmesini sa¤lamaktad›r. Bu flekilde vergisel aç›dan
büyük avantajlar elde edilmektedir.
Kirac›, sözleflme süresince finansal
kiralama konusu mal›n zilyedi olup,
sözleflmenin amac›na uygun olarak
her türlü fayday› elde etmek hakk›-

na sahiptir. Kirac›, finansal kiralama konusu mal› sözleflmede öngörülen flart ve hükümlere göre itinayla kullanmak zorundad›r. Sözleflmede aksine hüküm yok ise kirac›,
mal›n her türlü bak›m›ndan ve korunmas›ndan sorumlu olup, bak›m
ve onar›m masraflar› kirac›ya aittir.
• Kirac›, finansal kiralama konusu
maldaki zilyetli¤ini bir baflkas›na
devredemez Finansal kiralama konusu mal kiralayan flirketin mülkiyetindedir. Kiralayan flirket, mülkiyeti kendisine ait olan finansal kiralama konusu mal› sözleflme süresince sigorta ettirmek zorundad›r. Sigorta primlerinin ödenmesi kirac›ya
aittir.
Vergisel aç›dan ele al›nd›¤›nda finansal kiralama ifllemlerinden elde edilen
gelir, Gelir Vergisi Kanununun 70.
maddesine göre her ne kadar gayrimenkul sermaye irad› olarak de¤erlendirilse de, ayn› maddede ticari iflletmeye dahil olan mallar›n iratlar›n›n ticari
kazanc›n tesbitinde esas al›naca¤› belirtildi¤inden, ticari kazanç(kurum kazanc›)d›r (Dar mükellef kurumlar›n Finansal Kiralama Kanunu kapsam›ndaki faaliyetleri dolay›s›yla elde etti¤i gelir gayrimenkul sermaye irad› olup,
Kurumlar Vergisi Kanununun 24.
maddesi uyar›nca bu kurumlara yap›lan ödemelerden %1 oran›nda tevkifat
yap›lmaktad›r). Dolay›s›yla finansal
kiralamada kirac› taraf›ndan ödenen
kira bedelleri kiralayanlar taraf›ndan
gelir kaydedilecek ve kirac› da kira bedellerini tahakkuk etti¤i dönemde gider yazacakt›r.

Finansal kiralamaya konu iktisadi k›ymetin mülkiyeti kiralayana ait oldu¤undan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu k›ymetlerin amortismanlar›
kiralayan taraf›ndan ayr›lmakta, yeniden de¤erleme ve yat›r›m indiriminden
de kiralayan yararlanmaktad›r. Finansal kiralama ifllemi bilançonun pasifinde borç kalemleri içinde gözükmedi¤inden, borç/özkaynak dengesini bozmamaktad›r.
Finansal kiralama ifllemleri Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi kapsam›nda olmay›p, Katma De¤er Vergisine tabiidir. Katma de¤er vergisi oran›
ise Finansal Kiralama Kanununa göre
yap›lan kiralamalarda genel olarak
%1’dir.
Finansal Kiralama Kanununun 30.
maddesi hükmüne göre, finansal kira
sözleflmeleri her türlü vergi, resim ve
harçtan istisna edilmifltir.
B- De¤ifliklikten Sonraki Durum
4842 say›l› Kanunun 25. maddesiyle
Vergi Usul Kanununa “Finansal kirlama ifllemlerinde de¤erleme” bafll›¤› ile
eklenen 290. madde finansal kiralama
ifllemleriyle ilgili vergisel düzenlemeler yan›nda uluslararas› muhasebe
standartlar›nda belirlenmifl muhasebe
kurallar›na uyumluluk getirmektedir..
Mükerrer 290. madde toplam 4 f›kradan oluflmaktad›r. ‹lk iki f›krada finansal kiralama ifllemlerinde, finansal kiralamaya konu olan iktisadî k›ymet ile
sözleflmeden do¤an hak, borç ve ala-

caklar›n de¤erleme esaslar› düzenlenmifl, üçüncü f›krada ise mükerrer 290.
maddenin uygulanmas›nda yer alan tan›mlara yer ver verilmifltir. Dördüncü
ve son f›krada ise maddenin uygulamas›na yönelik usul ve esaslar› belirleme
konusunda Maliye Bakanl›¤›na yetki
verilmektedir.Maliye Bakanl›¤› an›lan
yetki uyar›nca 319 s›ra nolu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebli¤inde 2 ayr›nt›l› aç›klamalarda bulunmufltur.Ayr›ca
yay›mlad›¤› 11 s›ra nolu Muhasebe
Uygulama Genel Tebli¤i 3 ile de kullan›lacak hesaplar› aç›klam›flt›r.
Finansal kiralama ifllemlerinde de¤erleme konusunda yap›lan yeni düzenleme uyar›nca; bir iktisadî k›ymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan
tüm risk ve yararlar›n kirac›ya devredilmesi sonucunu do¤uran kiralama
sözleflmeleri, finansal kiralama sözleflmeleri ve bu kiralamalar da finansal kiralama olarak tan›mlanmaktad›r.
Di¤er taraftan afla¤›daki flartlar›n herhangi birinin varl›¤› halinde de kiralama ifllemi finansal kiralama olarak kabul edilecektir.
• ‹ktisadî k›ymetin mülkiyetin kiralama dönemi sonunda kirac›ya devredilmesi,
• Kirac›ya kira süresi sonunda iktisadî k›ymeti rayiç bedelinden düflük
bir bedelle sat›n alma hakk› tan›nmas›,
• Kiralama döneminin iktisadî k›ymetin ekonomik ömrünün büyük bir
bölümünü (%80’inden daha fazla)
oluflturmas›,

2 01.07.2003 tarih ve 25155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
3 31.07.2003 tarih ve 25185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

• Sözleflmeye göre yap›lacak kira
ödemelerinin bugünkü de¤erlerinin
toplam›n›n iktisadî k›ymetin rayiç
bedelinin % 90’›ndan daha büyük
olmas›.
Yukar›da say›lan ifllemler ve bu sonuçlar› do¤uran sözleflmeler finansal kiralama ifllemi ve sözleflmeleri olarak kabul edilecek ve bu ifllemlerle ilgili vergisel de¤erleme mükerrer madde
290’da yer alan hükümlere göre yap›lacakt›r.
Mükerrer madde 290. kapsam›na girmeyen kiralama sözleflmeleri ve ifllemleri ise flunlard›r;
• Do¤al kaynaklar›n bulunmas› ve iflletilmesi ile ilgili kiralamalar,
• Haklar›n kiralanmas›na yönelik lisans anlaflmalar›.
• Arsa, arazi ve binalarla ilgili kiralama sözleflmeleri.
Ancak flayet arsa, arazi ve binalarla ilgili kiralama sözleflmelerinde;
• Arsa, arazi ve binan›n kira dönemi
sonunda kirac›ya mülkiyetin devredilmesi ya da ,
• Kira dönemi sonunda kirac›ya kiralamaya konu gayrimenkulun mülkiyetini düflük bir bedelle sat›n alma
hakk› tan›nd›¤› durumlar var ise,
bu sözleflme ve ifllemler de finansal kiralama olarak kabul edilmektedir.
Mükerrer 290. maddeye göre finansal
kiralama ifllemlerinde de¤erlemeye
afla¤›daki maddi ve gayri maddi k›ymetler konu olabilir.
1. Amortismana Tabi ‹ktisadi K›ymet
2. Sözleflmeden Do¤an Kullanma Hakk›
3. Sözleflmeden Do¤an Borç

4. Sözleflmeden Do¤an Alacak
Finansal kiralama ifllemlerinde finansal kiralamaya konu olan iktisadi k›ymeti kullanma hakk› ile sözleflmeden
do¤an borç, kirac› taraf›ndan de¤erlenecektir.
Kirac›, kiralad›¤› iktisadi k›ymeti kullanma hakk›yla, kiralama sözleflmesinden do¤an borcunu, kiralama konusu
iktisadî k›ymetin rayiç bedeli veya sözleflmeye göre yap›lacak kira ödemelerinin bugünkü de¤erinden düflük olan›
ile de¤erleyecektir.Normal koflullarda
rayiç bedeli ile kira ödemelerinin bugünkü de¤erinin birbirine eflit olmas›
gerekir.
Vergi Usul Kanununun mükerrer 266.
maddesine göre rayiç bedel, bir iktisadi k›ymetin de¤erleme günündeki normal al›m sat›m de¤eridir.
Kira ödemeleri, finansal kiralama sözleflmesine göre kira süresi boyunca yap›lmas› gereken kira ödemelerinin toplam›d›r. Kira süresi sonunda, kiralama
konusu iktisadî k›ymetin kalan de¤erine iliflkin bir taahhüt olmas› halinde bu
de¤er de kira ödemesi kabul edilmektedir.
Kira süresi sonunda kirac›ya düflük bir
bedelle iktisadî k›ymeti sat›n alma hakk› tan›nd›¤› ve sözleflme tarihinde bu
hakk›n kullan›lma olas›l›¤›n›n yüksek
oldu¤u durumda kira ödemeleri kira
süresi boyunca yap›lan kira ödemeleri
ile sat›n alma hakk›n›n kullan›lmas›
durumunda ödenmesi gereken bedelin
toplam›d›r.
Kira ödemelerinin bugünkü de¤eri ise,
kira ödemelerinin sözleflme tarihinde,
kiralamada kullan›lan faiz oran›n›n
dikkate al›nmas› suretiyle hesaplanan
bugünkü de¤erlerinin toplam›d›r.

Kiralamada kullan›lan faiz oran› tespit
edilemiyorsa, kirac›n›n kiralamaya konu iktisadî k›ymeti sat›n almak için ayn› vadeyle almas› gereken borç için
katlanaca¤› faiz oran› kullan›lacakt›r.
Finansal kiralama iflleminde kirac›
olan taraf öncelikle kullanma hakk›n›
yukar›da aç›klanan flekilde de¤erlemeye tabi tutacakt›r. Ard›ndan kullanma
hakk›n› de¤erleme sonucu bulunan de¤er üzerinden aktifine alacakt›r.Aktife
al›rken ‘260 Haklar Hesab›’ de¤il finansal kiralamaya konu varl›¤a iliflkin
’25 Hesap grubundaki ‘Maddi Duran
Varl›klara ‘ait hesaplar kullan›lmal›d›r.
Bu flekilde aktiflefltirilen finansal kiralamaya konu iktisadî k›ymeti kullanma
hakk›, Vergi Usul Kanununun üçüncü
kitab›n›n üçüncü k›sm›n›n birinci bölümünde kiralama konusu iktisadî k›ymet için belirlenmifl esaslar çerçevesinde kirac› taraf›ndan amortismana tâbi tutulacakt›r. Di¤er taraftan bu hak
ayn› zamanda Vergi Usul Kanununun
mükerrer 298. maddesi kapsam›nda
yeniden de¤erlemeye de konu olabilecektir. Ancak, 5024 say›l› Kanunla
enflasyon düzeltmesi yürürlü¤e girdi¤inden yeniden de¤erleme müessesesi
ortadan kalkm›flt›r.Yeni hükümlere göre kiralanan ve kirac›n›n 31.12.2003
tarihli bilançosunda yer alan iktisadi
k›ymet kirac› taraf›ndan enflasyon düzeltmesine tabi tutulacakt›r.
Yat›r›m indiriminden yararlanma hakk› eskiden oldu¤u gibi kiralayana ait
olacakt›r.
Finansal kiralama sözleflmesi kapsam›nda kirac›, finansal kiralama flirketine olan borcunu aynen kullanma hakk›nda oldu¤u gibi de¤erlemeye tabi tutacak ve pasife alacakt›r. Bu flekilde

pasifte yer alan borç tutar› hiç bir flekilde reeskonta tâbi tutulmayacakt›r.
Kirac›, finansal kiralama sözleflmesi
uyar›nca ödeyece¤i kira bedellerini
anapara ödemesi ve faiz gideri olarak
ayr›flt›racakt›r. Ayr›flt›rma ifllemi, her
bir dönem sonunda kalan borç tutar›na
sabit bir dönemsel faiz oran› uygulanmas›n› sa¤layacak flekilde yap›lacakt›r.
Finansal kiralama flirketinden gelen finansal kira faturas›n›n tamam› (ana para + faiz) gider yaz›lmay›p, sadece faiz
tutar› gider yaz›lacak ve Katma De¤er
Vergisinin tamam› indirim konusu yap›lacakt›r.
Finansal kiralama sözleflmesinden do¤an alacak ile finansal kiralamaya konu iktisadi k›ymet kiralayan taraf›ndan
de¤erlemeye tabi tutulacakt›r. Sözleflmeden do¤an alacak, kiralama süresi
boyunca yap›lacak kira ödemelerinin
toplam tutar› olarak de¤erlenecektir.
Kiralamaya konu olan iktisadî k›ymet
ise, bu iktisadî k›ymetin net bilanço aktif de¤erinden kira ödemelerinin bugünkü de¤erinin düflülmesi sonucu bulunan tutarla de¤erlenecektir. ‹ktisadi
k›ymetin net bilanço aktif de¤erinden
kira ödemelerinin bugünkü de¤erinin
düflülmesi sonucu bulunan tutar›n s›f›r
veya negatif olmas› halinde ise, iktisadî k›ymet iz bedeliyle de¤erlenecek ve
aradaki fark iktisadî k›ymetin elden ç›kar›lmas›ndan elde edilen kazançlar gibi iflleme tâbi tutularak dönem kazanc›n›n hesaplanmas›nda dikkate al›nacakt›r.
Kiralayan taraf›ndan kira ödemelerinin
toplam tutar› olarak aktiflefltirilen alacak tutar› ile kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›nda fark oluflur ise, bu

fark gelecek dönemlere ait faiz geliri
olarak pasiflefltirilmek suretiyle de¤erlenecektir.
Di¤er taraftan, kiralayan›n finansal kiralamaya konu iktisadî k›ymetin üretimini veya al›m sat›m›n› yap›yor olmas› halinde, de¤erleme yap›l›rken iktisadî k›ymetin net bilanço aktif de¤eri
olarak ilgili k›ymetin rayiç bedeli esas
al›nacakt›r.
‹ktisadi k›ymetin rayiç bedeli ile kay›tlardaki maliyet bedeli aras›ndaki fark
olufluyor ise, bu fark normal bir sat›fl
iflleminden elde edilen kâr veya zarar
olarak nitelendirilecek ve ilgili dönem
kazanc›n›n tespitinde dikkate al›nacakt›r.
Net bilanço aktif de¤erinden kira ödemelerinin bugünkü de¤erinin düflülmesi sonucu bulunan tutarla de¤erlenerek
aktife al›nan iktisadi k›ymet üzerinden
kiralayan taraf›ndan, amortisman ayr›lacakt›r.
Kiralayan taraf›ndan kiralama süresince yap›lacak kira ödemelerinin toplam
tutar› olarak de¤erlenen alacak için reeskont yap›lmayacakt›r.
Kiralayan taraf›ndan gelecek dönemlere ait faiz gelirleri ise, kiralanan iktisadî k›ymetin finansal kiralama sözleflmesinin yap›ld›¤› tarihteki rayiç bedelinden, her bir dönem sonunda anapara
geri ödemelerinin düflülmesi sonucu
kalan tutar üzerinden sabit bir dönemsel faiz oran› yaratacak flekilde hesaplanmas› suretiyle tahakkuk ettirilecektir. Bu flekilde kiralayan kira ödemelerini anapara geri ödemesi ve faiz geliri
olarak ayr›flt›racak, elde etti¤i faiz gelirlerini dönemler itibariyle dönem kazanc›n›n tespitinde dikkate alacakt›r.

Kiralama Leasing flirketi taraf›ndan yap›lm›flsa faiz gelirleri brüt sat›fllar grubuna ait hesaplarda,leasing flirketleri
d›fl›ndaki kurumlardan yap›lm›flsa faiz
gelirleri hesab›nda izlenmelidir.
Finansal Kiralama Kanununa göre yap›lan kiralamalarda katma de¤er vergisi oran› genel olarak %1 olmas›na ra¤men finansal kiralama flirketleri d›fl›ndaki finansal kiralama say›lan ifllemlere iliflkin katma de¤er vergisi oran› genel oran ( %18) olacakt›r.Ayr›ca,

Finansal Kiralama Kanununun 30.
maddesi hükmüne göre, finansal kira
sözleflmeleri her türlü vergi, resim ve
harçtan istisna edilmifl iken finansal kiralama flirketleri d›fl›ndaki finansal kiralama say›lan ifllemlere iliflkin sözleflmeler her türlü vergi, resim ve harca
tabi olacakt›r.
III- SONUÇ

4842 say›l› Kanunla yap›lan düzenlemeler sonucunda finansal kiralama ifllemlerinin de¤erlemesi Vergi Usul Kanununda düzenlenerek bu ifllemlerdeki vergi avantaj› büyük ölçüde kald›r›lm›fl, adi kiralama say›lan baz› kiralamalar da bu kapsama al›nm›flt›r. Ancak, Finansal Kiralama Kanununa göre
yap›lan kiralamalarda indirimli katma
de¤er vergisi (%1) uygulan›rken adi
kiralamalarda genel oran (%18) uygulanacakt›r.

KURUMLARDAN ELDE ED‹LEN KAR
PAYLARININ VERG‹LEND‹R‹LMES‹ VE
BEYANI

T

Necati PERÇ‹N
Gelirler Baflkontrolörü

I.- G‹R‹fi
ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar›n›n ve özellikle de
flirketlerce da¤›t›lan kar paylar›n›n vergilendirilmesinde 1980 y›l›ndan bu
yana 2361 say›l› yasa ile kabul edilen vergi alaca¤› denilen bir sistem geçerli olmufltur.
Ancak, 09.04.2003 tarihinde kabul edilen 4842 say›l› Kanunla, tam mükellef kurumlar taraf›ndan tam mükellef gerçek kiflilere da¤›t›lan kâr paylar› üzerindeki
vergi yükünü hafifleterek, di¤er gelir unsurlar› üzerindeki vergi yüküne yak›n bir
seviyeye indirmek amac›yla baz› düzenlemeler yap›lm›flt›r. Yap›lan bu düzenlemelerle asl›nda kar paylar›n›n vergilendirilmesinde esasl› de¤ifliklikler yap›larak
vergi alaca¤› yöntemi terk edilmifl, ortaklarca elde edilen kar pay›n›n yar›s›n›n istisna kapsam›na al›nmas› ve flirketlerce ödenen stopaj›n tamam›n›n mahsubu suretiyle asl›nda yar›m beyan esas›na geçilmifltir.
Yap›lan düzenlemeler sonucunda fon pay› kald›r›lm›fl, stopaj oran› düflürülmüfl
ve kâr paylar›na iliflkin beyan ve vergileme rejimi tamamen de¤ifltirilmifltir.
09.04.2003 tarih ve 4842 say›l› Kanun ile kar paylar›n›n vergilendirilmesinde
vergi alaca¤› sisteminden yar›m beyan sistemine geçiflin nedenleri an›lan yasan›n gerekçesinde aç›klanm›flt›r.
Bu makalemizde kar da¤›t›m› konusunda baz› bilgiler verilerek konu aç›klanmaya ve özetlenmeye çal›fl›lm›flt›r.
II.- KÂR PAYLARINA ‹L‹fiK‹N YEN‹ STOPAJ S‹STEM‹ VE GEÇ‹fi DÖNEM‹NE ‹L‹fiK‹N KURALLAR:
Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’nun 4842 say›l› Kanunla de¤iflik 94’üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) alt bendi ile, G.V.K’ na 4842 say›l› Kanunla eklenen geçici 61 ve 62’nci maddelerine göre, kâr paylar›na iliflkin stopaj konusundaki 24.04.2003 tarihinden itibaren geçerli olan kurallar, özetle flöyledir :
- Kurumlar vergisinden istisna edilmifl kazançlarda, kazanc›n da¤›t›l›p da¤›t›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n (yani kazanç da¤›t›lmam›fl olsa bile) istisna kullan›m›na ba¤l› olarak yap›lmakta olan stopaj uygulamas›na son verilmifltir. Bundan böyle (24.04.2003’ten itibaren) kurum kazançlar›ndan, istisna kaynakl›

-

-

-

-

olsun veya olmas›n, sadece kazanc›n da¤›t›lmas› aflamas›nda stopaj
yap›lacakt›r.
Tam mükellef kurumlara ve yabanc› kurum flubelerine da¤›t›lan kâr
paylar›ndan stopaj yap›lmayacakt›r.
Stopaj, tam veya dar mükellef gerçek kiflilere, dar mükellef kurumlara, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara veya bu vergilerden muaf olan kifli ve kurulufllara, kâr pay› da¤›t›ld›¤› anda yap›lacakt›r.
Yap›lacak stopaj oran› yönünden
halka aç›k olan ve olmayan kurumlar aras›ndaki ay›r›m kald›r›lm›flt›r.
Bundan böyle (24.04.2003’ten itibaren) bütün kurumlar, da¤›tacaklar› kâr paylar›ndan ayn› oranda gelir
vergisi stopaj› yapacaklard›r. Bu
oran, 2003/5390 say›l› BKK uyar›nca, 24.04.2003 tarihinden geçerli olmak üzere, %10 dur. (2003 y›l› sonuna kadar yap›lacak da¤›t›mlarda
ayr›ca stopaj›n %10’u oran›nda fon
pay› hesaplanacak, 01.01.2004’ten
itibaren fon pay› kendili¤inden yürürlükten kalkacakt›r.)
31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, gerek kurumlar vergisine
tâbi tutulmufl olan ve gerekse kurumlar vergisinden istisna edilmifl
bulunan kurum kazançlar›n›n
24.04.2003 tarihinden itibaren da¤›t›lmalar› halinde, bunlar üzerinden
stopaj yap›lmayacakt›r (Geç Md:62/1-a).
1999, 2000, 2001 ve 2002 y›llar›nda
elde edilen ve kurumlar vergisinden
istisna edilmifl bulunan kazançlar›n,

24.04.2003 tarihinden itibaren da¤›t›lmalar› halinde de stopaj yap›lmayacak (Geç. Mad:62/1-b), ancak bu
y›llara (1999-2002) iliflkin kurumlar
vergisine tâbi tutulmufl kazançlar›n
da¤›t›lmas› halinde yeni hükümlere
göre stopaj yap›lacakt›r. Yap›lacak
stopaj›n oran› yukar›da belirtildi¤i
üzere %10 dur.
- Kurumlar›n, 24.04.2003 tarihinden
önceki müracaatlar›na istinaden
al›nm›fl yat›r›m teflvik belgeleri kapsam›nda bu tarihten itibaren yapacaklar› yat›r›m harcamalar›ndan
kaynaklanan yat›r›m indirimi istisnas› ile daha önce gerçeklefltirdikleri yat›r›m harcamalar› üzerinden hesaplan›p kazanç yetersizli¤i sebebiyle sonraki dönemlere devreden
yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanm›fl kazançlardan da, geçici
61’inci madde uyar›nca, kazanç da¤›t›ls›n da¤›t›lmas›n %19,8 oran›nda stopaj yap›lacak olup, bunlar›n
da¤›t›m› aflamas›nda ayr›ca stopaj
yap›lmayacakt›r (Geç. Mad:62/1c).
Maliye Bakanl›¤›’nca Gelirler Genel
Müdürlü¤ü sitesinde yay›nlanan 15 s›ra no.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile Kurumlardan 2003 y›l›nda elde edilen kar
paylar›n›n vergilendirilmesi ve beyan›na iliflkin aç›klamalarda bulunulmufltur.
III.-KAR PAYLARINDA STOPAJ
24.04.2003 tarih ve 25088 say›l› Resmi
Gazete’de yay›nlanan 4842 say›l› Kanun ile yap›lan de¤ifliklik ile kar paylar›n›n sadece da¤›t›m› sonucunda vergilenece¤i ve % 10 olarak belirlenen ora-

n›n halka aç›k olan veya olmayan tüm
flirketler için uygulanaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 61
ve Geçici 62. maddelerinde yap›lan düzenlemelere göre;
- 24.04.2003 tarihinden önce yap›lan
müracaatlara istinaden düzenlenen
yat›r›m teflvik belgeleri kapsam›nda
yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanan kazançlar ile ayn› tarihten önce gerçekleflen yat›r›mlar üzerinden
hesaplanan ve kazanc›n yetersiz olmas› nedeniyle sonraki dönemlere
devreden yat›r›m indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden da¤›t›ls›n da¤›t›lmas›n %19,8 oran›nda
tevkifat yap›lacakt›r.
- Kurumlar›n 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlar›n› da¤›tmalar› halinde tevkifat yap›lmayacakt›r.
- Kurumlar›n 01.01.1999-31.12.2002
tarihleri aras›nda sona eren hesap
dönemlerinde elde edilen ve kurumlar vergisinden istisna edilmifl kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun
Geçici 61 inci maddesi kapsam›nda
tevkifata tabi tutulmufl olan yat›r›m
indiriminden yararlanan kazançlar›n
da¤›t›m› halinde tevkifat yap›lmayacakt›r.
IV.- KAR PAYLARININ BEYANI
Gerçek kiflilerce elde edilen ve 75 inci
maddenin ikinci f›kras›n›n (1), (2) ve
(3) numaral› bentlerinde yaz›l› kar paylar›, beyana tabi baflka gelirlerin bulunmamas›, Türkiye de tevkifata tabi tu-

tulmufl olmas› ve 103 üncü maddede
yaz›l› tarifenin ikinci gelir diliminde
yer alan 12 milyar liray› aflmamas› kofluluyla beyan edilmeyecektir. Gelir
Vergisi Kanununun Geçici 55 inci
maddesi uyar›nca menkul k›ymet yat›r›m fonlar›ndan elde edilen kar paylar›
tutar› ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.
Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin 2 numaral› f›kras›nda; tam mükellef kurumlardan elde edilen kar
paylar›n›n yar›s› gelir vergisinden istisna edilmifl, kar pay›n›n beyan› halinde,
kar›n da¤›t›m› aflamas›nda kurum bünyesinde yap›lan tevkifat›n tamam›n›n
y›ll›k beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilece¤i
hükme ba¤lanm›flt›r.
Buna göre, tam mükellef kurumlardan
elde edilen 75 inci maddenin ikinci f›kras›n›n (1), (2) ve (3) numaral› bentlerinde yaz›l› kar paylar›n›n yar›s› gelir
vergisinden istisna oldu¤undan; kalan
tutar 12 milyar liray› afl›yor ise beyan
edilecektir. Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden kar›n
da¤›t›m› aflamas›nda kurum bünyesinde yap›lan tevkifat›n tamam› mahsup
edilecektir. Mahsup sonras› kalan tutar
genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilecektir.
Kar›n sermayeye ilavesi sonucu elde
edilen kar paylar› için beyanname verilmeyecektir.
V.- UYARILAR VE SONUÇ
Geçifl dönemi ile ilgili düzenlemelere
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61 ve
62 nci maddelerinde yer verilmifltir.
Buna göre;

- Kurumlar›n 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlar›n› da¤›tmalar› halinde, gerçek kiflilerce elde edilen bu kar paylar›, tutar› ne olursa olsun y›ll›k beyanname ile beyan edilmeyecektir.
- 01.01.1999-31.12.2002 tarihleri aras›nda sona eren hesap dönemlerine iliflkin
olup, kurumlar vergisinden istisna edilmifl kazançlar ile Geçici 61 inci madde
kapsam›nda tevkifata tabi tutulmufl olan yat›r›m indiriminden yararlanan kazançlar›n da¤›t›lmas› halinde, gerçek kiflilerce elde edilen kar paylar›n›n net
tutar›na 1/9 eklendikten sonra bulunan tutar›n yar›s›n›n 12 milyar liray› aflmas› halinde söz konusu kar paylar› beyan edilecektir. Beyan edilen tutar›n
1/5’lik k›sm› hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Gelir Vergisi
Kanununun Geçici 61 ve 62 nci maddesi çerçevesinde vergilendirilen kazançlar hakk›nda 22 nci maddede yer alan istisna uygulanmayacakt›r.
- Öte yandan, kurumlar vergisi mükelleflerinin da¤›tt›klar› söz konusu kar pay›n› do¤rudan veya ifltirakleri arac›l›¤›yla elde etmifl olmalar› durumu de¤ifltirmemektedir.
VI. ÖZET TABLO VE SONUÇ
24.04.2003 tarihinden itibaren da¤›t›lan kar paylar›n›n, ilgili oldu¤u y›llara ve
kaynaklar›na göre kar da¤›t›m stopaj› ve elde eden gerçek kiflilerce beyan karfl›s›ndaki durumu, afla¤›da tablo fleklinde özetlenmifltir.

Kar Pay›n›n Kayna¤›
1998 ve öncesi kazançlar
(‹stisna kaynakl› olan olmayan)
1999-2002 y›llar›na iliflkin
istisna kaynakl› kazançlar

Kar Da¤›t›m Stopaj› Beyan Durumu
Yap›lmayacak
Gelir Vergisinden
müstesna
Elde edilen net kâr
Yap›lmayacak
pay›na, bunun 1/9’u
eklenecek, bulunan
tutar›n yar›s› vergiye
tabi gelir olarak
dikkate al›nacak,
haddin afl›lmas› sebebiyle beyannameye
dahil edilmesi durumunda hesaplanan

GVK Geçici 61 kapsam›nda
yat›r›m indirimi istisnas›ndan
yararlanm›fl, dolay›s›yla daha
önce %19,8 oran›nda stopaja
tabi tutulmufl kazançlar
GVK Geçici 61 kapsam›nda
yat›r›m indirimi istisnas›ndan
yararlanm›fl, dolay›s›yla daha
önce %19,8 oran›nda stopaja
tabi tutulmufl kazançlar

1999-2002 y›llar›na iliflkin
kurumlar vergisine tabi tutulmufl kazançlar

vergiden, beyannameye intikal ettirilen
tutar›n 1/5’i mahsup
edilerek kalan›
ödenecek.
Yap›lmayacak
Elde edilen net kâr
pay›na, bunun 1/9’u
eklenecek, bulunan
tutar›n yar›s› vergiye
tabi gelir olarak
dikkate al›nacak,
haddin afl›lmas› sebebiyle beyannameye
dahil edilmesi durumunda hesaplanan
vergiden, beyannameye intikal ettirilen
tutar›n 1/5’i mahsup
edilerek kalan›
ödenecek.
Yap›lacak
Elde edilen kar
pay›n›n yap›lan stopaj
(2003/5590 say›l›
B.K.K.’na göre stopaj dahil brüt tutar›n›n
yar›s› vergiye tabi
oran› %10. 2003
gelir olarak dikkate
sonuna kadar ayr›ca
al›nacak, haddin
bunun %10’u kadar
afl›lmas› sebebiyle
da fon pay› hesabeyannameye dahil
planacak.)
edilmesi durumunda
hesaplanan vergiden,
elde edilen kar pay›n›n
tamam› üzerinden
yap›lm›fl olan fiili
stopaj (istisna edilen
k›sma isabet eden
stopaj dahil) mahsup
edilerek kalan›
ödenecek.

Elde edilen kar
pay›n›n yap›lan stopaj
(2003/5590 say›l›
dahil brüt tutar›n›n
B.K.K.’na göre stopaj
yar›s› vergiye tabi
oran› %10. 2003
gelir olarak dikkate
sonuna kadar ayr›ca
al›nacak, haddin
bunun %10’u kadar
afl›lmas› sebebiyle
da fon pay› hesabeyannameye dahil
planacak.)
edilmesi durumunda
hesaplanan vergiden,
elde edilen kar pay›n›n
tamam› üzerinden
yap›lm›fl olan fiili
stopaj (istisna edilen
k›sma isabet eden
stopaj dahil) mahsup
edilerek kalan›
ödenecek.

2003 ve müteakip y›l kazançlar› Yap›lacak

21.YÜZYILDA ELEKTRON‹K T‹CARET ve
‹NTERNET‹N ETK‹LER‹

‹

Ercan ALPTÜRK
Gelirler Baflkontrolörü

I-G‹R‹fi:
nternet, elektronik ticaretin yaflam alan›d›r ve bu alanda say›s›z web sitesi kurularak yeni pazarlama teknikleri sergilenmeye bafllanm›flt›r.Özellikle say›sallaflt›r›lm›fl (dijital) ürünlerin ticaretinin gelecek vaat etti¤i bu ortamda ilgili
web sitelerini iflletenlerin ya- sal düzenlemelere uymak mecburiyetleri vard›r.Vergisel yönden yürürlükte olan yasal düzen- lemelerin en baflta geleni ise ticari faaliyetten kaynaklanan iflyerinin ya da bir iflin baflland›¤›- na dair vergi idaresinin haberdar edilmesi ve mükellefiyet tesis ettirilerek gerçeklefltirilen ekonomik hareketlili¤in meflru bir düzene oturtulmas›d›r.Yaln›z mükellefiyet tesis
ettirilmesi ya- sal bir kazanç elde edildi¤ine iflaret etmeyece¤inden bilhassa elektronik ticaretin yo¤unlaflma- s› nedeniyle gerek vergi kanunlar›nda gerekse de ticaret kanunlar›nda yasal de¤iflikliklere ge- reksinim duyulmaktad›r.Elektronik
belgelerin delil olarak kullan›lmas›ndan bilgi güvenli¤ine, tüketicinin korunmas›ndan haks›z rekabetin önlenmesine kadar pek çok amac› sa¤layacak ya- sal düzenlemeler yap›lmad›kça elektronik ticaret sa¤lam ayaklar üzerinde durmayacakt›r.Internette faaliyet gösteren al›flverifl siteleri insanlara yeni bir dünyan›n kap›s›n› açmaktad›r, fakat bu alanda da kötü niyetli kifli ya da kurulufllar›n olabilece¤i gerçe¤i unutulmamal›d›r.
‹nternetin en h›zl› geliflen bölümlerinden birisi firmalar aras› pazard›r.Internetin
sahip oldu¤u üstünlükler sayesinde bu pazarda ifllem hacminde art›fllar meydana
gelmifltir.Dünya ticaretinin a¤›rl›kl› olarak geliflti¤i ABD ve Avrupa bölgesinde
B2B ekonomisi de nispeten a¤›rl›ktad›r.‹fl dünyas›nda internet kullan›m›n›n h›zla yayg›nlaflmas›,pazar›n büyümesi,dinamizm,maliyetlerde görülen ola¤anüstü
de¤iflimler,ifllem h›z›n›n artmas› ve büyük iflletmelerin ilgisi B2B ekonomisini
ilerleten güçler aras›nda say›lmaktad›r.
B2B terimi,yal›n anlam›yla firmadan firmaya yap›lan elektronik ticaret ifllemlerini ifade etmektedir.Elektronik ortam›n getirdi¤i üstünlüklerden yararlanan B2B
ekonomisinde h›z,global eriflim,bilgi yönetimi,befleri sermaye ve müflteri odakl›
pazarlama anlay›fl› ön plana geçmektedir.‹nternette firmalar aras›nda oluflturulan
pazar›n geleneksel ticaretin içinde yer ald›¤› pazara göre pek çok avantajlar› ortaya ç›kt›¤›ndan yak›n gelecekte yeni bir ifl döngüsünün egemen olmas› muhtemeldir.‹fllem maliyetlerindeki tasarruflar,zaman tasarrufu siparifl ifllemlerinin
h›zlanmas› bu üstünlüklere örnek gösterilebilir.

Faturalar›n ve ödemelerin Internet üzerinden yap›lmaya bafllanmas› sonucunda; telekom flirketleri, üreticiler ve
dot.com siteleri gibi giriflimler de ödeme zemininde yer almaya bafllad›.Elektronik mesajla bilgilendirilme,faturalar› birlefltirme,sunma ve
ödeme hizmetleri art›k tek bir ekrandan yap›l›r hale geldi.Dolay›s›yla,ödemelere iliflkin klasik usuller yerlerini
gücünü h›z ve etkinlikten alan elektronik ödeme yöntemlerine b›rakm›flt›r.
II-ELEKTRON‹K T‹CARET‹N
VERG‹LEND‹R‹LMES‹NE
‹L‹fiK‹N SORUNLARIN
‹RDELENMES‹
Internet ortam›nda bankac›l›k ve benzeri finansal hizmetlerde müflteri bilgilerine iliflkin gizlilik anlay›fl›n›n kat›
bir biçimde uygulanmas› sonucunda,vergi idaresinin denetim yapma ve
bilgi toplama olana¤› ortadan kalmaktad›r.Böylelikle,vergi kaç›rmak isteyenler aç›s›ndan cazip seçenekler ortaya ç›kmaktad›r.
Vergi idareleri bugünkü donan›mlar›yla ve geleneksel denetim teknikleriyle,
say›sallaflt›r›lm›fl ürünlerin sat›fllar›na
iliflkin kontrolleri uygulayacak kapasiteye sahip de¤illerdir. Internet ortam›nda, ifllemin nerede gerçekleflti¤ini
tespit etmek her zaman mümkün de¤ildir.Internette mal ve hizmet aras›ndaki
s›n›rlar aç›k olarak çizilmedi¤i
için,özellikle ticari yasalar ve uluslararas› ticaretin uygulanmas›nda aksakl›klar ç›kmas› beklenmektedir.
Elektronik ticaretten kazanç sa¤land›¤›
zaman,bu kazanc›n nerede elde edildi¤i ve vergi mükellefinin sanal ortamdaki kimli¤i ve ikametgah›na iliflkin

bilgilerin do¤ru olup olmad›¤›n› tespit
etmek güçlük arz etmektedir.Bu nedenle,kaynak bazl› ve ikamet bazl› vergilendirme haklar›n›n da¤›l›m›n›n yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.Bu noktada, vergilendirme aç›s›ndan ana kriterin “ kal›c› tesis” olabilece¤i düflünülebilir.
Elektronik paran›n takibindeki güçlükler,internet ortam›nda al›c› ve sat›c›
kimliklerinin gizli tutulabilmesi, offshore web sitesi vergi cennetlerinin
varl›¤›,elektronik ticaretin gizlili¤inin
kay›tlar›n saklanmas›n› kolaylaflt›rmas›
di¤er sorunlar olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Elektronik ortamda gerçeklefltirilen
global ticaret,gelir üzerinden al›nan
vergiler aç›s›ndan vergileme hakk›n›n
belirlenmesini zorlaflt›rmaktad›r.Çok
uluslu flirketler ürünlerini bir ülkede tasarlamakta,baflka bir ülkede üretmekte,di¤er bir ülkede ise sat›fla sun-maktad›r.Böylelikle bu flirketler kar transferlerini gerçeklefltirerek yükümlü olduklar› vergilerden kaç›nabilmektedirler.
Elektronik ortamda gerçeklefltirilen
ekonomik faaliyetlerin vergilendirilmesi konusunun uluslararas› boyutta
de¤erlendirilmesi gerekmektedir çünkü bu alanda gerçeklefltirilecek yasal
düzenlemelerin mutlaka uluslararas›
iflbirli¤ini sergileyecek global uygulamalar› gerçeklefltirmesi gerekmektedir.Aksi halde,vergilendirme rejimine
iliflkin olarak yap›lacak her müdahale
elektronik ortam›n bizzat kendisinin
dayand›¤› platform olan internetin do¤al yap›s›na ayk›r›l›k tafl›yacakt›r.‹nternetin ne ulusal bir s›n›r› ne de kendi-

sini bekleyen ulusal muhaf›zlar› olmad›¤›na göre,vergilendirme rejimine de
bu aç›dan yaklaflmak gerekmektedir.
Elektronik ticaretin vergiden ar›nd›r›lmas› mümkün de¤ildir,çünkü tüm dünyada hacmi giderek genifllemekte ve
geleneksel ticarete meydan okumaktad›r.Yap›lmas› gerekenlerin en bafl›nda
vergi anlaflmalar›na bu alanla ilgili olarak ilave hükümlerin yerlefltirilmesi ve
uluslararas› ticarette meydana gelebilecek anlaflmazl›klar›n çözümünde elektronik tahkimin geçerli olaca¤›n› kabul
etmek gelmektedir.Her ülke geliflmifllik düzeyine göre,elektronik ticaretle
ilgili gerek yasal gerekse teknik sorunlar› çözerken elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusunda mutlaka uluslararas› düzeydeki düzenlemeleri bünyesine aktarmak zorunlulu¤uyla karfl›
karfl›ya gelecektir.

III-INTERNET‹N EKONOM‹YE
ETK‹LER‹
Internette,as›l de¤iflen bir yeni ifl modeli, yeni yarat›c› servislerdir.Müflteri
odakl› çal›flma,”call-center” ad› verilen
iletiflim noktalar›n›n kurulmas› bu de¤iflimin göstergeleri aras›nda say›labilir.Bu nedenle,gelecekte ifl yap›fl flekillerinin de¤iflmesiyle birlikte yeni hizmetlerin ve yeni ifllerin do¤abilece¤ini
söyleyebiliriz
Yeni ekonomi, sonuç olarak bilgi toplumunu hedeflemifltir. Bu hedef çerçevesinde, sosyoekonomik geliflmeler
aç›s›ndan birçok dönüflüme tan›k olabiliriz.Öncelikle,mal üretiminden hizmet üretimine kadar profesyonel,e¤itim,teknik,sa¤l›k ve g›da alanlar›nda
hizmetler aç›s›ndan büyük de¤iflim potansiyeli beklenmektedir.‹fl nitelikleri-

nin ve karakterlerinin de¤iflimi de bu
dönüflüm içerisinde say›labilecek sonuçlardan birisidir.Bunun sonucunda;iflgücünde teknik bilgiye sahip elemanlara olan gereksinimin artaca¤› ve
bilgi s›n›f›n›n genifllemesi gerçe¤i ile
karfl›laflaca¤›z.Yüksek teknolojilere
do¤ru bir teknolojik geliflimin de varl›¤›n› hissettirece¤i yeni dönemde,küçük
ve yetenekli bilgisayarlar›n, internet
eriflim cihazlar›n ve di¤er makinelerin
yayg›nlaflaca¤› tahmin edilmektedir.Bahsedilen dönüflümler zincirinde
biliflim teknolojilerinin yay›lmas›yla
birlikte;uzak noktalarla iletiflim kurabilmeyi sa¤layan telekomünikasyonun
ileri düzeyde kullan›laca¤›n› da bu
noktada söyleyebiliriz.
Yeni ekonomi,ad›ndan da anlafl›laca¤›
üzere eskiden ve geleneksel olandan
fark l› bir yap›y› ve anlay›fl› simgelemektedir. Bu nedenle,üzerinde durdu¤u platform aç›s›ndan her ne kadar geleneksel ekonomi ile tüm ba¤lar›n›
kesme olana¤› olmasa da yak›n bir gelecekte özellikle elektronik ticaretin
getirece¤i kolayl›klar ve üstünlükler
nedeniyle yar›flta bir ad›m öne geçme
flans›na sahiptir.Bu sonuca ulafl›lmas›
için teknik,hukuki ve finansal altyap›s›n› güçlendirmesi ve yetiflmifl insan
gücüyle donat›lmas› zorunludur.Ayr›ca,yap›lan tüm ifllemlerin güvenlik alt›nda gerçekleflebilmesi için elektronik
imza ve dijital sertifika gibi konularda
yasal otoritelerin kapsay›c› yasal düzenlemeleri oluflturmas› ve suistimallare karfl› gerekli yapt›r›mlar›n uygulanmas› gerekmektedir.
Geleneksel ekonomide varolan s›k›nt›lar›n ve yaflanan problemlerin yeni
ekonomi ile bertaraf edilebilece¤ini

düflünmek iyimserlik olabilir ama beklentilerin çok fazla oldu¤u bir ortamda
özellikle geliflmifl ekonomilerde görülen büyümenin olumlu etkilerinin en
fazla yeni ekonomide örülebilece¤ini
söyleyebiliriz.Sonuçta,bu yap›sal dönüflüm içinde belirleyici güç, biliflim
teknolojisini sürekli gelifltiren ve bu
de¤iflimleri gündelik yaflama uyarlayarak hayat› kolaylaflt›ran yeniliklere ve
bulufllara kap›y› açan politikalar olacakt›r.
Elektronik ortamda gerçeklefltirilen
global ticaret,gelir üzerinden al›nan
vergiler aç›s›ndan vergileme hakk›n›n
belirlenmesini zorlaflt›rmaktad›r. Çok
uluslu flirketler ürünlerini bir ülkede tasarlamakta, baflka bir ülkede üretmekte,di¤er bir ülkede ise sat›fla sun-maktad›r.Böylelikle bu flirketler kar transferlerini gerçeklefltirerek yükümlü olduklar› vergilerden kaç›nabilmektedirler.
Elektronik ortamda gerçeklefltirilen
ekonomik faaliyetlerin vergilendirilmesi konusunun uluslararas› boyutta
de¤erlendirilmesi gerekmektedir çünkü bu alanda gerçeklefltirilecek yasal
düzenlemelerin mutlaka uluslararas›
iflbirli¤ini sergileyecek global uygulamalar› gerçeklefltirmesi gerekmektedir.Aksi halde,vergilendirme rejimine
iliflkin olarak yap›lacak her müdahale
elektronik ortam›n bizzat kendisinin
dayand›¤› platform olan internetin do¤al yap›s›na ayk›r›l›k tafl›yacakt›r. ‹nternetin ne ulusal bir s›n›r› ne de kendisini bekleyen ulusal muhaf›zlar› olmad›¤›na göre,vergilendirme rejimine de
bu aç›dan yaklaflmak gerekmektedir.
Elektronik ticaretin vergiden ar›nd›r›l-

mas› mümkün de¤ildir, çünkü tüm
dünyada hacmi giderek genifllemekte
ve geleneksel ticarete meydan okumaktad›r.Yap›lmas› gerekenlerin en
bafl›nda vergi anlaflmalar›na bu alanla
ilgili olarak ilave hükümlerin yerlefltirilmesi ve uluslararas› ticarette meydana gelebilecek anlaflmazl›klar›n çözümünde elektronik tahkimin geçerli olaca¤›n› kabul etmek gelmektedir.Her
ülke geliflmifllik düzeyine göre,elektronik ticaretle ilgili gerek yasal gerekse
teknik sorunlar› çözerken elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusunda
mutlaka uluslararas› düzeydeki düzenlemeleri bünyesine aktarmak zorunlulu¤uyla karfl› karfl›ya gelecektir.

IV- SONUÇ
Bugün için elektronik ticarette vergilendirmeye iliflkin temel sorunlar; ülkeler aras›nda web tabanl› gelirlerin
nas›l de¤erlendirilip hangi vergilendirme rejimine tabi tutulaca¤› konusunda
belirsizlikler, Web sitesini bar›nd›ran
sunucu bilgisayar›n - web server- ülkeler itibariyle vergilendirme konumunun farkl›l›k arz etmesi, web sitelerini
konuk eden firmalar›n (hosting) yabanc› müflterilerinin vergi sorumlusu say›l›p say›lmayaca¤›, veri iletiflim altyap›s›n›n ulusal ve uluslararas› rekabete
al›nmas› konusundaki belirsizlik, elektronik ortamda elde edilen delillerin tan›nmas› aç›s›ndan yasalardaki de¤iflikliklere gereksinim duyulmas› ve elektronik ticaret ortam›n›n vergi denetim
olanaklar›n› güçlefltirmesi olas›l›¤›n›n
yüksek düzeyde oldu¤undan vergi idarelerinin yeni denetim yöntem ve tekniklerine gereksinim duyulmas› olarak
ana bafll›klar halinde s›ralanabilir.

HURDA TESL‹MLER‹ 1.1.2004
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN KATMA DE⁄ER
VERG‹S‹NE TAB‹ TUTULMAMASI
NEDEN‹YLE YAPILACAK DÜZELTME
‹fiLEMLER‹
Dr. Ahmet Kavak
Yeminli Mali Müflavir
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I. KONU
atma De¤er Vergisi Kanununun Sosyal ve Askeri Amaçl› ‹stisnalarla Di¤er ‹stisnalar bafll›kl› 17 nci maddesinin 4 numaral› f›kras›n›n (g) bendinde, 5035 say›l› kanunun 8 nci maddesiyle yap›lan yeni düzenleme ile
‘.....metal, plastik, ka¤›t, cam hurda ve at›klar›n›n’ teslimlerinin katma de¤er vergisinden istisna edildi¤i ve bu istisna hükmünün 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanaca¤› da, bahsi geçen yasan›n 50 nci maddesinde hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Metal, plastik, ka¤›t, cam hurda ve at›klar›n›n teslimlerinin katma de¤er vergisinden istisna edilmesi uygulamas› bafllamas› ile birlikte bu hurdalar ile ilgili olarak
yüklenilen veya maliyetleri içinde yer alan katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›lmayaca¤› nedenle, katma de¤er vergisi düzeltmesi hususunda oluflan
farkl› yaklafl›mlar ve bu farkl› yaklafl›mlar›n yaratt›¤› karmaflan›n ortadan kald›r›lmas› amac› ile konu ele al›narak afla¤›da aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.

II. HANG‹ HURDA TESL‹MLER‹ KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ ‹ST‹SNASI
KAPSAMINDADIR
Katma de¤er vergisinden istisna edilen hurdalar›n kapsam›n›n belirlemesine geçmezden önce, hurdadan neyin anlafl›lmas› gerekti¤i üzerinde k›saca durmak yerinde olacakt›r.
Hurdan›n kelime anlam› parçalanm›fl, döküntü durumuna gelmifl, ifle yaramayacak derecede bozulmufl, sakatlanm›fl, zarar görmüfl demektir.
Katma De¤er Vergisi Kanununa iliflkin olarak yay›mlanan 53 s›ra nolu genel tebli¤de hurda metal, metal k›rp›nt›lar›, metal talafllar›, mamul veya yar› mamul
madde üreten imalathane ya da fabrikalardan ç›kan standart d›fl› metal ürünler,
izabe tesislerinden ç›kan standart d›fl› metal hammaddeler, hadde bozuklar› ve
benzerleri olarak tan›mlanm›fl ve 86 s›ra numaral› genel tebli¤de belirtildi¤i üzere hurda kavram› ise; her türlü maden, plastik, ka¤›t ve cam hurdas›n›, bunlar›n
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hurda halindeki kar›fl›mlar›n›, aynen
veya onar›lmak sureti ile üretim amaçlar›na uygun olarak kullan›lmayacak
haldeki metal, plastik, ka¤›t ve cam karakterleri her türlü ham, yar› mamul ve
mamul maddeyi ifade etmekte oldu¤u
aç›klanm›flt›r.
Belirtilen sözkonusu tan›mlar bir anlamda katma de¤er vergisinden istisna
edilen hurdalar›n kapsam›n›da aç›klam›fl olmaktad›r.
Bu cümleden olarak, tesimleri katma
de¤er vergisinden istisna edilen hurdalar› dört grup halinde afla¤›daki flekilde
sayabiliriz.
1- Hurda metal ve at›klar› : Metal (demir, bak›r, saç, alimünyum, prinç,
kurflun, teneke, çelik, çinko, pik, sar›, bronz, nikel, k›z›l, lehim, mangan-tutya, antiman ve benzeri) k›rp›nt›lar›, metal talafllar›, mamul veya yar› mamul madde üreten imalathane ya da fabrikalardan ç›kan standart d›fl› metal ürünleri, izabe tesislerinden ç›kan standart d›fl› metal
hammaddeler, hadde bozuklar› ile
aynen veya onar›lmak suretiyle üretim amaçlar›na uygun olarak kullan›lmayacak metal ürünleri, gemilerden sökülen saç aksamlar› ve metal
at›klar›,
2- Hurda plastik ve at›klar› : Plastik k›r›k ve k›rp›nt›lar›, granül ve çapak
haline getirilen plastik, naylon, lastik ve petleri, mamul veya yar› mamul madde üreten imalathane ve
fabrikalardan ç›kan standart d›fl›
plastik ürünleri, aynen veya onar›lmak suretiyle üretim amaçlar›na uygun olarak kullan›lamayacak plastik
ürünleri ile plastik at›klar›,

3- Hurda ka¤›t ve at›klar› : Ka¤›t, karton ve mukavva k›rp›nt›lar›, mamul
veya yar› mamul madde üreten imalathane ve fabrikalardan ç›kan standart d›fl› ka¤›t ürünleri ile bunlar›n
döküntü ve at›klar›,
4-Hurda cam ve at›klar› : Cam flifle, kavanoz, otomobil ve pencere camlar›,
cam k›r›klar› ve at›klar›, mamul veya yar› mamul madde üreten imalathane ve fabrikalardan ç›kan standart
d›fl› cam ürünleri ile aynen veya
onar›lmak suretiyle üretim amaçlar›na uygun olarak kullan›lmayacak
cam ürünleri ile at›klar›.
Yukar›da belirtilen hurda metal, hurda
plastik, hurda ka¤›t ve hurda cam ile
bunlar›n at›klar›n›n teslimi katma de¤er vergisinden istisna edilmifltir. Belirtilen kapsam›n d›fl›nda kalan di¤er
hurdalar›n, döküntülerin ve at›klar›n
tesliminde istisna uygulanmas› sözkonusu olmayacakt›r. Bir di¤er ifade ile
bu tür teslimler katma de¤er vergisine
tabi tutulacakt›r.
Örne¤in, kumafl k›rp›nt›lar› ve iplik
at›klar›n›n tesliminde istisna uygulanmayarak, %18 oran›nda katma de¤er
vergisine tabi tutulacakt›r.
III. METAL, PLAST‹K, KA⁄IT,
CAM HURDA VE ATIKLARININ
VERG‹S‹Z TESL‹M‹ NEDEN‹YLE
HANG‹ HALLERDE KATMA D E ⁄ER VERG‹S‹ DÜZELTMES‹ YAPILACAKTIR
1.1.2004 tarihinden itibaren yürürlü¤e
giren ve 5035 say›l› yasan›n 8 nci
maddesi ile de¤ifltirilen Katma De¤er
Vergisi Kanununun 17/4 ncü maddesi
hükmü uyar›nca; hurda metal, hurda

plastik, hurda ka¤›t ve hurda cam ile
bunlar›n at›klar›n›n teslimleri katma
de¤er vergisine tabi de¤ildir.
Sorumluluk uygulamas› kapsam›nda
teslimleri vergiye tabi tutulan söz konusu hurdalar›n 1.1.2004 tarihinden itibaren vergiden istisna edilmesi, bu tür
hurdalar ile bunlar›n at›klar›n› teslim
eden mükellefler, Katma De¤er Vergisi Kanununun 30/a maddesi hükmü
kapsam›nda; söz konusu hurdalar ile
bunlar›n at›klar›n›n al›fl vesikalar›nda
gösterilen veya bunlar›n maliyetleri
içinde yer alan katma de¤er vergisini
indirim konusu yapamayacaklar ve indirim konusu yapm›fl olmalar› halinde
ise, indirim konusu yap›lan katma de¤er vergisinin, vergisiz teslimin yap›ld›¤› vergilendirme dönemi içinde, düzeltme ifllemini gerçeklefltirmeleri gerekmektedir.
‹flte mükellefler taraf›ndan teslim edilen hurda metal, hurda plastik, hurda
ka¤›t ve hurda cam ile bunlar›n at›klar›na iliflkin olarak hangi hallerde katma
de¤er vergisi düzeltilmesi gerekti¤i ve
hangi hallerde söz konusu vergisiz teslimler nedeniyle katma de¤er vergisinin düzeltilmesine gerek bulunmad›¤›,
olabildi¤ince kapsaml› bir biçimde
aç›klanarak, konuya iliflkin görüfllerimize de yer verilmifltir.

A- Katma De¤er Vergisi Düzeltilmesi
Gereken Haller
Mükelleflerin hurda metal, hurda plastik, hurda ka¤›t ve hurda cam ile bunlar›n at›klar›n› vergisiz olarak teslim etmeleri nedeniyle, afla¤›da belirtilen
hallerde, katma de¤er vergisi düzeltmesi yapmalar› gerekmektedir.
1- 1.1.2004 tarihinden önce sat›n al›-

nan hurda metal, hurda plastik, hurda ka¤›t ve hurda cam ile bunlar›n
at›klar› nedeniyle yüklenilen ve al›fl
vesikalar›nda gösterilen katma de¤er vergisi,
2- 1.1.2004 tarihinden sonra hurda metal, hurda plastik, hurda ka¤›t ve
hurda cam ile bunlar›n at›klar›n› teslim edenlerin istisnadan yararlanmamalar› yönünde tercihlerini kullanmalar› nedeniyle, bu kifli ve kurumlardan al›nan hurda metal, hurda
plastik, hurda ka¤›t ve hurda cam ile
bunlar›n at›klar› dolay›s›yla yüklenilen ve al›fl vesikalar›nda gösterilen katma de¤er vergisi,
3- Sat›n al›nan veya imal edilen emtian›n herhangi bir nedenle sahip oldu¤u as›l özelli¤ini yitirmesi ve bu
haliyle hurda mahiyetinde teslime
konu edilmesi halinde, sözkonusu
emtian›n al›m› veya imalat› nedeniyle yüklenilen katma de¤er vergisi,
4- Sat›n al›nan veya imal edilen ve demirbafl eflya niteli¤indeki bir iktisadi k›ymetin herhangi bir sebeple sahip oldu¤u as›l özelli¤ini yitirmifl
olmas› ve bu haliyle hurda mahiyetinde teslime konu edilmesi durumunda, sözkonusu demirbafl mahiyetindeki iktisadi k›ymetin sat›n
al›nmas›nda veya imal edilmesi s›ras›nda yüklenilen katma de¤er vergisi,
5- Sat›n al›nan veya imal edilen ve iflletme faailyetinde ticari amaçla kullan›lan binek otomobillerin pert olmas› sebebiyle elden ç›kar›lmas› halinde, sözkonusu binek otomobillerin sat›n al›m›nda veya imalat›nda
yüklenilen katma de¤er vergisi,

Sözkonusu teslimler nedeniyle, düzeltme sonucu vergi dairesine ödenen katma de¤er vergisi tutarlar› gider olarak
dikkate al›nacakt›r.

B- Katma De¤er Vergisi Düzeltmesi
Yap›lmayacak Haller
Mükelleflerin hurda metal, hurda plastik, hurda ka¤›t ve hurda cam ile bunlar›n at›klar›n› vergisiz olarak teslim etmeleri nedeniyle, afla¤›da belirtilen
hallerde katma de¤er vergisi düzeltilmesi yap›lmaz.
1- Herhangi bir mal›n imalat› s›ras›nda
ortaya ç›kan k›r›nt›, k›rp›nt›, talafl ve
benzeri at›klar ile standart d›fl› ürünlerin (ki bunlar imalat firesi olarak
tan›mlan›r) vergisiz teslim edilmeleri nedeniyle; sözkonusu fireler
için yüklenilen katma de¤er vergisi
hesaplamas› sözkonusu olmaz ve
dolay›s›yla katma de¤er vergisi düzeltmesi yap›lmaz.
2- Sat›n al›nan veya imal edilen ve ticari mahiyette kullan›lmayan binek
otomobillerinin pert olmas› nedeniyle, hurda mahiyetinde vergisiz
teslim edilmesi durumunda; bu binek otomobilinin al›m›nda veya
imalinde yüklenilen katma de¤er
vergisinin, Katma De¤er Vergisi
Kanununun 30 ncu maddesinin (b)
bendi kapsam›nda indirime konu
edilmeyip maliyet veya gider yaz›lm›fl olmas› nedeniyle, düzeltilmesi
sözkonusu de¤ildir.
3- Sat›n al›nan emtia, ilk madde ve yard›mc› malzeme ile demirbafl mahiyetindeki iktisadi k›ymetlerin sar›ld›¤› veya içine konuldu¤u ve depozito veya geri dönüflüme konu olmayan ka¤›t, karton, mukavva, nay-

lon, karton kutu, plastik kutu, cam
flifle, teneke kutu, pet flifle gibi ambalaj malzemelerinin biriktirilip
vergisiz sat›fla konu edilmesi durumunda da, herhangi bir katma de¤er
vergisi düzeltilmesi yap›lmaz.
Konuya iliflkin olarak ‹stanbul Defterdarl›¤› Marmara Kurumlar Vergi
Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan verilen
19.2.2004
tarih
ve
B.07.4.DEF.4.34.00.53/02C/KDVK 17/04-08/243 say›l› muktezada; sözkonusu ambalaj malzemelerinin hurda olarak teslimi nedeniyle yüklenilen ve indirimi mümkün olmayan katma de¤er vergisinin 26 seri no.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inin “G” bölümündeki aç›klamalar çerçevesinde hesaplan›p, düzeltilmesi gerekti¤i belirtilmifltir.
Bu görüfle afla¤›daki gerekçelerle kat›lmak mümkün de¤ildir.
a) 26 nolu katma de¤er vergisi genel
tebli¤inde, geri dönüflüme konu
edilmeyen ambalaj malzemesi bedelinin faturada sat›lan mal bedelinden ayr› gösterilmesi sözkonusu olmad›¤› ve sat›lan mal bedeline dahil
edilmifl olaca¤› nedenle farkl› bir
katma de¤er vergisi oran› de¤il, mal›n tabi oldu¤u oranda vergilenece¤inin aç›klamas› getirilmifltir.
b) Mal al›m›nda bulunan mükellefin
ald›¤› mal›n ambalaj› nedeniyle kaç
lira ödedi¤ini bilmesi sözkonusu olmad›¤›ndan, yüklenilen katma de¤er vergisinin matematik olarak hesaplanmas› mümkün de¤ildir.
c) Al›c›n›n as›l amac›n›n ambalaj› de¤il mal al›m› oldu¤udur.

d) Ambalaj mal›n sat›fla sunum biçimi
olup, mal›n kendisi ile do¤rudan
iliflkisi yoktur.
e) Mal› alan kifli ve kurumlar sözkonusu ambalajlar› sat›fla konu etmesi
yasal bir zorunluluk de¤ildir. ‹sterse
bunlar› çöpe atabilir ve çöpe att›¤›
bu ambalajlar nedeniyle vergi yasalar› karfl›s›nda sorumlu tutulamaz.
Ancak basiretli bir ifl adam› s›fat› ile
sözkonusu mallar›n ambalajlar›n› biriktirip vergisiz satmas› ve gelir yaratmas› durumunda ise, ambalajlar nedeniyle yüklenilen katma de¤er vergisi
oldu¤u varsay›m› ile katma de¤er vergisi düzeltmesi istenemez.

IV – KÜLÇE TESL‹MLER‹ ‹ST‹SNA
KAPSAMINDA DE⁄‹LD‹R
Hurda olarak al›nan metallerin eritilip
külçe haline getirilmesi ve sat›fla konu
edilmesi halinde külçe teslimleri istisna kapsam›nda olmay›p, % 18 oran›nda katma de¤er vergisine tabi tutulacakt›r.
Hemen hat›rlatal›m ki, demir, bak›r,
aliminyum, pirinç, kurflun, teneke gibi
metallerin külçe haline getirilip sat›lmas› 85 seri nolu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤ gere¤ince ve aliminyum al›fl›ml› külçe, deoksidat külçe,
yuvarlak ingot (billet) ile külçe halindeki katot ve ramad teslimleri de 86 seri nolu Katma De¤er Vergisi genel tebli¤ uyar›nca tevkifat uygulamas› kapsam›na al›nm›flt›r.
Bu nedenle külçe teslimlerinde hesaplanan katma de¤er vergisinin % 90 al›c› taraf›ndan sorumlu s›fat› ile ve 2 nolu katma de¤er vergisi beyannamesi
ile beyan edilip vergi dairesine ödenecek ve kalan % 10 oran›ndaki katma

de¤er vergisi ise, külçe bedeli ile birlikte sat›c›ya ödenecektir.
V – HURDA TESL‹MLER‹NDE
‹ST‹SNADAN VAZGEÇ‹LEB‹L‹R M‹ ?
Hurda metal, hurda plastik, hurda ka¤›t
ve hurda cam ile bunlar›n at›klar›n›n
teslimini gerçeklefltiren kifli ve kurumlar, Katma De¤er Vergisi Kanunun 18
nci maddesi kapsam›nda istisnadan
vazgeçip, sözkonusu teslimler için katma de¤er vergisi uygulama yoluna gidebilirler. Bu durumda yüklenilen katma de¤er vergileri genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yap›laca¤›
tabiidir.

VI - SONUÇ
1.1.2004 tarihinden itibaren hurda metal, hurda plastik, hurda ka¤›t ve hurda
cam ile bunlar›n at›klar›n›n tesliminin
katma de¤er vergisinden istisna edilmesi nedeniyle, istisnadan vazgeçme
yönünde tercihini kullanmayan mükellefler, sözkonusu teslimler nedeniyle
yukar›daki III/A ayr›m›nda aç›kland›¤›
üzere, yüklenmifl olduklar› katma de¤er vergisini düzeltmeleri gerekmektedir.
Düzeltme sonucu vergi dairesine ödenen katma de¤er vergisi tutarlar› gider
olarak dikkate al›nacakt›r.
Yaz›m›z›n III/B ayr›m›nda belirtilen
vergisiz hurda teslimleri nedeniyle katma de¤er vergisi düzeltmesi sözkonusu
olmayacakt›r.
Hurdalar›n eritilip külçe halinde getirildikten sonra sat›fla konu edilmesi durumunda istisna uygulanmayacak ve
sözkonusu külçe teslimleri % 18 oran›nda katma de¤er vergisine tabi tutulacakt›r.
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TAZM‹NATININ DURUMU
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›dem tazminat›, ‹fl Kanunu’nda gösterilen fesih hallerinde, en az bir y›ll›k
çal›flmas› olan iflçiye veya iflçinin vefat etmesi halinde bu iflçinin mirasç›lar›na iflveren taraf›ndan ödenmesi gereken parad›r.
Bilindi¤i üzere 10.06.2003 tarih ve 25134 nolu Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 120. maddesi, 1475 say›l› eski ‹fl Kanunu’nu “k›dem tazminat›n›n düzenleyen 14. madde hariç “ yürürlükten kald›rm›flt›r.. Böylelikle yasaya ayk›r› olarak k›dem tazminat› verilmesine iliflkin cezalar ortadan kalkm›flt›r.
Yeni ‹fl Kanunu’nun Geçici 6. maddesi “K›dem tazminat› fonunun yürürlü¤e girece¤i tarihe kadar iflçilerin k›demleri eski ‹fl Kanunu’nun 14. maddesi hükümlerine göre sakl›d›r.” hükmüne yer vermifltir.
Bu sebeple çal›flmam›zda (k›dem tazminat› fonu henüz yürürlü¤e girmedi¤i için)
eski fakat halen yürürlükte bulunan ‹fl Kanunu’nun 14. maddesi hükmüne göre,
k›dem tazminat›na hak kazanabilmenin koflullar›, hangi flartlarla ne miktarda k›dem tazminat› verilebilece¤i, bu flart ve miktara uymayan k›dem tazminatlar›n›n
durumu özetlenmifltir.
1. KIDEM TAZM‹NATININ ÖDENEB‹LMES‹N‹N KOfiULLARI
NELERD‹R?
1475 say›l› eski ‹fl Kanunu’nun bugün yürürlükte olan 14. maddesine göre, k›dem tazminat›na hak kazanma flartlar› flöyle s›ralanabilir:
1.1 ‹fl Kanununa tâbi bir iflçinin bulunmas›,
1.2 ‹flçinin o iflveren nezdinde ( o iflverene ait muhtelif iflyerlerinde ) en az bir
y›l çal›flm›fl olmas›,
1.3 ‹fl sözleflmesinin ‹fl Kanununda belirtilen biçimde sona ermesi: 1475 say›l› ‹fl
Kanunun 14. maddesinin 1. f›kras›nda, k›dem tazminat›na hak kazand›ran fesih halleri say›lm›flt›r. Bu maddeye göre ifl sözleflmesi:
a. ‹flveren taraf›ndan 1475 say›l› ‹fl Kanunun 17. Maddesinin II numaral› bendin-

de (yeni ‹fl Kanunun 25/II. maddesi)
gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan haller ve benzeri nedenlerle d›fl›nda hizmet akdinin feshedilmesi durumunda,
b. ‹flçi taraf›ndan 1475 say›l› ‹fl Kanunun 16. maddesinde (yeni ‹fl Kanunun 24. maddesi) say›lan nedenlerden dolay› ifl sözleflmesinin feshedilmesi durumunda,
c. Muvazzaf askerlik dolay›s›yla ifl sözleflmesinin feshedilmesi durumunda,
d. ‹flçinin ba¤l› bulundu¤u kanunla kurulu kurum veya sand›klardan yafll›l›k, emeklilik veya malullük ayl›¤›
yahut toptan ödeme almas› amac›yla ifl sözleflmesinin feshedilmesi durumunda,
e. Kad›n iflçinin evlendi¤i tarihten itibaren bir y›l içinde kendi r›zas› ile ifl
akdini sona erdirmesi durumunda,
f. ‹flçinin ölümü sebebiyle ifl sözleflmesinin son bulmas› durumundaiflçi
k›dem tazminat› almaya hak kazan›r.
* Prensip olarak kendi iste¤i ile iflten
ayr›lan iflçinin k›dem tazminat›na hak
kazanmas› mümkün de¤ildir. Ancak, ‹fl
Kanunu’nun 14/1. maddesinin 4. bendi
ile ayn› maddeye 1999 y›l›nda 4447 say›l› Kanunla eklenen bir hüküm ile1
emeklili¤e iliflkin baz› hallerde bu
mümkün hale getirilmifltir. 4447 say›l›
Kanunla eklenen hükümle, emeklili¤e
iliflkin yafl d›fl›ndaki di¤er koflullar gerçekleflti¤inde kendi iste¤i ile iflten ayr›1
2

lan iflçi, emekli olmasa da k›dem tazminat›na hak kazanacakt›r. Bu hakk›n
kazan›labilmesi için: Sigortal›l›k süresini ve prim ödeme gün say›s›n› tamamlamak, her iki flart›n yerine getirildi¤ini SSK’dan al›nacak belge ile kan›tlamak ve söz konusu belgeyi iflverene sunarak yaz›l› k›dem tazminat› talebiyle iflten ayr›lmak gerekmektedir.
Ancak bu hakk›n sadece ilk iflyerinden
ayr›l›rken kullan›lmas› gerekir, zira
yafl d›fl›ndaki koflullar›n gerçekleflmesi
o iflyerinde olmufltur. Konuyu bir örnekle aç›klamak gerekirse:
58 yafl›ndaki erkek bir iflçinin 7000
günlük prim gün say›s›n› tamamlamas›
halinde veya 56 yafl›ndaki kad›n bir iflçinin 26 y›ld›r sigortal› olmas› ve 4500
günlük prim gün say›s›n› tamamlamas›
durumunda, bu iflçi emekli olmayacak;
ancak yafl d›fl›ndaki di¤er flartlar› yerine getirmifl olacakt›r. Bu durumu belgeleyerek, iflverenine baflvurdu¤unda
ise k›dem tazminat›na hak kazanacakt›r. 2 Ayr›ca bu sebeple iflten ayr›lan iflçinin baflka bir ifle girmesini engelleyen bir hüküm de yasada öngörülmemifltir.
*1475 say›l› ‹fl Kanunu’nun 14/1. maddesinin 4. bendine göre, iflçilerin
emeklilik an›nda, ba¤l› bulunduklar›
kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlar›ndan veya sand›klar›ndan yafll›l›k,
emeklilik, malûllük veya toptan ödeme
almak amac› ile hizmet akdini feshe-

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, m. 45 ile eklenen bent, RG. 08.09.1999, s. 23810)
Konuya ilişkin yasal düzenleme şöyledir: 506 sayılı Kanunun 60/1. maddesinin (A) bendinin (a) ve (b)
alt bentlerinde öngörülen (Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya
Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4 500
gün,) yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı
bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleriyle işten ayrılmaları durumunda.

den erkek ve kad›n iflçilerden en az bir
y›l ve daha fazla ayn› iflverene ba¤l›
veya iflyerinde yahut de¤iflik kamu kurulufllar›nda çal›flmas› durumunda k›dem tazminat›na hak kazanacaklard›r.
Bu hükme göre k›dem tazminat›na hak
kazanabilmek için; iflçinin yafll›l›k,
emeklilik, malûllük nedeniyle ayl›k
veya toptan ödeme almak amac›yla
hizmet akdini feshetmesi, ilgili kuruma
bu amaçla baflvurdu¤unu belgelemesi
ve ilgili bu kurumlar›n kanunla kurulmufl olmas› gerekmektedir. (SSK,
Emekli Sand›¤› vb.)
Yine 4447 say›l› Yasa ile eklenen 506
say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun
geçici 81. maddesine göre (4447 say›l›
Kanunun yürürlü¤e girmesinden önceki iflçilere iliflkin kademeli geçifli düzenleyen madde), yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas› için öngörülen sigortal›l›k süresini ve prim ödeme gün say›s›n› tamamlayarak kendi istekleri ile iflten
ayr›lan iflçiler de k›dem tazminat›na
hak kazanacaklard›r.
Kanunda tahdidi olarak say›lan bu sebeplerin d›fl›ndaki bir sebeple ifl sözleflmesinin feshi veya sona ermesi k›dem
tazminat› hakk› do¤urmaz.
‹fl Kanunu’nda belirtilen koflullar›n
varl›¤› halinde belirsiz süreli ifl sözleflmelerinde oldu¤u gibi, belirli süreli ifl
sözleflmelerinin de süresinden önce
feshi halinde iflçinin k›dem tazminat›
alma hakk› vard›r.3 Belirli süreli bir ifl
sözleflmesi, sürenin sona ermesi nedeniyle kendili¤inden sona erdi¤inde, ifl3 9.HD.27.06.1984, 7118/711 (TÜBA İŞ C. 5/1)

çinin k›dem tazminat›na hak kazanmas› söz konusu olmaz. Yarg›tay’›n kararlar› da bu yöndedir. Her ne kadar,
4857 say›l› yeni ‹fl Kanunu’nun yürürlü¤e girmesinden sonraki olaylarla ilgili bir karara rastlanmam›fl ise de, gerek k›dem tazminat› hükmünün aynen
korunmufl olmas› gerekse hukuki mant›k aç›s›ndan Yarg›tay’›n tutum de¤ifltirmesi beklenemez.
Uygulamada iflçi istifa ederek iflten ayr›ld›¤› halde, iflverenler de¤iflik nedenlerle k›dem tazminat›n› ödemek istemektedirler. Bu sebeple iflçi, k›dem
tazminat›n› hak edecek sebeplerden birisi ile iflten ayr›lm›fl gibi gösterilmekte ve bu iflçiye k›dem tazminat› ödenmektedir. Cezai yapt›r›m› mevcut de¤ilse de, 14. maddenin emredici nitelikte bir madde olmas› nedeniyle, istifa
ederek ayr›lan iflçiye ya da k›dem tazminat› hak etmeyen iflçiye k›dem tazminat› ödenmesi yasaya ayk›r›d›r. Ancak iflçi ve iflverenin aralar›nda mutab›k kalarak yaratt›klar› bu durum, bir
aksi iddia veya flikayete de konu olmad›¤› için gizli kalmaktad›r.
‹flveren, k›dem tazminat›na hak kazanmad›¤› halde istifa eden iflçisine k›dem
tazminat› öderse, bu ödeme gelir vergisi stopaj›na tabi olacakt›r. Çünkü k›dem tazminat›, ancak bu ad alt›nda hak
ederek ayr›lan kifliye ödenirse, gelir
vergisi stopaj›na tabi tutulmaz. Yukar›daki yasal flartlardan herhangi biri yoksa, iflçiye verilen para, k›dem tazminat› olarak hesaplansa ve isimlendirilse
dahi gerçek mahiyeti primdir ve bu

ödeme Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.
ve 94. maddesi uyar›nca stopaja tabi
olacakt›r.
2. KIDEM TAZM‹NATININ
M‹KTARI NE KADARDIR VE
HESAPLANMA YÖNTEM‹
NED‹R?
1475 say›l› ‹fl Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesinde; “…iflçinin ifle bafllad›¤› tarihten itibaren hizmet akdinin devam› süresince her geçen tam y›l için iflverence iflçiye 30
günlük ücreti tutar›nda k›dem tazminat› ödenir. Bir y›ldan artan süreler içinde ayn› oran üzerinden ödeme yap›l›r.“
hükmü vard›r. Buradaki 30 günlük ücret giydirilmifl ücrettir. K›dem tazminat›n›n hesaplanmas› son ücret üzerinden yap›l›r. K›dem tazminat›na esas
olacak ücretin hesab›nda, son ç›plak
ücrete ilaveten iflçiye sa¤lanm›fl olan
para ve para ile ölçülmesi mümkün
olup bu son ücrete tekabül eden menfaatler de göz önünde bulundurulur. Sözleflmeden do¤mayan ve süreklilik tafl›mayan gayrimuayyen (periyodik olmayan) ödemeler k›dem tazminat›na yans›t›lacak nitelikteki ödemelerden de¤ildir.
3. KIDEM TAZM‹NATININ
FAZLA ÖDENMES‹N‹N HUKUK‹
SONUÇLARI NELERD‹R?
Eski ‹fl Kanunu’nun 2869 say›l› Yasayla de¤iflik 98. maddesinin A bendinde,
k›dem tazminat›n› ödemeyenler için
para cezas›na ilaveten, ayn› maddenin
D bendinde, söz konusu tazminat› fazladan ödeyenler için hapis cezas› da
öngörülmüfltü. Ancak 1475 say›l› eski
‹fl Kanununu, k›dem tazminat›yla ilgili

14. maddesi d›fl›nda ilga eden 4857 say›l› ‹fl Kanunu, söz konusu ceza hükümlerini de ilga etti¤i için yukarda
belirtti¤imiz yapt›r›mlar› ortadan kalkm›flt›r.
K›dem tazminat› yukar›daki flekilde
hesaplanmakla beraber bu hesap sonucu bulunan mebla¤ belli bir tavan› aflm›flsa aflan k›s›m dikkate al›nmaz.
Yeni ‹fl Kanunu’nda cezai yapt›r›m bulunmad›¤› için 14. maddedeki hükmün
nisbî emredici niteli¤e büründü¤ünü ve
bu nedenle de ifl sözleflmesi ya da toplu ifl sözleflmesi ile tavan› aflarak k›dem
tazminat› ödenebilece¤ini savunan görüfller de vard›r. K›dem tazminat› tavan
miktar›n›n kamu düzeni gere¤i olarak
belirlendi¤i ve hiçbir flekilde afl›lamayaca¤›, afl›lsa dahi geçersiz olaca¤› ileri sürülebilir. Ancak bizim görüflümüz,
tavan›n aflan k›sm›n k›dem tazminat›
de¤il, prim oldu¤u ve pirim olarak stopajlanmas› gerekti¤i yönündedir.
01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli
yeni
k›dem
tazminat›
tavan›
01.01.2004-30.06.2004 döneminde
1.485.430.000
TL,
01.07.200431.12.2004 tarihleri aras›nda ise
1.574.740.000 TL’dir. Örne¤in giydirilmifl brüt ücreti 8 milyar olan bir personelin ifl sözleflmesi, 2004 y›l›n›n ilk
yar›s›nda k›dem tazminat› ödenmesini
gerektirecek flekilde sona ererse ve bu
personelin o iflveren nezdindeki k›demi
(çal›flma süresi) 4 y›l 220 gün ise verilmesi gereken k›dem tazminat› tutar›
(tavan dikkate al›narak):
(1.485.430.000 X 4)
+
(1.485.430.000:365 X 220) =
6.837.047.620 TL’dir.

K›dem tazminat›n› hak ederek ayr›lan
bir iflçiye hak etti¤i tutar›n üzerinde
ödenen k›s›m, k›dem tazminat› ad› alt›nda ödense dahi stopaja tabi tutulur.
Bir iflçiye; ister sadece hak etti¤i tutar
kadar, ister hak etti¤inin üzerinde (hak
etti¤i k›sm›n stopaja tabi tutulmas› flart›yla) ya da hiç hak etmese dahi yine
k›dem tazminat› ad› alt›nda ( tamam›n›n stopaja tabi tutulmas› flart›yla) bir
ödemede bulunulmuflsa, bu tutar›n
(stopajlananlarda stopaj tutar› da dahil)
gelir veya kurumlar vergisi matrah›ndan indirilmesi yani vergisel aç›dan
kabul edilir gider yaz›lmas› mümkündür. (GVK md. 40/1)
4. ÖDÜNÇ ‹fiÇ‹ ‹L‹fiK‹S‹ SÖZ
KONUSU OLDU⁄UNDA KIDEM
TAZM‹NATI UYGULAMASI N A SILDIR?
Yeni ‹fl Kanunu düzenlemesiyle iflverenler, iflçilerini holding bünyesi içinde
veya ayn› flirketler toplulu¤una ba¤l›
baflka bir iflyerinde yapmakta oldu¤u
ifle benzer ifllerde çal›flt›r›lmas› kofluluyla, iflçinin de r›zas› al›nmak suretiyle ödünç olarak verebileceklerdir.
Ödünç ifl iliflkisi alt› ay› geçmemek
üzere yaz›l› olarak yap›lacakt›r. Gere¤inde en fazla iki kez yenilenebilecektir.
‹flçiyi ödünç alan firma, 4857 say›l› ‹fl
Kanunun 7. maddesi gere¤i sadece iflçinin kendisinde çal›flt›¤› sürede ödenmeyen ücretinden, iflçiyi gözetme borcundan ve SSK primlerinden ödünç
veren iflveren ile birlikte sorumlu olacakt›r. Bu durum, firmalar›n di¤er iflverenlerden ald›¤› ödünç iflçilerin k›-

dem tazminat› haklar›na karfl› sorumluluklar› söz konusu de¤ildir. Bu görüflümüz tart›flmaya aç›kt›r. Zira ayn›
maddede “‹flçinin geçici sözleflmesinden aksi anlafl›lm›yorsa, iflçinin di¤er
hak ve yükümlülüklerine iliflkin bu Kanundaki düzenlemeler geçici ifl iliflkisi
kurulan iflverenle olan iliflkisine de uygulan›r.” hükmü bulunmakta, k›dem
tazminat› da, bu iflçi için bir hak oldu¤undan, iflçiyi ödünç alan iflverenin de
kendisinde geçen süreyle orant›l› olarak k›dem tazminat› bak›m›ndan sorumlu oldu¤u söylenebilir. Ancak biz,
ödünç iflçi iliflkisinde geçici ifl iliflkisi
kurulan iflverenin k›dem tazminat›ndan
sorumlu olamayaca¤› görüflündeyiz.
5. HOLD‹NG fi‹RKETLER VE GRUP
fi‹RKETLER ARASI PERSONEL
KAYDIRILMALARINDA KIDEM TAZM‹NATI NASIL HESAPLANACAKTIR?
Uygulamada s›k rastland›¤› gibi, ayn›
gruba ba¤l› flirketler aras› personel aktarmalar›nda k›dem tazminat›n›n hesaplanmas›na iliflkin olarak aç›kça düzenlenmifl bir hüküm yoktur. Bu konudaki içtihatlar da yeterli de¤ildir.
Konu ile ilgili olarak rastlad›¤›m›z bir
Yarg›tay karar›nda, holding bünyesindeki alt› flirkette toplam iki y›l çal›flt›ktan sonra ifl sözleflmesi feshedilen bir
iflçinin, alt› flirket hakk›nda ayr› ayr› k›dem tazminat› ödenmesi iste¤iyle açt›¤› davada ‹flçinin k›dem tazminat›n›n
hesaplanmas›nda k›dem tazminat›
borçlusu yönünden holdinge ba¤l› flirketler ayr› ayr› iflveren kabul edilirken;
k›dem tazminat›n›n hesaplanmas›nda

ayn› iflverene ba¤l› ayr› iflyerleri gibi
mütalaa edilmifltir. 4

Dikkat edilirse bu kararda fiirketlerin,
ayn› gruba ba¤l› olsalar da ayr› birer
hükmi flahsiyet ve ayr› birer iflveren oldu¤u göz ard› edilmifltir. fiayet Karara
konu olayda alt› fiirkette geçen süreler
birer y›l› aflmam›flsa, bize göre davac›
iflçinin k›dem tazminat› hakk›ndan söz
edilemez. Bu Yarg›tay karar›n› bir içtihat olarak benimseyemiyoruz. Çünkü
Kanuna ayk›r› bir durumun içtihatla tesisinin mümkün olamayaca¤› yolunda
genel kabul görmüfl bir hukuk kural›
mevcuttur. Dile¤imiz iflverenlerin ve
personelin r›zas› çerçevesinde k›demin
korunmas›na iliflkin bir yasal hükmün
yürürlü¤e konulmas›d›r.
Öte yandan grup flirketlerde bir flirketten di¤erine aktar›lan personele k›deminin gözetilece¤i sözü verildi¤i hatta
bunun yaz›ya döküldü¤ü görülmekte
olup, personele verilen bu sözün yerine
getirilmesi gere¤i de aç›kt›r. Bize göre
böyle bir durumda (iflçiye k›dem hakk›n›n korunaca¤› sözü verilmiflse) yap›lmas› gereken ifllem fludur : Son grup
flirket, kendi nezdinde ve daha önce ayn› gruptaki di¤er flirketlerde oluflan çal›flma sürelerini toplayarak k›dem tazminat› hesab› yapmal›d›r. Ancak k›dem tazminat› olarak isimlendirilse dahi iflçinin yasa uyar›nca k›dem hakk›
yoksa hesaplamaya konu bu mebla¤
k›dem tazminat› de¤il, prim hükmünde
4
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oldu¤undan stopaja tabidir. Personele
verilen söz ise k›dem tazminat› sözü
oldu¤undan hesaplanan bu prim brüte
götürülerek stopajlanmal› yani, personel grup flirketlerdeki toplam çal›flmas›
kadar tek iflveren nezdinde çal›flm›fl ve
k›dem hakk› kazanm›fl gibi tahsilatta
bulunabilmelidir. Bu primi tahakkuk
ettiren flirket, daha önce gruba ba¤l› di¤er flirketlerde geçen sürelere tekabül
eden prim k›s›mlar›n› ilgili flirketlere
fatura etmelidir.
6. KISMÎ SÜREL‹ ÇALIfiAN ‹fiÇ‹N‹N KIDEM TAZM‹NATI NASIL
HESAPLANACAKTIR?
Yarg›tay, k›smî çal›flma konusunda
son y›llara kadar iflçinin çal›flt›¤› günler toplanarak, ifl sözleflmesinin sona
erdi¤i tarih itibariyle bu toplam bir y›l›
geçti¤i taktirde, geçen her tam y›l için
yasada öngörülen esaslara göre k›dem
tazminat› verilmesi gerekti¤i yönünde
bir içtihat ortaya koymufltu.5 Ancak,
Yarg›tay son kararlar›nda bu görüflünü
terk etmifltir. Nitekim Yarg›tay, k›smî
süreli olarak çal›flan bir iflçinin, k›dem
tazminat› hesab›na esas hizmet süresinin belirlenmesinde, ifl sözleflmesinin
bafllang›c› ile sona ermesi aras›nda çal›fl›lan veya çal›fl›lmayan günler ayr›m›
yapmaks›z›n tüm sürenin göz önüne
al›nmas› gerekti¤i yönünde karar vermifltir.6 Söz konusu kararda, k›smî süreli olarak haftada iki gün çal›flan iflyeri hekiminin k›dem tazminat›n›n hesab›nda fiili çal›flma gün say›s› toplam›
ile bulunan 718 günlük hizmetin de¤il;

Y. 9. HD., 05.05.1987 T, E. 1987/4243, K. 1987/4582,
Y. 9.HD., 24.10.1977 gün, E. 13902, K. 15481, ayrıca Y. 9.HD.,16.03.1978 gün, E. 3256, K. 3791
Y. 9. HD.,27.09.2000 gün, E. 2000/8184, K. 2000/12733 (Çelik N. İş Hukuku Dersleri, 16. bası, İstanbul
2003, nakl. Günay, İş Kanunu 1, 2. bası, m. 14 )

sözleflmenin sürmüfl oldu¤u 6 y›l 10 ay
20 günlük sürenin esas al›nmas› gerekti¤ini kabul etmifltir.
Kanunda, k›dem süresinin hesab›nda
sadece haftan›n çal›fl›lan günlerinin
göz önünde tutulmas›n› öngören bir
hüküm yoktur. Tam gün ya da tam hafta çal›fl›l›p çal›flmamaya göre bir ayr›m
yap›lmaks›z›n Kanunda “…iflçinin ifle
bafllad›¤› tarihten itibaren ifl sözleflmesinin devam› süresince her geçen tam
y›l için iflçiye 30 günlük ücreti tutar›nda k›dem tazminat› ödenir” hükmüne
yer verilmifltir. Bu nedenle baz› yazarlara ve son Yarg›tay kararlar›na göre,
iflçinin çal›flt›¤› günler toplanarak k›demi hesaplanamaz. 7
Ücretin tavan›n alt›nda kald›¤› hallerde
söz konusu Yarg›tay kararlar›na kat›lmamak mümkün de¤ildir, çünkü çal›flma süresi k›smi olunca ücret de buna
paralel olarak düflük olacak ve bir haks›zl›k meydana gelmeyecektir.
Ancak tavan›n etkili oldu¤u yüksek ücretlerde k›dem tazminat› hesaplan›rken
k›smi süreli çal›flanlar tam süreli çal›fl›yormufl gibi düflünüldü¤ünde haks›zl›k
meydana gelmektedir.
Bu haks›zl›¤› bugünün flartlar›nda bir
örnekle aç›klamak gerekirse:
(K›dem tazminat›na hak kazanma flartlar›n›n varoldu¤unu kabul edilerek)
Brüt maafl› 4 milyar olan ve 5 y›l tam
süreli ifl sözleflmesiyle (haftada 45 saat) çal›flm›fl olan iflçi A’n›n , ifl sözleflmesinin feshiyle birlikte hak kazanaca¤› k›dem tazminat› tutar› tavan sebe7
8

biyle:
1.485.430.000 X 5 = 7.427.150.000 TL
olacakt›r.
Ayn› ifli yapan; ancak, k›smî süreli ifl
sözleflmesi ile çal›flt›¤› için (haftada 15
saat) brüt maafl› 2 milyar ve sözleflme
süresi 5 y›l olan (fiili çal›flmas› de¤il! )
iflçi B’nin alaca¤› k›dem tazminat› tutar› tavan nedeniyle ve yar› üçte bir
oran›nda çal›flm›fl olmas›na ra¤men:
1.485.430.000 X 5 = 7.427.150.000 TL
olacakt›r.
Oysa fiili çal›flma sürelerine bak›ld›¤›nda A’nin B’den üç kat daha fazla
çal›flt›¤›n› ve bu yüzden B’nin k›dem
tazminat› hakk›n›n A’ya göre üçte bir
nisbetinde olmas› gerekti¤i ortadad›r.
Ancak k›dem tazminat›nda tavan s›n›r›
olmasayd›, ald›klar› brüt maafllar farkl›
oldu¤u için, k›dem tazminat› miktarlar› da farkl› olacak ve bir haks›zl›k meydana gelmeyecekti. Mevcut düzenlemede bu durum kendi içinde çeliflkili
ve hakkaniyete ayk›r› bir durum yaratmaktad›r.
Öte yandan k›smi süreli çal›flan iflçinin,
di¤er zamanlar›nda baflka bir iflyerinde
çal›flmas›n› engelleyen bir hüküm olmad›¤› gibi bunu mümkün k›lan Yarg›tay kararlar› da bulunmaktad›r.8 Bu durumda k›smî süreli çal›flan iflçi her iki
iflyerinden de flartlar› olufltu¤unda
k›dem tazminat› alabilecek, tam süreli
çal›flan iflçinin ise böyle bir hakk› söz
konusu olmayacakt›r. K›dem tazminat›ndaki tavan s›n›r› kald›r›l›rsa haks›zl›k
bertaraf edilebilir; fakat söz konusu düzenlemede, aksi görüfllere ra¤men, tavan s›n›r›n afl›lmas› mümkün de¤ildir.

Çelik Nuri, İş Hukuku Dersleri, 16. bası, İstanbul 2003
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4857 say›l› ‹fl Kanunun 13/2. maddesinde belirtildi¤i gibi, k›smî süreli çal›flan iflçinin ücret ve paraya iliflkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal iflçiye göre çal›flt›¤› süreyle orant›l› olarak ödenir. Söz konusu hükmün k›dem
tazminat› konusuna da uygulanmas›yla
bu haks›zl›¤›n giderilece¤i kanaatini
tafl›maktay›z. Baflka bir anlat›mla k›smi çal›flan iflçinin haklar› da ayn› oranda k›smi olmal›d›r. Halbuki k›dem tazminat› tavan› iflçinin tam süre çal›flt›¤›
varsay›m›na göre belirlenmifl bir yasal
ölçüdür. Yasa de¤iflikli¤i yap›larak,
k›smi süreli çal›flanlar için geçerli k›dem tazminat› tavan›n da çal›flma süresi oran›nda k›smi olarak dikkate al›nmas› gerekti¤i hükme ba¤lanmal›d›r.
Yukar›daki örne¤imize dönersek üçte
bir oran›nda çal›flan iflçi için geçerli k›dem tazminat› tavan›n›n genel tavan›n
üçte biri oran›nda bir tutar olarak dikkate al›nmas› adaleti sa¤layacakt›r.
7. ÇA⁄RI ÜZER‹NE ÇALIfiAN
‹fiÇ‹N‹N KIDEM TAZM‹NATI NASIL HESAPLANACAKTIR?
Ça¤r› üzerine çal›flmaya iliflkin olarak
Yarg›tay ”iflin niteli¤i ve iflçinin baflka
ifllerde çal›p çal›flmad›¤› dikkate al›na-
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rak çal›fl›lan süre tespit edilmeli ve ihbar ve k›dem tazminat› istekleri buna
göre hüküm alt›na al›nmal›d›r.” fleklinde karar vermifltir.9 Bu kararda k›dem
tazminat› hesab›nda dikkati çeken husus, iflçinin çal›flmas› devaml›l›k arz etmedi¤inden onun fiili çal›flma süresinin (gün olarak) göz önünde tutulaca¤›d›r. Kan›m›zca Yarg›tay’›n bu karar›
isabetlidir. ‹htiyaç has›l oldukça iflverence ça¤r›l›p çal›flt›r›ld›¤› için, iflçinin
y›l›n tamam›nda çal›flt›¤›n›n kabulü hatal› olacakt›r. 10 Ça¤r› üzerine çal›flmaya iliflkin bir baflka Yarg›tay kararlar›nda da 11 ça¤r› üzerine çal›flan iflçinin
k›dem tazminat› hakk› oldu¤una karar
verilmifl; ancak, k›dem tazminat›n›n
nas›l hesaplanaca¤›na iliflkin bir aç›klamada bulunulmam›flt›r. Aksi görüfllere ra¤men 12 , k›smî çal›flma konusundaki aç›klamalar›m›zda da dikkate al›narak, burada da fiili çal›flma süresinin
toplanarak k›dem tazminat›n›n hesaplanmas› daha isabetli olacakt›r. Aksi
halde, y›l boyunca ayda bir kez gelen
iflçi ile, y›l›n tamam›nda gelen iflçinin
k›dem sürelerinin ayn› oldu¤unu kabul
edip ayn› k›dem tazminat› tutar›n›n
ödenmesi, büyük bir haks›zl›k yaratacakt›r.
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SERMAYE fi‹RKETLER‹NDE NEV’‹
DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
(L‹M‹TED fi‹RKET‹N ANON‹M fi‹RKETE
DÖNÜfiMES‹ VEYA ANON‹M fi‹RKET‹N
L‹M‹TED fi‹RKETE DÖNÜfiMES‹)
Talha APAK
Yeminli Mali Müflavir

I- G‹R‹fi:
A. Limited fiirket:
6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu’nun 1 503 - 556’nc› maddeleri aras›nda düzenlemifltir. T.T.K.’nun 503’üncü maddesine göre; “‹ki veya daha fazla hakiki veya
hükmi flah›s taraf›ndan bir ticaret unvan› alt›nda kurulup, ortaklar›n›n mesuliyeti, koymay› taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muayyen olan
flirkete Limited flirket denir.”
Limited fiirketler, sigortac›l›k ve bankac›l›k faaliyeti ile u¤raflmak üzere kurulamazlar. Tüzel kiflili¤e sahip olan Limited fiirketler, iki veya daha fazla gerçek
veya tüzelkifli taraf›ndan, bir ticaret ünvan› alt›nda kurulup, ortaklar›n sorumlulu¤u, koymay› taahhüt ettikleri sermaye ile s›n›rl› ve esas sermayesi belirli flirkettir. Limited fiirketin sermayesi belirli olmal› ve paylara bölünmüfl bulunmal›d›r.
Bu sermaye nakit olarak ifade edilmelidir, emek ve ticari itibar sermaye olarak
konulamaz. Limited fiirketler, asgari 5 milyar TL. sermaye ile kurulmal›, ortaklar›n koyacaklar› sermaye en az 25 milyon TL. veya bunu katlar› olmal›d›r.
4484 say›l› çeflitli kanunlarda de¤ifliklik yapan kanun 2 ile, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› iznine tabi flirketler d›fl›ndaki Limited fiirketlerin kurulufl ile ana sözleflme de¤iflikliklerinde Bakanl›k izni kald›r›lm›flt›r. Yine ayn› kanun gere¤ince sicil memurluklar› limited flirket kurulufllar›n› ilgili Vergi Dairesi, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ile SSK’ na belirtilen süreler içinde bildirmekle yükümlüdürler.
B. Anonim fiirket:
1
2

9 Temmuz, 1956 Tarih, 9353 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
7 Haziran 2003 Tarih, 25141 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu’nun
269 – 474’üncü maddeleri aras›nda düzenlenmifltir. T.T.K.’nun 269’uncu
maddesine göre; Anonim fiirket, bir
ünvana sahip esas sermayesi muayyen
ve paylara bölünmüfl olan ve borçlar›ndan dolay› yaln›z mameleki ile mesul
bulunan flirkettir.”
Anonim ortakl›k bir sermaye ortakl›¤›d›r ve pay sahiplerinin sorumlulu¤u,
taahhüt etmifl bulunduklar› miktar ile
s›n›rl›d›r. Anonim ortakl›klar küçük
halk birikimlerinin toplanarak büyük
sanayi yat›r›mlar›na yöneltilmesinde,
sermaye piyasas›na kanalize edilmesinde ve mülkiyetin yayg›nlaflt›r›lmas›nda da önemli rol oynarlar. Anonim
ortakl›klar›n kapal› ve halka aç›k olmak üzere de¤iflik türleri vard›r. Halka
aç›k anonim ortakl›klar hukukumuzda
‘Sermaye Piyasas› Kanunu’ ile düzenlenmifltir.
Anonim ortakl›klar kanunen yasak olamayan her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir ve esas sözleflmelerinde amaç ve konular›n›n aç›kça
gösterilmesi gerekir. Kurulufllar›, ani
ve tedrici olmak üzere iki flekilde olmaktad›r. Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmad›kça anonim flirketler en
az 50 milyar sermaye ve asgari 5 ortak
ile kurulur. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarda anonim flirket
ibaresinin bulunmas› zorunludur.
4484 say›l› çeflitli kanunlarda de¤ifliklik yapan kanun ile, Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› iznine tabi flirketler d›fl›ndaki Anonim fiirketlerin kurulufl ile ana
sözleflme de¤iflikliklerinde Bakanl›k
izni kald›r›lm›flt›r. Yine ayn› kanun gere¤ince sicil memurluklar›, anonim flir-

ket kurulufllar›n› ilgili Vergi Dairesi,
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
ile SSK’ na belirtilen süreler içinde bildirmekle yükümlüdürler.

II- L‹M‹TED fi‹RKET‹N ANON‹M
fi‹RKETE DÖNÜfiMES‹
A. Genel Olarak
Özellikle son y›llarda, anonim flirketlerin, baz› vergisel ve hukuksal avantajlar›n›n ön plana ç›kmas› nedeniyle, limited flirketlerin anonim flirkete dönüflmesi olay› yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r.
Limited flirketin anonim flirkete dönüflmesinde, öncelikle en az 5 orta¤›n olmas› gerekmektedir Limited flirketlerin
anonim flirkete dönüflümünü Ticaret
Hukuku ve Vergi Hukuku yönlerinden
dolay› ayr› ayr› ele alarak aç›klamakta
yarar vard›r.
B-Ticaret Hukuku Aç›s›ndan
Ticaret Kanunumuzda 152’nci madde
d›fl›nda, dönüflüme iliflkin olarak genel
bir hüküm ön görülmemifltir.
T.T.K.’nun 152’nci maddesine göre;
“Bir ticaret flirketinin di¤er bir ticaret
flirketi nev’ine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmad›kça yeni nev’e ait
kurulufl merasimine tabidir. Böylece
yeni nev’e çevrilen flirket eskisinin devam›d›r.” Denilmektedir. Buna göre,
uygulamada eski flirket yeni flekle ait
kurulufl merasimini gerçeklefltirerek,
yeni flekle dönüflebilmektedir. Dönüflüm sürecinde yap›lmas› gereken ifllemler afla¤›da s›ralanm›flt›r.
1. Limited fiirket Ortaklar Kurulu Ka
rar› Al›nmas›; Al›nacak kararda afla¤›daki iki hususa yer verilmelidir.
a-fiirketin TTK’nun 152. maddesi
hükmüne göre nev’i de¤ifltirerek

anonim flirkete dönüfltürülmesine,
b-Nev’i de¤iflikli¤i için öncelikle limited flirketin özvarl›¤›n›n ilgili
mahkemece tespit ettirilmesine,
2. fiirket Ortaklar›n›n Ald›¤› Ortaklar
Kurulu Karar›n›n Noterden Onaylanmas›;
3. Son Durum Limited fiirket Bilançosunun Ç›kart›lmas›; Burada son durum bilançodan neyin veya hangi
tarihin kastedildi¤i belli olmamakla
birlikte, mahkemeye sunulmak üzere haz›rlanan bilançonun baflvuru
tarihinden geriye do¤ru üç aydan
fazla olmamas›na dikkat edilmelidir.
4. Özvarl›k Tespiti ‹çin Mahkemeye
Baflvuruda Bulunulmas›; Limited
flirketin özvarl›¤›, anonim flirkete
ayni sermaye olarak konulaca¤›
için, özvarl›¤›n ilgili mahkemece tayin edilecek bilirkiflilerce tespit
edilmesi gerekmektedir. Bu konudaki baflvurunun, Ticaret Mahkemesine, e¤er yoksa Asliye Hukuk
mahkemesine yap›lmas› gerekmektedir. ‹lgili mahkemeye baflvuruda
bulunacak Limited fiirketin dilekçesine afla¤›daki belgeler ek’lenmelidir.
a) fiirketin ana sözleflmesi,
b) Ticaret sicili belgesi,
c) Dönüflüme iliflkin ortaklar kurulu
karar›,
d) fiirket ortaklar› aras›nda anonim
flirket var ise, yeni kurulacak flirkete
ifltirak edilece¤ine iliflkin yönetim
kurulu karar›,
e) fiirketin en son bilançosu ve buna
iliflkin mizan› ile, inceleme dönemi

yevmiye defteri, envanter defteri ve
inceleme dönemi ile önceki y›l defterlere iliflkin noter tasdik bilgileri,
5. Anonim fiirket Ana Sözleflmesinin
Haz›rlanmas›; Haz›rlanacak ana
sözleflme, tipik anonim flirket kurulufl sözleflmesinden, afla¤›daki hususlarda farkl›l›k veya özellik arz
etmektedir. (Nev’i de¤iflikli¤i tadil
de¤ildir, yeni flirkette tadil’e ihtiyaç
ver ise bu durum ayr› bir prosedür
ile yerine getirilmelidir.)
a) Kurucular Maddesinde;
“…………………..Limited fiirketi
ünvanl› flirketin T.T.K.nun 152’nci
maddesi gere¤i nev’i de¤ifltirmek
suretiyle afla¤›da adlar›, soyadlar›,
ikametgahlar› ve uyruklar› yaz›l›
buluna kurucular aras›nda bir anonim flirket kurulmufltur” ibaresine
yer verilmelidir.
b) Unvan Maddesinde; “L‹mited”
kelimesi yerine “Anonim” kelimesinin d›fl›nda de¤ifliklik yap›lamaz,
nev’i de¤iflikli¤i unvan de¤iflikli¤i
anlam›na gelmez.
c) Amaç ve Konu Maddesinde; Limited flirketin ilgili maddesi aynen
yaz›lacakt›r.
d) Sermaye Maddesinde; Kurucular›n (ortaklar›n) sermaye paylar› ve
sermayeleri yaz›ld›ktan sonra, “taraf›ndan muvazaadan ari olarak ve
tamamen
taahhüt
edilmifltir.
……………… TL. nakdi sermaye,
…………..… TL. ayni sermaye olmak üzere toplam ………………..
TL.sermaye T.T.K.’nun 152’nci
maddesi gere¤i nev’i de¤ifltiren,
…………… Ticaret Sicil Memurlu-

¤u’nun, …………/………….. sicil
numaras›nda
kay›tl›
………………………. Limited fiirketi’nin sermayesi olup, bu sermaye
…………. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ….…….. tarih, ……… say›l› karar› ve ………… tarihli Bilirkifli Raporu ile tespit edilmifl bulunmaktad›r. Söz konusu flirketin
nev’i de¤iflikli¤i yolu ile kuruldu¤u,
T.T.K.’nun 152’nci maddesi uyar›nca eski flirketin devam› oldu¤u,
bu itibarla ………………. Limited
fiirketi’nin bütün aktif ve pasifinin,
mal varl›¤›n›n, bütün vecibelerinin,
taahhütlerinin, …………………..
Anonim fiirketi’ne baflkaca bir iflleme ihtiyaç kalmaks›z›n devir oldu¤u, ayni ticaret sicili kayd›n› da devam ettirecek flirketin faaliyetine
ara vermeksizin devam olunacakt›r.” Ayr›ca; hisse senetlerinin tamam› nama yaz›l›d›r, sermayenin
tamam› ödenmedikçe hamiline yaz›l› hisse senedi ç›kar›lamaz v.b.hususlara yer verilecektir.
Yukar›daki hususlar d›fl›nda, anonim
flirket kurulufl ana sözleflmesindeki di¤er tüm hükümler (maddeler) yeni sözleflmeye aynen yaz›lacakt›r.
6. Ana sözleflmenin Noter’ce Onaylanmas›; Yeni bir anonim flirket kuruluflunda oldu¤u gibi, nev’i de¤iflikli¤ini içeren ana sözleflme noterde imzalan›p tasdik edilerek, kurulufl merasimindeki tüm harçlar ödenecektir.
7. Ticaret Siciline Tescil ve ‹lan ‹fllemleri;
Bundan sonraki ifllemler normal kurulufl ifllemlerinin tescil ve ilan›ndaki prosedür olup, ticaret siciline afla-

¤›daki belge ve bilgiler tevdi edilir.
a) Dilekçe (ba¤l› olunan vergi dairesi belirtilmeli, yetkili taraf›ndan veya vekaleten imzalanmal›, vekaletin
asl› eklenmelidir),
b) Kurulufl bildirim formu (ilgili
yerler doldurularak yetkili taraf›ndan imzalanmal›d›r – 3 nüsha)
c) Noter onayl› ana sözleflme (3
nüsha),
d) Nevi de¤ifltiren flirketin yetkili
organ karar›,
e) Nevi de¤ifltiren flirketin öz varl›k
tespiti ile ilgili bilirkifli raporu ve bilirkifli atanmas›na iliflkin mahkeme
karar›,
f) Yetkililerin flirket unvan› alt›nda
imza beyannamesi (2 nüsha),
g) Yeni giren ortak varsa nüfus sureti (noter veya muhtar onayl› – 2
nüsha),
h) Sermaye art›r›m› var ise banka
dekontu (artan sermayenin binde birinin tüketicinin korunmas› hesab›na yat›r›ld›¤›n› gösteren ziraat veya
merkez bankas› dekontu veya EFT
makbuzu – tahsil edildi kafleli ve
imzal› olmal›d›r. Hesap No:
350101626-9),
i) Oda kay›t beyannamesi (daktilo
ile doldurulmal›, ortaklar›n resimleri bulunmal›),
j) Taahhütname (yetkili taraf›ndan
imzalanarak damga pulu yap›flt›r›lm›fl olmal›d›r),
Burada, tescil iflleminin ay›n ilk günü
veya vergilendirme dönemleri bafl› itibariyle yapt›r›lmas›nda özellikle vergi
beyannameleri aç›s›ndan pratik yarar
vard›r.

Limited flirketten, Anonim flirkete dönüflüm söz konusu ise; limited flirket
önce ortak say›s›n› 5’e tamamlad›ktan
ve gerekirse sermayesini yeterli duruma getirdikten (art›rd›ktan) sonra nev’i
de¤iflikli¤ine bafllamas› prosedür gere¤i bürokratik ifllemlerin daha rahat ve
çabuk sonuçlanmas›n› sa¤layacakt›r.
Tescil iflleminin ay›n ilk günü veya
vergilendirme dönemleri bafl› itibariyle
yapt›r›lmas›nda özellikle vergi beyannamelerinin beyan› aç›s›ndan da pratik
yarar sa¤layacakt›r.
C. Vergi Hukuku Aç›s›ndan
1.. Kurumlar Vergisi Aç›s›ndan;
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37’nci
maddesinde; afla¤›daki yaz›l› flartlar
dahilinde vaki olan birleflmeler devir
hükmündedir.
1- Birleflme neticesinde infisah eden
kurum ile birleflen kurumun kanuni
veya ifl merkezleri Türkiye’de bulunacakt›r.
2- Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço de¤erlerini birleflilen
(Devralan) kurum, kül halinde devralacak ve aynen bilançosuna geçirecektir.
Kurumun yukar›daki flartlar dahilinde
flekil de¤ifltirmeleri de devir hükmündedir”
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda nev’i
de¤iflikli¤ine iliflkin tek hüküm 37.
maddenin son f›kras›nda yer alan “kurumlar›n bu maddedeki flartlar dahilinde flekil de¤ifltirmeleri de devir hükmündedir” fleklindeki aç›klamad›r. Buna göre maddedeki flartlara uyulmas›
durumunda, nev’i de¤ifltiren kurumun
dönüflüm tarihi itibariyle gizli yedeklerinin vergilendirilmesi söz konusu olamaz, sadece dönüflüm tarihine kadar

elde etti¤i kazançlar vergilendirilir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37-39.
maddeleri çerçevesinde yap›lacak devir flartlar› ve yap›lmas› gereken ifllemler flunlard›r:
a) Gerek eski nev’ideki gerekse yeni nev’ideki kurumun kanuni ve ifl
merkezleri Türkiye’de bulunmal›d›r. (her iki flirketin de Tam Mükellef olmas› istenmektedir.)
b) Limited flirketin dönüflüm tarihindeki bilanço de¤erleri anonim
flirket taraf›ndan kül halinde devral›nmal› ve aynen bilançosuna geçilmeli,
c) Dönüflüm tarihine kadar olan kazanc›n vergilendirilmesi için nev’i
de¤ifltirme tarihi itibariyle (tescil tarihi) ç›kar›lacak limited flirkete ait
bilanço ve kar-zarar cetveli, kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte
en geç 15 gün içinde ilgili vergi dairesine verilmeli, ve ödenmesi gereken verginin ise ayn› tarihte defaten
ödenmeli, Anonim flirket nev’i de¤ifltiren Limited flirketin tahakkuk
etmifl ve edecek vergi borçlar›n›
ödeyece¤ine iliflkin bir taahhütnameyi de ayn› vergi dairesine ayn›
sürede vermeli.
Bunun üzerine, vergi dairesince limited flirketin mükellefiyet kayd› silinir
ve anonim flirket için de mükellefiyet
tesis edilerek yeni vergi sicil numaras›
verilir. Nev’i de¤iflikli¤i hesap döneminin kapat›lmas›n› gerektirdi¤i için
anonim flirketin en geç tescil tarihi itibariyle yeni defter tasdik ettirmesi gerekmektedir. V.U.K.’na göre kullan›lmas› gerekli belgelerin (fatura, irsaliye, gider pusulas› v.s.) yeni flirket ad›na yeniden bast›r›larak kullan›lmas›

kural gere¤idir. Ancak, Limited flirkete
ait fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulas› vb. belgelerin, vergi dairesinden izin
almak ve yeni unvan ile vergi dairesi
sicil numaras›n› bu belgelere kaflelemek suretiyle kullan›lmas› da mümkündür.
Limited flirketin nev’i de¤iflikli¤i tarihinden sonra “geçici vergi” beyan› ve
ödemesinde bulunmas› söz konusu olmayacakt›r. Geçici vergi beyannamesinin verilme süresinden önce ayn› dönemi içeren kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi halinde, bu dönem
için ayr›ca geçici vergi beyannamesi
verilmeyecektir. Birleflme ve devir hallerinde, birleflme ve devir tarihi itibariyle hukuki varl›¤› sona eren kurumlar› birleflme kar› veya devir tarihine kadar elde etti¤i kazançlar için 15 gün
içinde beyanname verilmesi gerekti¤inden, hukuki varl›¤› sona eren kurumlar, birleflme veya devir tarihinin
içinde bulundu¤u dönemler için geçici
vergi beyannamesi vermeyeceklerdir. 3
Örne¤in;
nev’i
de¤iflikli¤ini
31.12.2003 tarihinde tescil ettiren bir
limited flirket, 2003 takvim y›l›na iliflkin kurumlar vergisi beyannamesini en
geç 15.01.2004 tarihinde ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine beyan edecek,
2003 y›l› son geçici vergilendirme dönemi olan Ekim-Kas›m-Aral›k dönemi
için en geç 10 fiubat 2004 tarihinde beyan etmesi gereken geçici vergi beyan›nda ise bulunmayacakt›r.
3
4

2.. Katma De¤er Vergisi Aç›s›ndan;
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37’nci
maddesi gere¤i devir, birleflme ve
nev’i de¤iflikliklerinde devreden flirket
taraf›ndan indirilemeyen (sonraki döneme devreden) KDV devralan, birleflen veya nev’i de¤ifltiren flirket taraf›ndan indirilebilir. Keza, bu flarlara
uyularak yap›lan devir ifllemleri de
KDV Kanunu’nun 17/4-c maddesi
uyar›nca KDV’den (Hesaplanan) müstesnad›r.
Birleflme, devir veya nev’i de¤iflikli¤i
suretiyle ortadan kalkacak olan flirketin
ç›karaca¤› son bilanço, bu flirket taraf›ndan son olarak verilen KDV beyannamesinin tahakkukunu da içerir. Bu
beyannamede görülen devrolan KDV,
sadece indirime konu edilen KDV alaca¤›d›r. Külli halefiyet gere¤i tüm borç
ve alacaklar devralan, birleflilen veya
nev’i de¤ifltiren flirkete geçti¤ine göre
bu flirket, söz konusu ifllem gerçeklefltikten sonra verece¤i ilk KDV beyannamesinde, önceki dönemden devren
gelen KDV olarak gösterilmelidir. 4
3.. Damga Vergisi Aç›s›ndan;
Damga Vergisi Kanunumuzda nev’i
de¤iflikli¤inden ziyade, birleflme, devir
ve bölünmelerden bahsedilmektedir.
488 say›l› kanunun istisnalar› düzenleyen (2) say›l› tablosunda birleflme, devir ve bölünmelerin de Damga Vergisinde istisna oldu¤u ve nev’i de¤iflikliklerinin de bu kapsamda de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim, ‹stan-
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bul Defterdarl›¤›, Vas›tal› Vergiler Gelir Müdürlü¤ü’nün bu konuda vermifl
bulundu¤u, afla¤›daki 26.03.2004 say›l› müktezalar› da konuya aç›kl›k getirmektedir.
Di¤er taraftan, 03.07.2001 tarih ve
24451 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 4684 say›l› Kanunun 22/C maddesiyle, 488 say›l› Damga Vergisi Kanunu’na eklenen (2) say›l› tablonun
“IV Ticari ‹fller ve Medeni ‹fllerle ‹lgili Ka¤›tlar” bafll›kl› bölümüne eklenen
17’nci f›krada, Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre yap›lan birleflme, devir
ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen
ka¤›tlar›n damga vergisinden istisna
edilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesinde;
“Afla¤›daki yaz›l› flartlar dahilinde vaki
olan birleflmeler devir hükmündedir.
1- Birleflme neticesinde infisah eden
kurum ile birleflen kurumun kanuni
veya ifl merkezleri Türkiye’de bulunacakt›r.
2- Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço de¤erlerini birleflilen
(Devralan) kurum, kül halinde devralacak ve aynen bilançosuna geçirecektir.
Kurumun yukar›daki flartlar dahilinde
flekil de¤ifltirmeleri de devir hükmündedir” Denilmektedir.
Bu nedenle, flirketinizin Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesinde belirtilen flartlar dahilinde olmak
kayd›yla, nev’i de¤iflikli¤i yaparak,
anonim flirkete dönüflmesi iflleminin
devir kapsam›nda de¤erlendirilmesi,
dolay›s›yla söz konusu iflleme iliflkin
olarak düzenlenen ka¤›d›n 488 say›l›

Kanun’a ekli (2) say›l› Tablonun IV17’nci f›kras› hükmüne göre damga
vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.
III- ANON‹M fi‹RKET‹N
L‹M‹TED fi‹RKETE DÖNÜfiMES‹
A. Genel Olarak
Anonim flirketlerin, baz› hukuksal sorunlar›n›n (ortak say›s›, sermaye flartlar›, genel kurullar, denetimler v.s.) ön
plana ç›kmas› nedeniyle anonim flirketlerin, limited flirkete dönüflmesi olaylar› da ülkemizde yaflanmaktad›r. Anonim flirketin limited flirkete dönüflmesinde ortak say›s›n›n ikiye düflürülmesi
flart› yoktur. Ancak, ortak yeni flirkette
(Limited) ortak say›s›n›n 50’ kifliyi de
geçmemesi gerekmektedir.
Anonim flirketlerin limited flirkete dönüflümünün Ticaret Hukuku ve Vergi
Hukuku aç›s›ndan ayr› ayr› ele al›nmas› gerekecektir. Ancak, yukar›da II.Bölümde limited flirketlerin anonim flirketlere dönüflümü konular›nda anlat›lan hukuki prosedürün ço¤u ayn› flekilde olup, burada sadece farkl› olan
(özellik arz eden) hususlara de¤inilecektir.

B. Ticaret Hukuku Aç›s›ndan
Türk Ticaret Kanunu’nun 553.maddesi
bir anonim flirketin tasfiye edilmeksizin limited flirkete çevrilebilece¤ini
hükme ba¤lam›flt›r. Buna göre;
TTK. Madde 553: Bir Anonim fiirket
tasfiye edilmeksizin afla¤›daki flartlar
alt›nda Limited fiirket’e çevrilebilir:
1. Limited fiirket esas sermayesinin
Anonim fiirket esas sermayesinden
az olmamas›;
2. Anonim fiirketin pay sahiplerinin
flirket mukavelesi ile tespit edilmifl

flekle uygun olarak yap›lacak bir
ilanla, sahip olduklar› paylar›n itibari de¤erlerine kadar Limited fiirketin esas sermayesine ifltirak imkan›n›n verilmesi;
3. Bu suretle ifltirak edecek kimselerin
koyacaklar› paylar tutar›n›n, Anonim fiirket esas sermayesinin en az
üçte ikisine tekabül etmesi.
Anonim flirket ortaklar› limited flirkete
girmeye zorlanamaz. Ancak en az flirket sermayesinin üçte ikisine sahip
olanlar yeni kurulacak limited flirkete
geçmedikleri taktirde limited flirketin
kurulmas› mümkün de¤ildir. Anonim
flirket pay sahipleri limited flirkete hiç
ifltirak etmezler ya da belirli bir oranda
girerlerse, bunlar›n paylar›, infisah
eden anonim flirketten kendilerine düflecek miktar üzerinden ödenir.
Bu miktar, anonim flirket genel kurul
toplant›s›nda temsil olunan ana sermayenin dörtte üç ço¤unlu¤un kabul edece¤i bilançoya göre tespit olunur. 5
Burada dikkat edilmesi gereken iki husus bulunmaktad›r. fiöyleki;
1.. Anonim flirketin sicilindeki kayd›n›n silinmesi için yeterli ifllemler afla¤›daki gibidir;
a) Limited flirketi borçlu kabul etmeyen alacakl›lar›n haklar›n›n ödenmesi veya temini,
b) ‹nfisah eden anonim flirketin kayd›n›n silinmesi için yeni limited flirket
yöneticilerinin talepte bulunmas›
gerekir (TTK Md. 555).
.
2. Limited flirket Ticaret Siciline tescil
5

edildikten sonra yap›lacak bafll›ca ifllemler ise afla¤›daki gibidir;
a) Sözleflme hükümlerine göre anonim
flirketin alacakl›lar›na üç defa ilan yap›lmas›,
b) Alacakl›lara üçüncü ilandan itibaren
bir aydan az olmamak üzere tayin olunacak müddet içinde haklar›n› bildirmeleri için mehil verilmesi,
c) Bildirilen müddet içinde noter protestosuyla itirazda bulunulmad›¤› takdirde borçlar›n limited flirkete geçece¤i,
d) ‹tiraz oldu¤u takdirde alacakl›lar›n
haklar›n›n ödenmesi veya teminat alt›na al›nmas›.
Yukar›daki ifllemler yerine getirilmedikçe infisah eden anonim flirketin
mallar›ndan pay sahiplerine hiçbir flekil ve surette ödeme yap›lamaz.
Konu ile ilgili tescil ve ilan ifllemlerinde önemli ve özellikli konulardan bir
di¤eri ise; Genel Kurulda dönüflüm karar›n›n al›nmas› ve baflvuruda HAZ‹RUN (ortaklar listesi) cetveli ile Ticaret Sicil Gazetesinin ibraz› gereklidir.
C. Vergi Hukuku Aç›s›ndan
Anonim flirketin, Limited flirkete nev’i
de¤iflikli¤i yolu ile dönüflmesinde Vergi Hukuku aç›s›ndan bak›ld›¤›nda (Kurumlar Vergisi, Katma De¤er Vergisi
ve Damga Vergisi ) yukar›da II.bölümde limited flirketler konusunda anlat›lanlardan farkl› bir durum söz konusu
olmad›¤›ndan burada konuya de¤inilmemifltir.

Şükrü KIZILOT – Saygın EYÜPGİLLER, Şirketler Muhasebesi – Vergilendirilmesi Hukuku ve Mevzuatı
2.Cilt , Yaklaşım Yayınları,

IV- ÖZELL‹K ARZ EDEN ORTAK
HUSUSLAR
Limited flirketin Anonim flirkete dönüflmesi veya Anonim flirketin Limited
flirkete dönüflmesi konular› yukar›da
ayr› ayr› ifllenmifl bulunmaktad›r. Ancak, her iki konuda da uygulamada yaflanan baz› ortak özellikleri ise afla¤›daki gibi ifade etmek mümkün bulunmaktad›r. fiöyleki;
1.. fiirketlerin, Limited fiirketten Anonim fiirkete; Anonim fiirketten Limited
fiirkete dönüflmesi durumunda, iki flirket aras›ndaki ba¤lant›y› takip eden,
flube aç›l›fllar›nda flubelere iliflkin
Muhtasar Beyannamelerin merkezin
ba¤l› oldu¤u vergi dairesine verilece¤inin bildirilmesi durumunda mükellefiyetsiz flube kay›t ifllemi yap›lmas›na
imkan veren programlar vergi dairelerince haz›rlanm›fl ve kullan›ma aç›lm›fl
bulunmaktad›r.
2.. fiirketlerin, Limited fiirketten Anonim fiirkete; Anonim fiirketten Limited
fiirkete dönüflmesi durumunda, öncelikle yeni oluflan flirketin vergi kimlik
numaras› almas› gerekmektedir. Bilahare, iki flirket aras›ndaki ba¤lant›,
Defterdarl›¤a ba¤l› Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP) kapsam›ndaki vergi dairelerinde Vergilendirme
Bölümü / Sicil-Yoklama Servisi / Sicil
‹fllemleri / Tüzel Kifli / LTD. fiirket’in
A.fi.’ye / A.fi.’nin LTD. fiirket’e Dönüflmesi bafll›¤› alt›nda haz›rlanan ve
kullan›ma aç›lan program arac›l›¤›yla,
vergi kimlik numaras› uygulamas›n›
vergi dairelerince Tüzel Mükellef / Limited fiirket – Anonim fiirket Dönüflümü bafll›¤› alt›nda yer alan program
yard›m›yla (iki vergi kimlik numaras›-

n›n giriflinin yap›lmas› suretiyle) sa¤lanacakt›r.
3. Nev’i de¤ifltiren yeni flirketin her
halükarda nev’i de¤iflikli¤inin tescil ve
ilan› tarihi itibariyle yeni ünvana göre
V.U.K.na göre tutmas› zorunlu ticari
defterlerini yeniden (yeni aç›l›fl gibi)
noter tasdiklerini yapt›rmalar› gerekmektedir.
4.. Devreden Zararlar›n Mahsubu; Nevi
de¤iflikli¤i, KVK’n›n 37, maddesi hükmüne uygun gerçeklefltirilirse, devir
hükmünde oldu¤undan, devre iliflkin
hükümler geçerli olacakt›r. Devirde
devrolan flirketin zararlar›n›n mahsubuna iliflkin hükümler afla¤›daki gibidir. Kanun hükmünden anlafl›laca¤›
üzere, kurumlar vergisi kanununun 37.
maddesine uygun gerçeklefltirilen devirlerde, devralan kurumun, devrolan
kuruma ait zararlar› mahsup edebilmesi için üç flart öngörülmektedir.
a) Devir suretiyle infisah eden kurumlar ile devralan kurumlar ayn› sektörde faaliyet göstermelidir,
b) Devir suretiyle infisah eden kurumlar›n son befl y›la ait kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni sürede
vermifl olmal›d›r,
c) Mahsup edilecek zarar tutar›, devir
tarihi itibariyle devrolan kurumun
zarar d›fl›ndaki aktif toplam›n› geçmemelidir.
Nevi de¤ifltirmede, devirden farkl› olarak, eski nevideki bilanço de¤erleri ile
birlikte, bu de¤erleri temsil eden bilanço hesaplar› da yeni nevideki bilançoya intikal eder. Bu aç›dan eski nevideki birikmifl zararlar›n indirim de devir
halinde oldu¤undan farkl› olmal›d›r.

Nevi de¤ifltirmede ekonomik varl›kta
bir de¤ifliklik olmufl de¤ildir. Nevi de¤iflikli¤inin devir hükmünde say›lmas›
nedeniyle, nevi de¤ifltiren flirketin zarar indiriminin flartlara ba¤lanmas›
do¤ru bir yaklafl›m de¤ildir. 6

V- SONUÇ:
Kurulmufl mevcut flirketlerin daha sonradan baz› hukuki ve ticari neden veya
ihtiyaçtan dolay› nev’i lerini de¤ifltirmeleri söz konusu olabilmektedir. Ülkemizde özellikle, sermaye flirketleri
aras›nda nev’i de¤iflikliklerine baflvuruldu¤u görülmektedir. Nev’i de¤ifliklikleri, bir sat›fl hükmünde de¤ildir,
ekonomik varl›kta da bir de¤ifliklik (art›fl/azal›fl) söz konusu olmad›¤›ndan,
bu ifllemin bir çok vergiden ar›nd›r›lm›fl (istisna) olmas› yerinde ve do¤ru
bir uygulamad›r.
Yukar›daki yaz›lanlar ve gerekse uygulamada nev’i de¤iflikliklerinde izlenen prosedür gere¤i, bürokratik ifllemlerinin son derece fazla ve karmafl›k ol-

6

du¤u gözlenmektedir. Neredeyse yeni
bir flirket kurulmas› daha kolay ve ekonomik olmaktad›r. Kanun koyucular›n
bu konuda ifllemleri kolay uygulanabilir bir flekilde azaltmalar›nda fayda görülmektedir.
Nitekim, yaz›m›z›n IV-Bölümünde
aç›kland›¤› üzere vergi dairelerinde
flirket dönüflümleri sonunda iki flirket
aras›ndaki ba¤lant›y› takip eden flube
aç›l›fllar› ve mükellefiyetsiz sube kay›t
ifllemi yap›lmas›na imkan veren programlar›n haz›rlanm›fl ve kullan›ma
aç›lm›fl olmas›n› bu konudaki engelleri
azaltmak için at›lm›fl olan olumlu
ad›mlardan biri olarak görebiliriz.
Uygulay›c›lar›n (mükelleflerin, mali
müflavirlerin, avukatlar›n v.b.) özellikle flirketlerin nev’i de¤ifliklikleri baflta
olmak üzere devir, birleflme ve bölünme gibi konularda k›sa zamanda ve
sa¤l›kl› bir sonuç alabilmeleri için konu kapsam›nda yaz›m›zda da öngörülen hususlar› eksiksiz olarak yerine getirmeleri gerekmektedir.

Gelirler Kontrolörleri, Ali Haydar YILDIRIM ve Olcay KOLOTOĞLU, Anonim ve Limited Şirketlerin
Kuruluşu-Tasfiyesi-Birleşmesi-Devir ve Nev’i Değişiklikleri Kitabı, Ağustos/2003, Yaklaşım yayınları.

EMEKL‹L‹K PLANLARI VE EMEKL‹L‹K
FONLARININ OLUfiUMU VE
ULUSLARARASI MUHASEBE AÇISINDAN
‹NCELENMES‹

Doç.Dr. Ayten Ersoy
Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler M.Y.O. Ö¤retim Üyesi
meklilik sistemi genelde evrensel bir konudur. Emeklilik sistemi, çal›flanlar› oldu¤u kadar, iflverenleri, hükümetleri ve sendikalar› da çok yak›ndan etkilemektedir.1 Avrupa Birli¤i ülkeleri ya da di¤er ülke vatandafllar›n›n kendi ülkeleri d›fl›nda çal›flmas› durumunda sorun ç›kmas›n› engellemek için emeklilik sistemlerinin muhasebe düzeni ve vergileme aç›s›ndan uyumlaflt›r›lmas›
gerekmektedir.
Emeklilik sistemlerini genel olarak üçe ay›rabiliriz:
1. Kanuni sosyal güvenlik sistemi: Bu sistemde emeklilik ayl›klar› devlet taraf›ndan garanti edilmifl ve idaresi kamu taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.
2. Mesleki emeklilik sistemi: Bu sistemde ise çal›flan ve iflveren emeklilik kurumuna prim ödemesinde bulunur. Toplanan bu fonlar, prim ödemesinde bulunan çal›flanlar›n emeklili¤ini karfl›lamak için kullan›l›r.
3. Bireysel emeklilik (özel emeklilik) sistemi : Sisteme dahil olan her kat›l›mc›,
emeklilik flirketiyle düzenlenecek emeklilik sözleflmeleri çerçevesinde emeklilik fonlar›na belli bir katk› pay› ödeyecek ve emekli oldu¤unda bireysel
emeklilik hesab›nda biriken katk› paylar›n› ve bunlar›n getirilerini defaten veya ayl›k olarak geri alabilecektir.
Ülkemizde, Anayasam›z ilke olarak kamusal bir sosyal güvenlik sistemini benimsemifl ve Devleti bu sistemi oluflturmakla görevlendirmifltir. Ancak Anayasam›zda özel sektörce kurulacak ve kamusal sosyal güvenlik sistemini tamamlay›c› mahiyetteki iste¤e ba¤l› sosyal güvenlik kurumlar›n› önleyici bir hüküm mevcut de¤ildir. Ülkemizde halen hem primli sosyal güvenlik sistemi, hem de sosyal
yard›m ve sosyal hizmetleri içeren primsiz sosyal güvenlik sistemi bir arada uygulanmaktad›r.2 Bu amaçla kurulmufl çeflitli kurumlar flunlard›r:
1. T.C. Emekli Sand›¤›, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Ba¤-Kur,
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2

KULU, Bahattin; “AB’de emeklilik sistemlerinin vergilendirilmesi ve 4696 sayılı yasa sonrası vergi
yapımızın buna uygunluğu”, Vergi Dünyası, Ekim 2001, sayı: 242, s.46
SELÇUK, Rıdvan; “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin mevcut durumu, sorunları, ve sistemin
iyileştirilmesi için alınabilecek tedbirler”, Yaklaşım, Yıl: 11, sayı: 122, Şubat 2003, s.40

2. Vak›f Statüsündeki Sosyal Sigorta
Sand›klar›,
3. Ordu
Yard›mlaflma
Kurumu
(OYAK),
4. Amele Birli¤i Biriktirme ve Yard›mlaflma Sand›¤› (Amele Birli¤i),
5. Munzam Sigorta Sand›klar›,
6. Emeklilik flirketleri (4632 say›l› Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Sistemi Kanununa dayanarak
oluflturulacakt›r).
Zorunlu kat›l›m›n sa¤land›¤› kamu
emeklilik sistemlerine ek olarak, iste¤e
ba¤l› kat›l›ma dayanan fon esasl› “bireysel emeklilik sisteminin” bulunmamas› nedeniyle, Ülkemizde ek emeklilik geliri sa¤lama ifllevi y›llarca özel sigorta flirketleri bünyesinde oluflturulan
“hayat sigortalar›” arac›l›¤›yla yürütülmeye çal›fl›ld›¤› gibi, tasarruf sahipleri taraf›ndan, gayri menkul baflta olmak üzere , döviz, alt›n ve mevduat da
emeklilik döneminde ek gelir sa¤layacak “ yat›r›m araçlar› “ olarak de¤erlendirilmifltir.
Gerek geliflmifl ülkelerdeki baflar›l› örneklerin varl›¤› ve gerekse ekonomik
geliflmelere ba¤l› olarak bireylerin hizmet standartlaflmas› yerine çok basamakl› emeklilik sistemlerini, maafl veya sabit getiri yerine fonlu sistemleri
tercih etmesi; kendi tasarruflar› üzerinde sözsahibi olma ve yat›r›m riski üstlenme konusundaki duyarl›l›¤›, geleneksel araçlar›n yeterli ve/ veya sürekli gelir sa¤layamamas› ve ayr›ca eko-

nominin uzun vadeli fon ihtiyaçlar›na
yeterli kaynak oluflturmamas› sebebiyle, Ülkemizde de fon esasl› “bireysel
emeklilik tasarruf ve yat›r›m sistemi”
nin kurulmas› zorunlu hale gelmifl;
uzun say›labilecek bir yasama çal›flmas›ndan sonra da TBMM taraf›ndan
4632 say›l› “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Sistemi Kanunu” 28
Mart 2001 tarihinde kabul edilmifltir.
Bireysel emeklilik yasas›, tamamen orta ve üst gelir katman›ndaki bireylere,
kamu güvenlik sistemine ek olarak,
emeklilik dönemlerinde ek gelir sa¤lamak üzere, gönüllü kat›l›ma dayal› ve
belirlenmifl katk› esas›na göre bir sistem oluflturmay› hedeflemekte ve bu
sistemde oluflan fonlar›n yat›r›ma yönlendirilmesi iddias› ile yola ç›kmaktad›r. Bu yönüyle de, aç›kt›r ki sistemin
hedef ve iddialar›n› gerçeklefltirmesi,
ulusal gelirden anlaml› paylar alan ve
dolay›s›yla tasarruf etme yetene¤i ve
tasarruf edebilme olana¤› bulunan “kat›l›mc›lar”›n say›s›yla do¤ru orant›l› oldu¤u gibi; ulusal gelirden anlaml› pay
alanlar›n emekli olduklar›nda bireysel
emeklilik sisteminden elde edecekleri
“gelirlere” izafe ettikleri anlam ve bu
“gelirleri” önemseme dereceleri ve orta ve uzun vadeli di¤er yat›r›m araçlar›ndan beklenen getiriler de sistemin
baflar›s›n› belirleyecektir.3 Sistem, riziko unsuru tafl›mamas› itibariyle tam
bir can sigortas› niteli¤inde de¤il ise de
sistemi düzenleyen yasan›n ilk maddesinde de bu yasada hüküm bulunmayan

3 DEMİRCİ, Azmi; “ Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ve bu konuda yapılan vergisel
Düzenlemeler I”, Vergi Dünyası, sayı: 241, s.43.

hallerde sigortac›l›k mevzuat›n›n uygulanaca¤› öngörülmüfltür.4
Pek çok flirket, çal›flan›na emeklilik
yard›mlar›n› ödemek için emeklilik
plan› oluflturmufltur. Emeklilik Plan›,
çal›flanlara emeklili¤e ba¤l› olarak, iflverenlerce sa¤lanan yard›mlara iliflkin
olarak haz›rlanan sözleflmesel düzenlemelerdir. Pek çok plan ifl görememezlik ve ölüm yard›mlar›n› kapsar. Bir
emeklilik plan›, emeklilik yard›mlar›n›n fonlanmas›n› ve iflverenlere maliyetlerinin tespit edilmesini kapsar.
Emeklilik giderleri iflverenlere vergi
indirimi sa¤lar. Vergilendirilmemifl çal›flan yard›mlar› ya da y›ll›k emeklilik
iflveren yard›mlar› al›nd›¤›nda çal›flan
vergilendirilir.5
‹lk emeklilik planlar›, 1875 y›l›nda
ABD’de Amerikan Express fiirketince
demiryollar› taraf›ndan kurulmufltur.
‹kinci olarak ise Baltimore ve 1880 y›l›nda Ohio Demiryollar› taraf›ndan kurulmufltur. Demiryollar› ilk uygulama
alan› idi çünkü demiryollar› büyük
çapl›, daha önemli, tehlikeli bir ifl alan›na sahip ve sakatl›k aç›s›ndan baz›
inançlara sahip olunan ilk iflletme organizasyonlar›yd›.
Amerikan çal›flanlar› için büyük bir
flanss›zl›k endüstri veya devlet taraf›ndan bu emeklilik fonlar›n› kurma yönünde hiç bir çaba ortaya at›lmam›fl
olmas›yd›. 1929’larda 4 milyon çal›flan
ve ailesini kapsayan ve varl›klar› 500
milyon dolardan az olan sadece 400
4
5

çeflit emeklilik fonu ifllem görüyordu.
Büyük ekonomik krizin varolan emeklilik fonlar› üzerinde a¤›r bir etkisi olmufltu. Bir çok iflletme iflas etmiflti; ayn› flekilde çok say›da emeklilik fonuda
s›k s›k baflar›s›zl›¤a u¤ram›flt›, çünkü
flu anki gelirin d›fl›nda bir emeklilik
ödemesi yap›lmas› flirketler için genel
bir uygulamayd›. Genellikle bu finanse
edilmemiflti, ödendi¤i müddetçe devam eden emeklilik planlar› kat›l›mc›lar e¤er baz› haklara sahipseler düzenleme olmadan ifllem görürler. Di¤er bir
taraftan sigorta flirketleri taraf›ndan güvence alt›na al›nan emeklilik planlar›
daha ciddi finanse edilmifl ve finansal
aç›dan pürüzlü bir zaman dilimi olan
1930’lar›n atlat›lmas›nda sonra çok daha iyi olduklar› kan›tlanm›flt›r.
Büyük ekonomik krizin finansal zorluklar› ortaya baz› çeflitlerde evrensel
emeklilik ve sakatl›k planlar› ihtiyac›n›
ortaya ç›kard› ve 1935’deki Sosyal Güvenlik Kanununun oluflturulmas› finansal güvenlik ihtiyac›n› karfl›lamaya
yard›m etti. Özel emeklilik planlar› 2.
Dünya Savafl›na kadar ekonomi içersinde anlaml› bir faktör de¤ildi. Bunlar›n ortaya ç›kmas› ile ilgili bir çok sebep vard›r. Birincisi savafl boyunca iflverenler iflgücü k›tl›¤›ndan ve maaflücret kontrollerinden dolay›, kalifiye
elemanlar› tutmak ve bunlara çekici
gelme konusunda büyük zorluklarla
karfl›laflm›fllard›r. Bu kontrolleri aç›¤a
vurman›n bir metoduda maafl ve ücret

ULAŞ, Işıl; “ Can Sigortası Hukuku- Hayat ve Kişisel Kaza Sigortaları”, 2. bası, Ankara- 2002, s.25.
SIEGEL, Joel G.; SHIM, Jae K.; “Dictionary of Accounting Terms”, Third Edition, Barron’s Business
Guides, New York 2000, s.323

kontrollerini kapsamayan ve çal›flanlar›n gerçek gelirlerini artt›r›c› anlam›
olan cömert emeklilik planlar› sunmakt›r. Buna ek olarak flirketler savafl
esnas›nda fazla vergi karlar› ödemek
durumundayd›. Emeklilik plan ödemeleri vergi eksiltmeliydi ve flirketlere
fazla kar vergilerini düflürmeye yard›mc› oldular. 1945’lerde özel emeklilik planlar› 6,4 milyon çal›flan› kaps›yordu yani 5 y›l öncesindeki rakamdan
% 50 fazlas›n› ifade ediyordu. II. Dünya Savafl›ndan sonra, di¤er farkl› olaylar emeklilik planlar›n›n büyümesine
yard›mc› olmufltur.
Emeklilik planlar›n›n geliflimindeki
önemli olaylardan bir di¤eri ba¤›ms›z
çal›flanlar için 1962 y›l›nda kanunlaflt›r›lm›fl “Emeklilik Vergi Kanunu”dur ki
bu daha çok H.R. 10 ya da “Keogh Akdi” olarak bilinir. Bu akid ba¤›ms›z çal›flanlar için vergi gözetimli emeklilik
plan› sa¤lar. Bu akt›n hükümleri alt›nda kendi kendine ifl sahibi olmufl bireyler emeklilik plan›na vergi onayl› tahsis yapabilirler. Yat›r›mlar ve faiz gelirleri da¤›t›lana kadar vergilerden muaft›rlar ve zamans›z da¤›t›mlar % 10
vergi cezas›na tabidir. Bundan sonraki
emeklilik planlar›n› etkileyen yeni yasa “Kiflisel Emeklilik Hesab›”n›n
(IRA) kurulmas›n› sa¤layan 1978
Emeklilik Reform Akt›n›n kanunlaflt›r›lmas› ile ortaya ç›km›flt›r. Kiflisel
Emeklilik Hesab›n›n as›l amac›, çal›flanlar›n emeklilik plan› taraf›ndan y›ll›k maafllar›n›n % 15’ine kadar Keogh
plan› esas al›narak, ayn› vergi onayl›
emeklilik hesab›n›n kapsam d›fl›nda
kalmas›na müsaade etmektir. (Y›ll›k
‹SMMMO Yay›n Organ›

en çok 1500 dolar veya çal›flmayan efl
olmas› koflulunda y›ll›k 1750 dolar).
Daha sonra kurallar IRA maafl kazanan
tüm kifliler için uygun bir flekilde geniflletilmifltir.
Emeklilik fonlar›ndaki daha anlaml›
geliflmeler 1974 y›l›nda “‹flgören (Çal›flan) Emeklilik Gelir Güvencesi Yasas›” ve “ Vergi Eflitlik ve Mali Sorumluluk Yasas› (1982)’n›n kanunlaflt›r›lmas› ile gerçeklefltirilmifltir. “‹flgören
Emeklilik Gelir Güvencesi Yasas›”n›n
bu iki amac› emeklilik fon emanetçilerinin itibari sorumluluklar›n›, emeklilik fonlar›ndaki finansal sessizli¤i kuvvetlendirmektir. Bununla beraber
“Vergi Eflitlik ve Mali Sorumluluk Yasas›” esas olarak özel emeklilik ve di¤er çal›flan refah planlar›na (ancak
devlet emeklilik planlar› de¤il) uygulan›r. “Vergi Eflitlik ve Mali Sorumluluk
Yasas›” çeflitli de¤iflikliklere u¤rayan
emeklilik yasalar›nda gerekli de¤ifliklikler yap›lm›fl eski kurallar ile birlefltirilmifltir. Bu kurallar ayn› zamanda düflük fonlanm›fl ifllemleri eflitlemek amac›yla oluflturulmufl, “s›ralanm›fl ve dosyalanm›fl”çal›flanlar ve daha yüksek
ücretlendirilmifl çal›flanlar ortaya ç›karm›flt›r.
1985 y›l›n›n sonunda tam gün çal›flan
kifli say›s›n›n yar›s›n› temsil eden yaklafl›k 50 milyon kifli özel emeklilik
planlar› kapsam› içerisine al›nm›flt›r.
Çeflitli devlet kay›tl› emeklilik planlar›,
eyalet ve yerel kamu çal›flanlar›, demiryolu çal›flanlar›, sivil çal›flanlar, di¤er 20 milyon çal›flan ve 168 milyon
kifli sosyal güvenlik taraf›ndan kapsam alt›na al›nm›flt›r. Emeklilik planla-
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r› taraf›ndan kapsam alt›na al›nan nüfus oran› 1900’den beri h›zl› bir biçimde yükselmifltir ve bir çok problem
emeklilik fonunun ufku önünde ürkütücü bir flekilde belirmeye devam etmifltir. Sosyal güvenlik sistemi içerisindeki zay›flam›fl finansal koflullar ve
baz› yerel yönetimler, emeklilik yafl›na
ulaflm›fl kifli oran›ndaki art›fl, yüksek
oranlardaki enflasyon 1980’li y›llar›n
bafl›nda yüksek iflsizlik oran› ile birleflerek çeflitli problemler yaratm›fl ve
emeklilik fonu endüstrisi önünde engeller ç›karm›flt›r. Ve bunlar gelecekte
artan kamu güvencesi verecekler ve
ayr›ca devlet bu konu üzerinde daha
fazla dikkat harc›yacakt›r.6
Planlar›n en yayg›n iki türü; belirlenen
emeklilik da¤›t›m planlar› ve belirlenen emeklilik yard›m planlar›d›r.7
Belirlenen da¤›t›m plan›nda, gerçek
muhasebe problemleri yoktur çünkü
emekli ayl›¤› fonlar›ndaki varl›klar
emeklilik yard›mlar›n›n toplam›n› belirtir.
Belirlenen yard›m plan›nda, ad›ndan
da anlafl›ld›¤› gibi, gelecekte al›nacak
yard›mlar belirlenmifltir. Genellikle,
yard›mlar, çal›flanlar›n y›llarca çal›flmas›n›n ve iflgörme süresi içinde elde
edilen ücretlerinin toplam›n›n bir sonucudur. Y›ll›k da¤›t›m tutarlar›n› ve
emeklilik giderlerini tan›mlamak zordur. Faktörler örne¤in, tasarlanan gele6
7

8

cek ücret seviyeleri, çal›flanlar›n devir
h›z›, çal›flanlar›n yaflam bekleyifli, ve
emeklilik fonunun performans› bu hesaplamalar› etkiler.
Belirlenen bir yard›m plan› kuruldu¤unda, planla ba¤lant›l› bir geçmifl hizmet maliyeti meydana gelir çünkü çal›flanlara hizmetin geçmifl y›llar› için
kredi verilir. Do¤al olarak, bu tutar çok
yüksektir ve flirket taksitli fonlama için
bir plan düflünüp bulmal›d›r. Ayr›ca
fonlama konusunda, hesaplama problemi de vard›r. Bir plan› uygulamak,
çal›flanlar›n gelecekteki performans›n›,
ifle yerlefltirilmesini ve de¤erlendirilmesini etkileyece¤i için geçmifl hizmet
maliyetleri cari ve gelecek dönemler
üzerinden hesaplan›r.
Emeklilik plan›na dayal› kazançlar›n
actuariel = aktüeryal (= emeklilik kesintilerinin sigortal›l›k süresine göre
yeterli olup olmayaca¤›n›n tan›mlanmas›) olarak hesaplanmas› emeklilik
giderlerinde ve fon yard›mlar›nda de¤ifliklik bafllatm›flt›r. Karfl›lafl›labilecek
di¤er bir problem de yükümlülüklerin
düflük fonlanmas› olabilir. Di¤er bir
ifade ile; biriktirilen emeklilik yard›mlar›, emeklilik fonlar›n›n varl›klar›n›
aflabilir. Bu durumda, düflük fonlama
tutar› kadar bir yükümlülük alt›na girmek makul karfl›lan›r. 8
Yard›m planlar›nda, plan sponsoru
yard›m bekleyen kat›l›mc›n›n ad›na sa-
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dece belirli yard›mlarda bulunmakla
sorumludur. Yard›m edilecek miktar
genellikle çal›flan›n maafl›n›n belli bir
miktar› ya da kar miktar›na göre belirlenir. Bu plan emeklilik s›ras›nda herhangi bir belirlenmifl miktar› garanti
etmez.
Belirlenmifl emeklilik planlar› sponsorun çal›flan›n emeklili¤inde veya
emeklili¤i öncesi olabilecek ölüm durumunda ödeme yapmay› kabul etmesi
flart›n› içerir. Bu ödemelerin miktar›,
çal›flan›n hizmetinin ve kazanc›n›n boyutu gözönüne al›narak hesaplan›r.
Emeklilik yükümlülükleri plan sponsorunun yükümlülü¤üdür. Belirlenmifl
emeklilik planlar› hayat sigorta ürünleri taraf›ndan garanti edilmektedir.9
Amerika’da geçmifl 20 y›l içerisinde
emeklilik fonlar› en h›zl› büyüyen finansal arac›lardan bir tanesi olmufltur.
Bunlar emeklilik kat›l›mc›s›na yard›m
ödemeleri sa¤layan yaz›l› sözleflmelerdir. Emeklilik planlar› iki temel gruba
ayr›labilir.
1) Özel emeklilik planlar›,
2) Devlet sponsorlu¤undaki planlar.
Özel emeklilik planlar›, endüstriyel, ticari, hizmet organizasyonlar› olarak
özel sektör taraf›ndan ayr›ca baz› kar
amac› gütmeyen operasyonlar ve çal›flma ile iliflkisi olmayan bireyler taraf›ndan oluflturulmufltur.
Özel emeklilik planlar› fonlar›n›; iflverenden ve çal›flanlar›n ödemelerinden
elde ederler. Eyalet ve yerel yönetim

çal›flan emeklilik fonlar›, çal›flanlardan
ve devletten yard›m sa¤layan özel
planlarla benzerdirler. En genifl ve
önemli devlet sponsorlu¤undaki program,mevcut vergi gelirlerinden fonlanan ve ödendi¤i zaman devam eden
planlardan elde edilen sosyal güvenliktir.
1) Özel Emeklilik Planlar›:: ‹ki çeflit
özel emeklilik fonu mevcuttur. Bunlardan biri hayat sigorta flirketince oluflturulmufl olan sigortalanm›fl emeklilik
plan›d›r. Di¤eri ise bir iflletme veya
birlik gibi sponsor organizasyon taraf›ndan tayin edilmifl bir emanetçi taraf›ndan sigortalanmam›fl emeklilik plan›d›r. Bu emanetçi genellikle yard›mlar› ve emeklilik yard›m ödemelerini
güven kofluluna uygun olarak tutan bir
banka ya da sigorta flirketidir. Baz› örneklerde yat›r›m prosedürü direkt olarak sponsor organizasyon taraf›ndan
idare edilmektedir. Bu genellikle büyük flirketlerde veya birliklerde görülür. Emeklilik fonlar› ticari bankalar›n
sigorta departmanlar›n›n varl›klar›n›n
üçte birinden fazlas›n› oluflturur ve bu
büyük miktardaki para toplamlar›n›n
yönetiminde finansal kurumlar aras›nda fliddetli bir rekabet yaflan›r.
Özel emeklilik planlar›n›n ço¤u ( ayn›
zamanda baz› devlet programlar›) çal›flanlara olan yard›mlar›n de¤erini düflüren bir çok problemden dolay› zarar
görmüfltür. Bunlar düflük fonlama, afl›r› s›n›rlay›c› uygunluk gereklilikleri
(kazan›lm›fl miktar ve ifl de¤ifliklikli¤i
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durumunda) emeklilik haklar›n›n
transferinin olmamas› gibi durumlar›
içerir. Düflük fonlama; çal›flan›n emeklili¤i geldi¤inde veya plan sona erdi¤inde ödenme sözüverilmifl yard›mlar›n çal›flan veya iflveren yard›mlar›n›n
yeterli tutarda gerçeklefltirilmemesi anlam›n› tafl›r. Düflük fonlanm›fl emeklilik fonlar› çok say›da kat›l›mc› emeklilik yafl›na geldi¤inde baz› sorunlara
maruz kal›r. Bir çok örnekte düflük
fonlaman›n sadece flirket kapand›¤› zaman problem oluflturdu¤u görülmektedir. Böyle bir olay oldu¤unda, çal›flan
veya iflveren yard›mlar›n›n hiç bir getirisi olmaz ve emeklilik plan› yetersiz
fonland›¤›ndan terk edilir. E¤er emeklilik plan› tamamen finanse edilmiflse,
ortaya hiç bir sorun ç›kmayacakt›r.
Emeklilik plan› haklar› ile ilgili en
önemli konulardan bir taneside kazan›lm›fl tutard›r. Kazan›lm›fl tutar çal›flan kiflinin gelecekteki emeklilik gelirinin bir k›sm›n›, emeklili¤i gelmeden
(iflten ayr›lsada ayr›lmasada) hak etmesi anlam›n› tafl›r.
Finanse edilmemifl emeklilik planlar›nda emeklilik geliri için çal›flan ve
emeklilikten önce iflten ç›kar›lan ya da
iflten ayr›lan kifli iflverenlerin yard›mlar›n› yitirir. ERISA (= ‹flgörenler (Çal›flanlar) Emeklilik Geliri Güvence Yasas›)’dan önce pek çok özel emeklilik
program› kazan›lm›fl tutarlarla ilgili ya
k›s›tlay›c› hükümlere sahipti ya da bu
konuyla ilgili hiç bir hüküm bulunmamaktayd›.
Son konu ise portatifliktir. Portatiflik
çal›flanlar›n bir iflten baflka bir ifle geçtiklerinde kazan›lm›fl emeklilik hakla-

r›n›n transfer edilmesi ve bu haklar›n
bir emeklilik fonunda birlefltirilmesidir. Tipik olarak, çal›flanlar iflten ayr›ld›klar›nda, emeklilik ödemesi olarak
toplu para al›rlar. Tabiki herhangi bir
finanse edilmemifl emeklilik ödemeside sonsuza dek kaybolur. S›k s›k ifl de¤ifltiren çal›flanlar, ayn› iflverenle sürekli çal›flan kiflilere oranla daha düflük
emeklilik haklar›na sahip olurlar.
2) Devlet Sponsorlu¤undaki Planlar:
a) Eyalet ve Yerel Hükümet Planlar›:
Eyalet ve yerel hükümet çal›flanlar›na
ait emeklilik planlar› ö¤retmenleri, polis memurlar›, itfaiyecileri ve di¤er kamu çal›flanlar›n› kapsamak için tasarlanm›flt›r. A.B.D.’de son y›llarda eyalet ve yerel hükümet büyük ölçüde çal›flanlara karfl› emeklilik yard›mlar›n›
artt›rm›flt›r. Ancak belediye yönetimi
her zaman sözverdi¤i emeklilik fon
yard›mlar›n› sa¤layamaz. Bu politik
olarak popüler olmayan, vergi art›fllar›n› önlemek maksad›yla yap›l›r. Vergilerde gelecekte art›fl olmad›kça, düflük
fonlamay› elimine etmek için bir çok
uzman eyalet ve yerel hükümet emeklilik fonlar› için büyük finansal problemleri önceden görebilmektedir. Merkez Bankas› (FED) taraf›ndan yap›lan
bir çal›flma, tam fonlanm›fl bütün eyalet ve yerel yönetim emeklilik fonlar›n›n 18 milyar dolar veya 1980 y›l› gayri milli has›lan›n (GNP) %1’ini gerektirece¤ini hesaplam›flt›r. Böylece ekonomistler eyalet ve yerel yönetim
emeklilik sistemlerinin yasal olarak
kendi emeklilik programlar›n› finanse
etme gereklili¤ini savunurlar.
b) Federal Hükümet Planlar›:

Federal hükümet çok say›da emeklilik
fonunu idare etmektedir. Bunlardan
baz›lar› sivil hizmet ve askeri çal›flanlar›n emeklilik fonlar›d›r. Di¤erlere ise
yabanc› hizmet çal›flanlar› için küçük
müstakil fonlar, federal yarg› – Tenessee Vadisi Yetkilileri (Tenessee Valley
Authority) ve Merkez Bankas› (FED)
yönetim kuruludur. En genifl federal
hükümet emeklilik fonu, resmi olarak
eski ça¤lardan beri adland›r›lm›fl olan
Sosyal Güvenlik, sakatl›k ve sa¤l›k sigortas› sistemidir. Sosyal Güvenlik,
çal›flanlar ve iflverenlerce emekli olan
veya ailede ekmek paras› kazanan kiflinin ölmesi veya sakatlanan kiflilere
ödeme yap›lmas› amac›yla vergiler
do¤rultusunda finanse edilmifltir.
Sosyal güvenlik, minimum emeklilik
geliri sa¤lamak için kurulmufltur ve
onu di¤er emeklilik planlar›ndan ay›ran özellik ise ödedikçe devam eden
bir sistem olmas›d›r. Bu ba¤lamda, kat›l›mc›lar direkt olarak kendi haklar›na
yard›mc› olmazlar, bunun yerine,
emeklilik haklar› flu an çal›flan kiflilerin
sosyal güvenlik vergilerinden ödenir.
Bu finanslama metodu baz› problemler
yarat›r. Nüfus art›fl›n› yavafllat›r ve
emeklilik yafl›na ulaflm›fl artan say›daki insan flu anki haklar›n› sürdürmek
için sosyal güvenlik vergilerinde keskin bir art›fl ihtiyac› yaratacakt›r. Sonuç olarak, federal hükümet gelecekte
sosyal güvenli¤i finanse etmek için alternatif yollar araflt›rmaktad›r. 20 Nisan 1983’da 98-21 Kamu hukuku, sistemin çeflitli finansal problemlerini çözümlemek için hukuki düzenlemeler
içerisinde yer alm›flt›r. Buradaki amaç,

finansal pozisyonu belirlemek için
program›n bafltan yüklenmesidir. Di¤er de¤ifliklikler aras›nda, bu yasa, çal›flanlar için yüksek vergi art›fllar›n›, iflverenleri, kendi kendilerine ifl sahibi
olan kiflileri, baz› gruplar için art›r›lm›fl
vergi haklar›n›, 2000 y›l›nda bafllayan
emeklilik yafl›ndaki art›fl› içerir. Ek
olarak yasa yeni federal çal›flanlar›,
baflkan›, kongre üyelerini ve sosyal güvenlik yasa ve vergilerine tabii di¤er
federal çal›flanlar› içerir. Sosyal Güvenlik Sistemi ile ilgili baflka bir bak›fl
ise ekonomideki toplam birikim ve yat›r›mlar›n geliflmesine yard›m etmemesidir. Bundan dolay› yat›r›m için
uygun olan ayr›lm›fl fon eksikli¤ine ek
olarak, al›c›lar taraf›ndan ve birikimlerden ziyade flu an ki tüketimi finanse
etmek için yard›m ödemelerinin genifl
olarak kullan›m›d›r. Buna ek olarak
sosyal güvenlik yard›mlar›, kiflilerin
y›llar boyunca çal›flt›klar› oranda elde
ettikleri teflvikler do¤rultusunda azal›fl
göstermektedir. Bunun bu flekilde devam etmesi durumunda bu düflük oranda bir yat›r›m ve daha yavafl bir ekonomik büyüme sa¤layacakt›r. Demiryolu
emeklilik sistemi federal devlet taraf›ndan oluflturulmufl ikinci genifl emeklilik fonudur. Ayn› zamanda bu sistem
özel sanayiyi kapsayan tek sistemdir.
1974 Yasas› bu sistemi tamamen yeniden yap›land›rm›flt›r. 1983 y›l› sonunda bu plan sadece 596.000 çal›flan›
kapsamaktayd› ve hemen hemen
500.000 emekli ve kazazede, toplam
3,6 milyon dolar ödenek almaktayd›.
Ne yaz›k ki bu sistemde t›pk› di¤er sistemler gibi baz› fonlama zorluklar›na
sahipti. Özellikle plan azalan say›da

aktif kat›l›mc›ya sahipken artan say›da
da faydalanan kifliye ödeme yapmaktayd›.10
‹ngiltere’de belirli bir yafltan sonra düzenli gelir ve genellikle ifl sonras›
emeklilik, devletçe veya özel bir plan
taraf›ndan sa¤lan›r. Bir çok ülke ve
devlet özel planlara sahiptir. ‹ngiltere’de tek fiyat emeklilik plan›, uygun
sigorta yard›m› ödeyen erkeklere 65
yafl sonras›, kad›nlara ise 60 yafl sonras› ödeme yapmaktad›r.
Ayr›ca birde Devletin Emeklilikle ilgili kazanç planlar› vard›r (SERPS). Özel
planlar›n belli bafll› iki flekli vard›r: Birincisi iflverenler taraf›ndan sa¤lanan
mesleksel emeklilik planlar› (Katk›da
bulunan veya katk›da bulunmayan olabilir), ‹kincisi kendi kendine ifl sahibi
olmufl kifliler veya bir mesleksel plana
üye olmayan kifliler için kiflisel y›ll›k
planlar.Bu planlara dayanarak bireyler
ödeme primlerini afla¤›daki kurumlar›n
fon yönetimlerine b›rak›rlar.
- Hayat sigortas› flirketi veya di¤er kurumsal yat›r›mc›lara,
- E¤er bunlar vergi yard›m› yeterli ise
emeklilik yafl›nda toplam bir nakit
para sa¤larlar. Bütün pirimler y›ll›k
bazda sat›n almalar için kullan›lmal›d›r. Mesleksel emeklilik planlar›
ayn› zamanda kendi kendine yönetilebilir. Örne¤in; iflveren taraf›ndan
yönetilebilir.
Emeklilik planlar› flu flekilde finanse

edilebilir; hisse senetleri ve di¤er menkul k›ymetler, nihayette ödenen emeklilik ikramiyeleri ve varl›klardan yat›r›lan bir fona ödenen yard›mlar ile özel
vergi ifllemlerinden edinilen bu fonlar
hisse senedi pazarlar›nda önemli operatörlerdir (kurumsal yat›r›m). Emeklilik yard›mlar›n›n d›fl›nda iflte ödenen
yard›mlar ‹ngiltere Milli Sigorta Planlar› ve Di¤er Baz› Devlet Planlar›nda
oldu¤u gibi finanse edilmeyebilir.11
Emeklilik Fonlar›; emeklilik ikramiyelerini veya emeklilik sonras› yard›mlar› sa¤lamak için oluflturulmufl bir fon
veya finansal kurumdur. Emeklilik
plan sponsoru emeklilik plan›n› oluflturan bir giriflimdir. Plan sponsorlar›,
özel iflletmeleri, devlet ve yerel yönetimi, birlikleri, bireyleri, kar amac› gütmeyen gruplar› ve çal›flanlar için hareket eden di¤er kurumlar› içine al›r.
Emeklilik fonlar› 2. Dünya savafl›ndan
beri dramatik bir biçimde art›fl göstermifltir.
Emeklilik fonlar› çal›flanlar›n veya iflverenlerin yard›mlar› ile finanse edilir.
Bir çok planda, yard›mlar çal›flanlar taraf›ndan baz› ölçülerle efllefltirilir. Çal›flan tarafa ait bir yat›r›m olan emeklilik fonlar›, emeklilik zaman›na kadar
kullan›lamayan, likit olmayan bir yat›r›md›r. Fonlara ödenen yard›mlar çekilene kadar genellikle vergi muafiyetine tabidir. Emeklilik fonlar› genellikle çal›flan›n moralini yerinde tutmak ve
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devaml›l›¤›n› sa¤lamak amac› ile ortaya ç›km›flt›r. Yeterli haldeki emeklilik
fonlar› federal gelir vergilerinden muaft›r. Fon varl›klar› ücretsiz vergi birikimi sa¤lar. Emeklilik fonlar› özellikle
sabit getirili senetlerden çok di¤er
araçlara yat›r›m yaparlar.
1974 y›l›nda oluflturulmufl olan “‹flgörenler (Çal›flanlar) Emeklilik Geliri
Güvence Yasas› (ERISA)” önceden tasarlanm›fl fayda ödemelerinin tahmini
için sponsorun yapaca¤› emeklilik plan›n›n minimum standartlardaki finans›
için oluflturulmufltur. ERISA ayn› zamanda emeklilik fon emanetçilerinin,
yöneticilerinin ve dan›flmanlar›n›n güven standartlar› için oluflturulmufltur.
Ayn› zamanda ERISA taraf›ndan minimum kay›p standartlar›da belirlenip
kabul görmüfltür. “Emeklilik haklar›
garanti ortakl›¤›” kat›l›mc›n›n hak etti¤i emeklilik fonunu garanti alt›na al›p
sigortalamak maksad› ile kurulmufltur.
Çal›flan belirlenen bir yafla ulaflt›¤›nda
ve haklardan faydalanmak için minimum koflullardaki hizmet süresi tamamland›¤›nda emeklilik haklar›n›
kazan›r.12
Emeklilik fonlar›n›n oluflturulmas›ndaki anahtar endüstriyelleflmedir. Endüstriyelleflmedeki art›fl, iflgücündeki uzmanl›¤› ve ailelerin k›rsal kesimden flehirlere olan göçünü getirmifltir. Finansal destek aç›s›ndan aileye olan ba¤l›l›¤›n azalmas› ile baz› insanlar emeklilik
için veya sakatl›k durumunda desteksel
anlam› olan sistematik bir finansal des-

te¤i tercih etmifllerdir.
Özel emeklilik fonlar› yat›r›m stratejileri içine bir çok faktör girmifltir. Birincisi, gerçek anlamda ufak bir likidite
ihtiyac› vard›r. Bu durum fazla nakit
ç›k›fl› olurken az nakit girifli durumunda normal olarak gerçekleflir. Böylece
emeklilik fonlar› uzun dönemli yat›r›mlar olarak karakterize edildikten
sonra tüm yat›r›m stratejisinin yükümlülük yap›s› ve buna göre uzun dönemli olmas› ile efllefltirilmifltir. Bununla
birlikte fon yöneticileri karl› bir yat›r›m f›rsat› yakalamak için özellikle k›sa dönemli faizlerin yüksek oldu¤u dönemde yat›r›m yapmay› arzu edebilirler. ‹kincisi ise, emeklilik fon geliri federal gelir vergisinden muaf oldu¤undan, emeklilik fon yöneticilerinin vergi
muafiyeti olan hisse senetlerine yat›r›m yapmak için ufak bir ekonomik hareketlenme gözlenir. Üçüncü ise,
emeklilik fonlar›n›n yat›r›m gelirleri
önemlidir. Çünkü yüksek gelirler plan›
uygun flekilde destekleyecek daha düflük yard›mlara ihtiyaç gösterirler. Yat›r›m›n geri dönüflü, fonlar›n uzun dönemli yat›r›ld›¤› dikkate ald›¤›nda kritiktir. Paran›n zaman de¤eri konsepti
sponsor flirket için emeklilik plan›n›n
mahiyetini ve getirisinin belirgin olarak etkilendi¤ini gösterir
Son olarak, yat›r›m stratejisi yat›r›m
arac›n›n risksizli¤ini dikkate al›r. Buna
ba¤l› olarak emeklilik fon yöneticilerinin ekstra gelir yaratmak için bonolara
yat›r›m yapmaya niyetli olduklar› gö-

12 DEARBORN, Fitzroy; “ Encyclopedia of Banking and Finance”, 10th. Edition, by Charles J. Woelfel,
Chicago – 2001, s. 897.

rülür. Örne¤in yüksek olmayan nota
sahip bonolar. Her ne kadar marjinal
olarak düflük kalite ancak yüksek getirili bonolara yada riskli olan hisse senetlerine karfl› istek olsada adi hisse senetlerinin bonolara karfl› çekiflmesi,
plan›n amac›n›n sabit bir de¤er mi (bono) yoksa sat›n alma gücü (adi hisse
senedi) mü oldu¤una dayan›r. Baflka
bir deyiflle, plan sabit bir nominal
emeklilik mi garanti etmeli yoksa sabit
bir sat›n alma gücü geliri mi garanti etmelidir! Aç›kça görülüyor ki bu iki
amaç oldukça de¤iflik yat›r›m stratejileriyle desteklenmelidir.
Bu iki çeflit emeklilik daha çok uzun
dönemli yat›r›mlardand›r. Bununla
birlikte baz› önemli farklar oluflur. Birincisi, yasal s›n›rlamalar ve muhafazakar yat›r›m politikalar› nedeniyle,
devlet ve yerel hükümetler emeklilik
planlar›nda s›k s›k ortakl›k bonolar›n›n
büyük bir k›sm›n› tutar. Bununla birlikte yat›r›m gelirlerinin art›fl›yla son
y›llardaki yat›r›m portföyleri devlet ve
yerel hükümet emeklilik planlar› daha
az muhafazakar olmufltur. ‹kinci olarak, belediyeler emeklilik fonlar›nda
s›k s›k belediye fonlar› üyelerinin hizmet bonolar›n› tutuyor. Politik bask›lar
nedeniyle baz› durumlarda kanun da
bunu gerektiriyor. 1970’ lerin bafllar›nda özel ve hükümet emeklilik fonlar› için bir trend olufltu ve daha genifl ortakl›k bonolar› ve ipotekler pay tuttu.
Yat›r›m stratejilerindeki dönüfl, bu yat›r›mlardaki daha çekici getirilere ba¤land›. Son olarak, k›sa vadeli kazanç
elde etmek için, özel emeklilik fonlar›n›n geleneksel olmayan finansal gele-

ce¤i olan alt›n ve di¤er spekülatif sahalara yat›r›ma bafllad›.
Emeklilik fon düzenlemeleri; “Çal›flanlar Emeklilik Gelir Güvencesi Yasas› (ERISA); 1974’ ‹flçi gününde kanun uygulanmaya bafllam›fld›. Kanun
bir iflverenin emeklilik fonu kurmas›n›
gerektirmiyordu. Daha çok emeklilik
fonu yönetimi ve paylafl›mc›lar›na koruma sa¤lamas› için standartlar yerlefltiriyordu. Baz› örneklerde iflçiler erkenden emekli olmaya (yafllar›ndan
evvel) zorlan›yordu. Di¤er durumlarda
ayr›cal›kl› yükümlülüklerde emeklilik
fonlar› kendi paylafl›mc›lar›na karfl› baflar›s›z oldu. Çünkü flirketler iflas etti
yada emeklilik planlar› yeterli de¤ildi
yada yat›r›m fonlar› yanl›fl yönetildi.
ERISA’ n›n daha önemli yükümlülükleri flunlard›r; (1) emanetçi fonunda ayr›cal›kl› yükümlülüklerin güçlendirilmesi, (2) raporlar› ve aç›klamalar›n yap›lmas›, (3) plan›n iptal veya baflar›s›z
olmas›nda emeklilik karlar›n›n sigorta
için sa¤lanmas› ve (4) kendi iflini yapan insanlara vergi indirimli emeklilik
yard›m›na izin vermedir.
ERISA emeklilik fon yasas›nda mil tafl› olarak görülmüfltür. ERISA’ n›n kanunlaflmas›ndan bu yana emeklilik
planlar›n› etkileyen bir çok önemli kanun ç›kart›lm›flt›r. Vergi eflitli¤i ve
1982 mali sorumluluk hareketi (TEFRA) maximum yard›m flirket planlar›
için azalt›larak ve bireysel planlar›n limitleri artt›r›larak eflit temellerde kendi kendine ifl sahibi olanlara yer vermifltir.13
Uluslararas› ticarette, emekli ayl›klar›

13 KIDWELL, David S.; PETERSON, Richard L.; “Financial Institutions, Markets and Money”, Third
Edition, The Dryden Press,1987, p. 372

ve emeklilik öncesi yard›mlar›n muhasebesi oldukça karmafl›kt›r. Karfl›laflt›rma için seçilmifl 12 ülkeden ço¤unda, emeklilik ayl›¤› muhasebesinde genellikle nakit yaklafl›m› uygulanmaktad›r. Yard›mlar olufltu¤u dönemde giderlefltirilir. Günlük Pazar flartlar›n›n
oluflmas›nda y›ll›k iskonto oranlar›n›n
belirlenmesine ihtiyaç duyan tek ülke
Amerika’d›r. Emeklilik plan›na dayal›
kazançlar›n bugünkü de¤eri, emeklilik
ayl›¤› giderleri ve iflverenlerin emeklilik ayl›¤› yükümlülükleri iskonto oranlar› kullan›larak hesaplan›r. Faiz oranlar›nda dalgalanma oldu¤unda, emeklilik ayl›¤› giderleri ve sonuçta net gelirde de¤iflecektir.
Bu esneklik dolay›s›yla, FASB (Financial Accounting Standarts Board =
Muhasebe Standartlar› Kurulu)’ un
SFAS (Statements of Financial Accounting Standarts= Muhasebe Standartlar›na ‹liflkin Tablolar) No: 87 “Emeklilik Ayl›¤›n›n ‹flverenlerce Muhasebelefltirilmesinde” flirketler koridor (corridor method) yöntemini kullan›r. Temelde koridor yöntemi daha düflük ve
daha yüksek limitlerde emeklilik ayl›¤›
giderlerinde tespit edilir.
APB (Accounting Principle Board =
Muhasebe ‹lkeleri Kurulu)’e görüfl No:
8 “Emeklilik Planlar›n›n Maliyetine
‹liflkin Muhasebe” emeklilik konusu
ile bafl edebilmek için muhasebe uzmanlar› taraf›ndan yap›lan ilk giriflimdir. Bu görüflün yerini daha sonra

SFAS No: 87 ve SFAS No:106 alm›flt›r. SFAS No: 87 iki temel gereksinime
sahiptir:
1- Plan›n maliyeti plan›n dönemi ile
direk ba¤lant› olmal›d›r,
2- ‹flverenler plan›n bir bölümünde
fonlanmam›fl bir yükümlülük üstlenmelidir.
SFAS No: 87-’ye göre emeklilik ayl›¤›
giderlerinde temel unsurlar flunlard›r:
• Hizmet bedeli,
• Faiz bedeli,
• Planlanan varl›klarda gerçek dönüfl,
• Önceki hizmet bedelinin amorti
edilmesi,
• Kazanç yada kay›p,
• Aktif ya da pasif ifllemlerin amortisman›.
SFAS No: 106 emeklilik öncesi yard›mlarda tahakkuk esas›n›n kullan›lmas›n› gerekli k›lar ve 15 Aral›k
1992’den sonra bafllayan mali yard›mlar› (e¤itim, iflsizlik vb.) kapsar. Bu bildiri 500 iflçiden daha fazlas›na sahip
olan iflverenlerin tümünü kapsar. 14
Emeklili¤e iliflkin di¤er muhasebe
standartlar›da afla¤›daki gibidir:
Amerika’da; U.S. GAAP (Amerika
Genel Kabul Görmüfl Muhasebe Standartlar›) 38’de; “Emeklilik Planlar›:
Mali Tablolar›” ve U.S. GAAP 39’da;
“Emeklilik Planlar›: ‹flverenler Taraf›ndan Aç›klanmas›” yer almaktad›r. 15
TMUDESK’in kurmufl oldu¤u muha-

14 IGBAL, M. Zafar; MELCHER, Trini U.; ELMALLAH, Amin A.; “ Internatinal Accounting”, South
Western College Publishing, Amerika-1997, p. 225.
15 LİNDSEY, Stephen W.; RUDLEDGE, Marilyn Z.; WİLSON, Cheryl; FRAZIER, David R. “Guide to
GAAP”, Practitioners Publishing Company, Forth Worth- Texas, Third Edition, October – 1997, p.38- 39

sebe standartlar› komitesinin haz›rlam›fl oldu¤u taslaklardan; Türkiye Muhasebe Standard› 19: “Emeklilik haklar›n›n muhasebelefltirilmesi ve Finansal
tablolarda aç›klanmas› Standard›”n› ve
Türkiye Muhasebe Standard› 24
“Emeklilik yard›m planlar›n›n muhasebelefltirilmesi ve raporlanmas› standard›”n› kapsamaktad›r.16
IAS (Uluslararas› Muhasebe Standard›) 35’te “Emeklilik Planlar›n›n Muhasebelefltirilmesi ve Raporlanmas›”
aç›klanm›flt›r.Bu standart, izahl› (aç›klanm›fl) kar payl› emeklilik plan›n›n
y›ll›k finansal tablolar için raporlanmas›n› ve finansal muhasebe standartlar›n› oluflturur. Yap›lan planlar prensipte
emeklilik kar pay› temin eden fakat
iflin sona ermesi, sakatl›k ve ölüm halinde yard›m sa¤layan planlard›r.
Bu tablo, bir veya, devlet ve yerel yönetimler, ticari veya di¤er iflçi birli¤i
de dahil, daha fazla iflverenin iflçileri
için kar payl› emekliliklerini temin
eden sürekli plan› uygular. Böyle bir
plan›n arac› fon kayna¤› olmayabilir,
veya bir veya daha fazla holding fonlar›, sigorta flirketleriyle yap›lan bir veya
daha fazla sözleflmeyle veya ikisinin
kar›fl›m›yla, finanse edilebilir. Bu tablo, 1974’de ç›kar›lan “Çal›flanlar
Emeklilik Gelir Güvencesi Yasas›” uygulamalar›na tabi olan planlar› esas
al›r. Y›k›lmas› beklenen plan›n veya

hükümet destekli sosyal güvenlik plan›n›n uygulanmas› düflünülmez. Bu
tablo, herhangi bir finansal tablonun
haz›rlanmas›n›, da¤›t›m›n› ve de¤erlendirmesini gerektirmez.17 Bu tablo,
iflverenlerin emeklilik muhasebelerinin
önceki standartlar›n›n yerine geçer.
Önceki uygulamalardaki en önemli de¤ifliklikler, baz› uygulamalar çok iflverenli veya sponsorlu kat›l›m plan›na ifltirak eden bir iflverene uyguland›¤› takdirde, tek bir iflverenin izahl› kar payl› emeklilik plan›n›n iflveren muhasebesini etkiler.
Y›llardan beri hesaplama maliyeti ve
izahl› kar payl› emeklilik planlar›ndan
kaynaklanan raporlama sorumluluklar›
muhasebe tart›flmalar›n›n kayna¤›n›
oluflturmufltur. 1956’da Muhasebe Uygulama Kurulu ve 1966’da Muhasebe
‹lkeleri Kurulu, o y›llarda uygulanabilir olarak kabul edilenlerin ard›ndan
gerekli olan emeklilik muhasebesindeki geliflmeleri sonuçland›rm›flt›r.
1966’dan sonra, emeklilik hakk›ndaki
bilginin önemi, emeklilik varl›k ve yükümlülüklerinin miktar›nda ve plan say›s›nda art›fllar görülmüfltür. Hem yasal çerçevede hem de ekonomik çerçevede, belirgin de¤ifliklikler olmufltur.18
Afla¤›da seçilen ülkelerde emeklilik
muhasebesi k›saca anlat›lm›flt›r. 19

16 TürkiyeMuhasebe Standartları- 1997,Türmob Yayın No: 32, Tmudesk seri No:1, s.IV
17 Original Pronouncements 1995-96 Edition- Accounting Standarts as of June 1, 1995. Volume I FASB
statement of Standarts, John Wiley& Sons, Inc. , 1995 Norwalk, Connecticut, p.359
18 Original Pronouncements 1995-96 Edition- Accounting Standarts as of June 1, 1995. Volume I FASB
statement of Standarts, John Wiley& Sons, Inc. , 1995 Norwalk, Connecticut, p.827
19 IGBAL, M. Zafar; MELCHER, Trini U.; ELMALLAH, Amin A.; “ Internatinal Accounting”, South
Western College Publishing, Amerika-1997, p. 225- 227

Avustralya: Aç›klanan tasla¤›n bafll›¤›
“Çal›flanlar için Hakedifl Muhasebesi”
A ARF taraf›ndan 1991’de yay›nlanm›flt›r. Aç›klanan yard›m plan›nda, yükümlülükler ve varl›klar bilançoda çal›flanlar›n elde etti¤i yard›mlar›n bugünkü de¤eri ile emeklilik planlar›ndaki varl›klar›n net piyasa de¤erleri ayr›
olarak gösterilmelidir. Tahakkuk etmifl
yard›mlar gelecek haftal›k ve ayl›k ücretlerin bugünkü de¤erinden oluflur.
‹skonto oran› olarak risk düzeltme piyasa oran› kullan›l›r. Emeklilik ayl›¤›
gideri dönem içinde emeklilik plan›
yükümlülü¤ünde (+) ya da (-) de¤iflimler yaratan yard›mlara eflit olmal›d›r.
Brezilya: fiirketler taraf›ndan desteklenen emeklilik planlar› yayg›n de¤ildir. Belirlenen yard›m planlar›nda ,
actuarial olarak belirlenen yard›mlar
fonlamay› gerektirir, emeklilik ayl›¤›
giderlerinin kay›t edilmesi için bir makul temel düflünülür. Yine de, emeklilik ayl›¤› gideri bazen nakit yard›mlara
dayan›r.
Kanada: Belirlenen yard›m plan›n›
esas alan dönem giderleri yap›lan yard›mlara dayan›r. Belirlenen yard›m
plan› için, geçmifl hizmet maliyeti ve o
konudaki de¤ifliklikler flimdi ve gelecek dönemlerde amorti edilebilir ve ertelenebilir. Tahakkuk eden yard›m
yöntemi, ücret tasar›lar›n› temel alan
yard›m maliyetlerini belirlemek için
kullan›labilir. Emeklilik ayl›¤› gideri
ile nakit ödemeler aras›ndaki fark bilançoda bir yükümlülük ya da ertelenen ücret olarak gösterilir.
Fransa: Pek çok k›s›m için, hükümet
çal›flanlar›n emeklilik planlar›n› yöne-

tir. Yard›mlar iflverenler taraf›ndan yap›l›r ve sonra emeklilere da¤›t›l›r. Temelde, iflverenler bir nakit esas› yönetirler, yapt›klar› yard›mlar› giderlere
kaydederler. Gelecek emeklilik taahhütlerinin karfl›lanmas› için herhangi
bir zorunluluk mevcut de¤ildir. Böyle
olaylarda aktüeryal yöntem emeklilik
yükümlülüklerinin kay›tlar›nda kullan›labilmesine ra¤men flirketler emeklilik yard›mlar›n› giderlefltirir.
Almanya: Alman vergi kanunlar› özerk
bir emeklilik fonuna iflverenlerin katk›da bulunmas›n› k›s›tlam›flt›r. Sosyal
güvenlik tipi programlar Almanya’da
kanuni bir zorunluluktur. Emeklilik
fonlar› sigorta flirketlerince fonlan›r
bundan dolay›, iflveren sadece ödenmemifl primler için tahakkuk eden yükümlülüklere ihtiyaç duyar.
Meksika: Emeklilik ayl›klar› yard›mlar›n türüne dayan›larak muhasebelefltirilir.Yard›mlar sadece yönetilen bir fonda vergi indirimine tabidir. Geçmifl
hizmet maliyetleri makul olarak gelecek y›llar içinde kabul edilmelidir.
Japonya: Çal›flanlar›n emeklilik planlar› genellikle taksitle yap›lan ödeme çeflitlerinden oluflur. Mebla¤lar, ödeme
oran› ve hizmette zaman uzunlu¤unun
bir fonksiyonu olmufltur. Devlet genellikle emeklilik yard›mlar› ile ilgilendi¤inden beri, Japon flirketleri normalde
baflka tür bir emeklilik öncesi yard›m
sa¤lamaktad›r. fiirketler plan sa¤lad›¤›nda, bunlar genellikle finansal kurumlar taraf›ndan fonlan›r.
Hollanda: Planlar›n ço¤u belirlenmifl
yard›m planlar›d›r. Planlar emeklilik
sözleflmelerinde ve tasarruf fonlar›nda

düzenlenir. Çal›flanlar›n hak etti¤i tutarlar bu sözleflmelerin temel karfl›l›¤›d›r. ‹flverenden ba¤›ms›z bir emeklilik
fonunda yeralan ya da iflverenden ba¤›ms›z bir hayat sigortas› flirketi taraf›ndan tekrar garanti edilmifl olmal›d›r.
Emeklilik yükümlülü¤ünü hesaplaman›n iki yöntemi vard›r: Sabit ve de¤iflken yöntemler. Sabit yöntemde, yükümlülükler, yard›mlar ya da taksitle
ödenen primler aras›nda aral›k olmayabilir. Di¤er bir deyiflle, bunlar çal›flan›n hizmet y›llar› ile ba¤lant›l›d›r. Dinamik yöntemde, yükümlülükler y›ll›k
ücretlerle ba¤lant›l›d›r fakat yap›lan
yard›mla ba¤lant›l› de¤ildir. Emeklilik
için al›nan herhangi bir ödeme operasyon sonuçlar›n›n parças›d›r. Bununla
beraber herhangi bir de¤ifliklik ya da
önceki hizmet maliyeti direkt olarak
sermayeye ifllenir ya da gelir tablosunda ola¤anüstü kalemlerde gösterilir.
Nijerya: Emeklilik yard›mlar› için muhasebe standartlar› yoktur. fiirketlerin
emeklilik yard›mlar› için UMS 19
“Emeklilik Yard›m Maliyetleri” kullan›l›r.
‹ngiltere: Emeklilik muhasebesi için
yetki , SSAP 24’te kurulmufltur. Basitçe, iki çeflit plan mevcuttur: Belirlenen
yard›m ve belirlenen da¤›t›m plan›.
SSAP 24’te belirtildi¤i gibi emeklilik
maliyetleri, aktüeryal tahminlere dayanan bügünkü ve gelecekteki emeklilik
kazançlar›na ba¤l›d›r. Planlarda de¤i-

fliklik oldu¤unda aktüeryal yöntemdeki de¤ifliklik gibi, actuary (=sigorta
risklerini hesaplayan eksper) hangi dönemin kay›ttan ç›kar›lmas› gerekti¤ini
aç›klar.
Amerika: Çal›flanlar için, kar pay› da¤›t›ml› ve hisse senedi hediyeli, belirli
vergi avantaj› sa¤layan emeklilik yard›mlar› sa¤lamak isteyen bir iflveren
adet oldu¤u gibi bir sand›k kuracakt›r.
‹zahl› bir emeklilik plan›n›n vergi
avantajlar› sa¤lamak için fona iflverence yap›lan katk› paylar›n›, iflverenin
katk› ve kazançlar› sebebiyle yap›lan
vergi ertelemelerini baz› durumlarda
lehte vergi iflleyiflini ve vergi muafiyetini kapsar. 20
Türkiye: Her bir fon için ayr› ayr› olmak üzere TTK., VUK., ve SPK. hükümleri çerçevesinde fon ifllemlerine
iliflkin olarak “Yevmiye defteri” ve
“Defter- kebir”, “Envanter defteri”nin
tutulmas› ile ilgili mevzuat gere¤i zorunlu di¤er defterlerin tutulmas›, ç›kar›lan fon paylar›n›n kayd›na mahsus olmak üzere “Fon Paylar› Defteri” tutulmas›, Fon Kurulu’nun verece¤i kararlar›n “Fon Kurulu Karar Defterine” yaz›lmas› gerekmekterdir.21 Fonun tüm
ifllemlerinin, ifllemlerin yap›ld›klar›
gün itibariyle muhasebelefltirilmesi gerekir. Muhasebelefltirirken Hazine
Müsteflarla¤›nca belirlenen“ Bireysel
Emeklilik Muhasebe Uygulamas› Hesap Plan›” kullan›lacakt›r. 22

20 ROBERT, Kevin L. ; HEVRDEJS, Mark , BUSH, Charles F. Ter; “2002 U.S. Master Tax Guide CCH
Editorial Staff Publication, 2001- CCH, Incorporated, Chicago, p.2103
21 EROL, Ahmet; YILDIRIM, A. Ercan; “Tüm yönleriyle bireysel emeklilik sistemi”, Yaklaşım yayınları,
Ankara- Aralık 2003, s.420
22 http://www.bireysilemeklilik.gov.tr. (12.03.2004).

Sonuç ve öneriler:
- Türkiye’nin emeklilik planlar› düzenleme ve özellikle emeklilik fonlar› konusuna yabanc› oldu¤u düflünüldü¤ünde; Türkiye’de “Emeklilik Gelir Güvencesi Yasas›”n›n ç›kart›lmas› ve Emeklilik fonunu garanti alt›na al›p sigortalamak amac›yla “Emeklilik Haklar› Garanti
Ortakl›¤›”n›n kurulmas› yerinde
olacakt›r.
- E¤er bireysel emeklilik planlar› eksik fonlan›rsa, ekonomik aç›dan bak›ld›¤›nda bu düflük oranda yat›r›m
yap›lmas›na ve yavafl büyümeye sebep olacakt›r. Bu nedenle uzman kiflilerin e¤itimlerine gerekli önem
verilmelidir.
- Türkiye’de Bireysel emeklilik planlar› sabit bir nominal emeklilik mi ,
yoksa sabit bir sat›n alma gücü geliri mi garanti ediyor. Bunun emeklilik flirketince belirlenerek bu iki
amac›n de¤iflik yat›r›m stratejileri
ile desteklenmesi gerekecektir.
- Emeklilik konusu ile ilgili muhasebe standartlar› ve uygulamalar›n›n
uluslararas› muhasebe standartlar›
ile uyumlaflt›r›lmas› emeklilik planlar›n›n portatifli¤i aç›s›ndan da gereklidir.
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‹fiÇ‹ ÜCRETLER‹NDEN KES‹LEN PARA
CEZALARI

Ü

Dr. Muzaffer KOÇ
Çal›flma Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
‹fl Müfettifli

G‹R‹fi
retim faktörlerinden eme¤in fiyat› olan ücret, “iflçinin ekonomik varl›¤›n›n
temelini meydana getiren, devam›n› mümkün k›lan, kendi ve aile fertlerinin geçimini, fiziki, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar›n› sa¤layan, çok kere, tek
geliridir.” Bu anlamda ücret gelirlerinin düflük veya yüksek olmas›, iflçilerin refah seviyelerini göstermede önemli bir faktör olarak ortaya ç›kmaktad›r.
(ERKUL,173)
Ücretin iflçi ailelerinin temel geçim kayna¤› olmas›ndan dolay›, kanun koyucu,
ücreti güvence alt›na alma ihtiyac› duymufltur. (ÇEL‹K, 122)
Ücretin güvenceye al›nmas›n›n farkl› yans›malar› söz konusudur. ‹flçiye asgari
ücret ödenmesi zorunlulu¤u, sosyal ve ekonomik bir tak›m gerekçelerden dolay›
çal›flmadan (hafta tatili, y›ll›k ücretli izin gibi) ücretin ödenmesi, ücretin ancak
belli bir bölümünün hacze konu olabilmesi, ancak ifl sözleflmesi veya toplu ifl
sözleflmesinde belirtilmek kayd›yla iflçinin bir tak›m disiplini bozan davran›fllar›n›n ortaya ç›kmas› halinde, ücret kesintisinin yap›labilmesi ve yap›lacak bu kesinti miktar›n›n s›n›rl› tutulmas› gibi uygulamalar söz konusu olabilmektedir.
‹flyerinde ifllerin düzenli yürütülmesi için bir tak›m kurallara ihtiyaç bulunmaktad›r. Bu kurallara uyulmamas› halinde veya ifl disiplininin temini için bir tak›m
müeyyideler söz konusu olmaktad›r. Bu müeyyideler; flartlar› oluflmas› halinde ifl
sözleflmesinin feshi olabilece¤i gibi, para cezalar› da olabilmektedir. Bu yaz›da,
iflçinin iflyeri kuralar›na ayk›r› davranmas› halinde ücretlerinden kesilecek para
cezalar› konusu ele al›nm›flt›r.
I) ÜCRET
‹fl hukuku, iflçiler ve iflverenler aras›ndaki iliflkileri düzenleyen ve inceleyen bir
hukuk dal› olarak tan›mlanabilir. ‹flçi ve iflveren aras›ndaki hukuki iliflki, ifl sözleflmesi fleklinde ortaya ç›kar. ‹fl sözleflmesiyle iflçi, ifli yapma; iflveren de ücret
ödeme gibi bir tak›m temel yükümlülükler alt›na girmektedir. Bu ba¤lamda ifl
sözleflmesi, her iki tarafa karfl›l›kl› borç yükleyen bir sözleflmedir. Baflka bir ifadeyle ifl sözleflmesinden söz edebilmek için, iflçinin hizmet görmesi, iflverenin de
ücret ödemesi gereklidir. Bu yönüyle ifl sözleflmesinin en önemli unsurlar›ndan
biri, yap›lan iflin karfl›l›¤›nda ücret ödenmesi keyfiyetidir. Hatta ücretin ödenme-

mesi, geç ödenmesi halinde bile ücret
yok say›lamaz. Zira, ifl sözleflmesinin
varl›¤›, ücretin varl›¤›n› ifade eder. Yani, ifl sözleflmesi varsa, ücret de söz konusudur.
Esas itibariyle ücret, çal›flman›n karfl›l›¤›d›r. Ancak, sosyal ve ekonomik bir
tak›m gerekçelerden iflçi bizzat ifli yapmad›¤› halde (hafta tatili, y›ll›k ücretli
izin gibi) ücretin ödenmesi de söz konusudur. Baflka bir ifadeyle günümüzde, iflveren veya toplum iflçiye bir ifl
karfl›l›¤› olmayan çeflitli ödemeler yapabilmektedir. Böylece, sosyal ücret
kavram› ortaya ç›kmakta ve ücretin iflçinin geliri oldu¤u kabul edilmektedir.
(KUTAL,1312)
‹fl Kanunu’nun 32. maddesinde ücret,
“bir kimseye bir ifl karfl›l›¤›nda iflveren
veya üçüncü kifliler taraf›ndan sa¤lanan ve para ile ödenen tutar” olarak tan›mlanm›flt›r. Baflka bir ifadeyle ücret
“eme¤in bedeli olup, iflveren veya
üçüncü. kifliler taraf›ndan iflçiye ödenen para” d›r. (KUTAL,1312)
Genel olarak ifl sözleflmesinin temel
unsurlar›ndan biri olan ücret, ifl sözleflmesiyle veya toplu ifl sözleflmesiyle
belirlenmektedir. Borçlar Kanunu’nun
323/1. maddesine göre ücret serbest
olarak yani iflçi-iflveren taraf›ndan sözleflmeyle tespit edilmektedir. Ancak,
tarihi süreçte, iflçinin eme¤inin karfl›l›¤›nda elde etti¤i ücretinin ihtiyac›n›
karfl›layacak miktardan düflük olmamas› ve ona asgari bir geçim imkan›
sa¤layacak düzeyde bulunmas› için,
ücretin asgari seviyesinin belirlenmesini gündeme getirmifltir. (ERKUL,177)
‹fl Kanunu, ücretler için asgari bir had

getirmifltir.(‹fl K.39) En az ücret/asgari
ücret olarak tan›mlanabilecek olan bu
ücretten daha düflük miktarda ödeme
yap›lmas› mümkün de¤ildir. Nitekim
‹fl Kanunu’nun 102 maddesinin a f›kras›na göre, 39 uncu maddesinde belirtilen asgari ücreti iflçiye ödemeyen veya
noksan ödeyen iflveren veya iflveren
vekiline, 2004 y›l› için, bu durumda
olan her iflçi ve her ay için,
128.500.000.-TL (yüzyirmibeflmilyonlira) para cezas› uygulanacakt›r.
Anayasa’n›n 55. maddesi “ücret eme¤in karfl›l›¤›d›r.” demek suretiyle ücretin iflçinin gelir kayna¤› olmas›na vurgu yap›lm›flt›r. Ayn› maddenin di¤er
f›kras›nda, devletin, çal›flanlar›n yapt›klar› ifle uygun adaletli bir ücret elde
etmeleri ve di¤er sosyal yard›mlardan
yararlanmalar› için gerekli tedbirleri
alaca¤›n› belirterek devlete önemli bir
görev yüklemifltir. Benzeri flekilde
“Asgarî ücretin tespitinde çal›flanlar›n
geçim flartlar› ile ülkenin ekonomik
durumu da gözönünde bulundurulur.”
hükmüyle de, asgari ücretin belirlenmesinde esas al›nmas› gereken temel
hususlar ortaya konulmufltur. Bu hükme göre, asgari ücretin belirlenmesinde, ülkenin ekonomik durumuyla birlikte, ücretin iflçi için bir geçim kayna¤› oldu¤u dikkate al›nacakt›r.
Belirtmek gerekir ki, emek karfl›l›¤›nda elde edilen ücret, iflçi aç›s›nda çok
önem arz eder. Zira, ücret, iflçinin hemen hemen tek gelir kayna¤›d›r. Ücret,
iflçinin yaflama düzeyini büyük ölçüde
belirler. Bu ba¤lamda ücretin yaln›z
ekonomik de¤il, ayn› zamanda sosyal
bir olgu olarak de¤erlendirilmelidir.

Gerçekten ücret, her toplumun ekonomik ve sosyal yaflam›nda önem tafl›r.
‹flçiler ve ailelerinin yaflamlar› bütünüyle kazan›lan ücrete ba¤l›d›r.
(BA⁄DAD‹O⁄LU, 1-3)
‹flçi, geçinebilmek ve ailesini geçindirebilmek için çal›flmak ve bunun karfl›l›¤›nda ücret almak zorundad›r. Bu
ba¤lamda ücret, insan›n yaflamas›, varl›¤›n› sürdürmesi için gerekli olan bir
gelirdir. Bundan dolay› ücretin sosyal
yönü, iflçilerin büyük ço¤unlu¤unun
tek gelir kayna¤› olmas› bak›m›ndan
daha fazla önem tafl›r. Ücretin bu sosyal yönü, iflçinin toplum içindeki ekonomik ve sosyal durumunu belirleyen
temel faktör olmas›yla ilgilidir.
(BA⁄DAD‹O⁄LU, 1-3)

II) ‹fiÇ‹ ÜCRETLER‹NDEN
KES‹LECEK PARA CEZALARI
‹flyerlerinde ifllerin düzenli bir flekilde
yürüyebilmesi için bir tak›m kurallar
konulmaktad›r. Bu kurallara uyulmamas› halinde de disiplin cezalar› öngörülmektedir. Bu disiplin cezalar› ihtar,
ifl akdinin feshi vs. gibi disiplin cezalar› veya para cezalar› fleklinde olmaktad›r.
4857 Say›l› ‹fl Kanunu’nun 38. maddesi ücret kesme cezas› bafll›¤›yla iflçiye
yapt›¤› suça karfl›l›k kendisine verilebilecek para cezas› özel hükümlere
ba¤lanm›flt›r. Bu konuda özetle flunlar
ifade edilebilir:(ERKUL, 242-244)
A) Objektif Davran›fl ve ‹flçinin Onay›
Özellikle belirtmek gerekir ki, ifl sözleflmesi/toplu ifl sözleflmesinde gösterilen sebepler d›fl›nda ücret kesimi cezas› mümkün de¤ildir. fiöyle ki, iflçiye
para cezas› verilebilmesi için, ifl söz-

leflmesi/toplu ifl sözleflmesi veya iç yönetmeliklerle, söz konusu davran›fl›n
objektif olarak belirlenmesi, hangi
davran›fl›n neticesinde ne miktarda para cezas›n›n söz konusu olaca¤›n›n bilinmesi gereklidir. Zira, önceden belirlenmeyen ve bilinmeyen davran›fllara
para cezas› vermek mümkün de¤ildir.
Nitekim Yarg›tay Genel Kurulu bir karar›nda iflverenin, yasan›n hak verdi¤i
özel durumlar d›fl›nda, iflçi ücretinden
yarg› karar› olmadan kesinti yapamayaca¤›na (Yarg. Hukuk Genel Kurulu
E.984/454 K.985/1073 T.18.12.1985)
vurgu yapmaktad›r. Baflka bir ifadeyle
kararda iflçinin ücretinden, yasan›n cevaz verdi¤i özel haller d›fl›nda bir yarg› karar› olmadan iflverenin tek tarafl›
iradesi ile bir kesinti yapamayaca¤› belirtilmifltir. Buna göre, hangi sebeplerden dolay› ücret kesinti yapabilece¤ine
iliflkin iflçinin onay› gereklidir. Bu
onay da, ifl sözleflmesi/toplu ifl sözleflmesi veya iç yönetmeliklerle al›nmal›d›r.
B) Kesinti Miktar›
Mülga 1475 say›l› ifl Kanunu’nun 32.
maddesi iflçi ücretlerinden yap›lacak
kesintilerin bir ayda üç gündelikten veya parça bafl›na yahut yap›lan ifl miktar›na göre verilen ücretlerde iflçinin üç
günlük kazanc›ndan fazla olamayaca¤›n› hüküm alt›na alm›flt›. Ancak, 4857
say›l› ‹fl Kanunu yap›lacak kesintilerin
bir ayda iki gündelikten veya parça bafl›na yahut yap›lan ifl miktar›na göre
verilen ücretlerde iflçinin iki günlük
kazanc›ndan fazla olamayaca¤›n› hüküm alt›na alarak, iflçi lehine bir iyilefltirmeye gitmifltir.

Uygulanacak para cezas› miktar›n›n bir
ayda iflçinin iki günlük kazanc›ndan
fazla olamayaca¤› belirtilmek suretiyle
yap›lacak kesintinin üst s›n›r› belirlenmifltir. fiüphesiz uygulanacak para cezas›n›n miktar›, iflçinin iki gündeli¤ini
aflabilecektir. Ancak, 1 ay içinde yap›labilecek kesinti miktar›, iflçinin 2 gündeli¤ini aflamayacakt›r. Örne¤in, iflçinin 3 gündeli¤i tutar›nda para cezas›
uygulanmas› durumunda; bu miktar›n
2 gündeli¤i 1. ayda, bakiye 1 gündeli¤i
de ancak, 2. ayda kesilebilecektir. Kanun koyucu üst s›n›r yani, iki gündeli¤i belirledi¤inden daha düflük bir miktarda kesinti yap›lmas›na iliflkin (örne¤in ayda 1 gündelik) ifl sözleflmesi ve
toplu ifl sözleflmesi hükmü geçerli olacakt›r. Zira, kanun koyucu, iflçi ücretlerinden yüksek miktarda kesinti veya
keyfi uygulamalarla kesinti yap›larak
iflçinin zor duruma düflmesine engel olmak istemifltir.
C) Kesintinin ‹flçiye Bildirilmesi
‹flçi ücretlerinden ceza olarak yap›lacak kesintiler, iflçiye gerekçeleriyle
derhal bildirilmelidir. Böylece, iflçinin
yap›lacak ceza miktar›n› ve ne zaman
kesilece¤ini bilebilmesi sa¤lanmakta;
bu arada iflçinin haks›z uygulama diye
de¤erlendirdi¤i muamele için itiraz
edebilmesine imkan haz›rlanmaktad›r.
D) Kesintinin Bankaya Yat›r›lmas›
Mülga 1475 say›l› ‹fl Kanunu’nun 32.
maddesi kesinti yap›lan ceza paralar›n›n iflçilerin e¤itimi ve sosyal hizmetleri için kullan›l›p harcanmak üzere
Çal›flma Bakanl›¤› hesab›na Bakanl›kça belirtilecek milli bankalardan birine
kesildi¤i tarihten itibaren bir ay içinde

yat›r›laca¤›n› hüküm alt›na alm›flt›.
4857 Say›l› ‹fl Kanunu söz konusu ceza paralar›n›n Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› hesab›na Bakanl›kça
belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan
ve mevduat kabul etme yetkisini haiz
bankalardan birine, kesildi¤i tarihten
itibaren bir ay içinde yat›r›laca¤›n› hüküm alt›na alm›flt›r. Baflka bir ifadeyle,
1475 Say›l› ‹fl Kanununda yap›lacak
kesintiler için Bakanl›¤›n milli bankalardan birinde hesaba açabilece¤i öngörülmüflken, 4857 Say›l› Yasa ile Bakanl›¤›n Türkiye’de kurulu bulunan ve
mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birinde hesap açabilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
4857 Say›l› ‹fl Kanununun 38. maddesi
gere¤ince, disiplin suçlar› nedeniyle iflçi ücretlerinden kesilen ceza paralar›n›n 24.04.2001 tarihinden itibaren T.C.
Ziraat Bankas› Ankara Merkez fiubesi
nezdindeki 30401/276505 no’lu hesaba
yat›r›lmas›
gerekmektedir.
(www.calisma.gov.tr)
E) Toplanan Ceza Paralar›n›n De¤erlendirilmesi
4857 Say›l› ‹fl Kanunu’nun 38 maddesine göre, birikmifl bulunan ceza paralar›n›n nerelere ve ne kadar verilece¤i
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›n›n baflkanl›k edece¤i ve iflçi temsilcilerinin de kat›laca¤› bir kurul taraf›ndan karara ba¤lanaca¤› ve bu kurulun
kimlerden teflekkül edece¤i, nas›l ve
hangi esaslara göre çal›flaca¤› ç›kar›lacak bir yönetmelikte gösterilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. Söz konusu ‹flçi
Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar› Kullanmaya Yetkili Kurulun Te-

flekkülü ve Çal›flma Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelik de 3 Mart 2004 tarih ve
25393 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak, yürürlü¤e girmifltir. Bu Yönetmelikle, kurulun teflekkülü ve iflleyifline, ceza paralar›n› kullan›laca¤› yerlere ve ceza paralar›nda faydalanacak
kurulufllar ve baflvuru yöntemlerine yer
verilmifltir. fiöyle ki,
1) Kurulun Teflekkülü
Söz konusu Yönetmeli¤in 5. maddesinde kurulun nas›l teflekkül edece¤i
hüküm alt›na al›nm›flt›r. Buna göre,
Kurul;
• Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
(Kurul Baflkan›),
• Müsteflar veya görevlendirilecek
Müsteflar Yard›mc›s›,
• Çal›flma Genel Müdürü, ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Genel Müdürü, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik E¤itim ve
Araflt›rma Merkezi Baflkan›ndan veya yerlerine vekalet edenlerden,
• En fazla üyeye sahip iflçi konfederasyonu yönetim kurulunca seçilecek iki iflçi temsilcisinden
• En fazla üyeye sahip iflveren konfederasyonu yönetim kurulunca seçilecek iki iflveren temsilcisinden teflekkül eder.
Bakan›n toplant›ya kat›lmamas› halinde kurula, müsteflar veya müsteflar yard›mc›s› baflkanl›k eder. ‹flçi ve iflveren
konfederasyonlar› seçtikleri temsilci
say›s› kadar yedek temsilci seçerler.
As›l ve yedek temsilcilerin görev süreleri iki y›l olup, yeniden seçilebilirler.
Kurul, yard›ma iliflkin projeleri incelemek ve karar vermek üzere her y›l
Ocak ay›nda toplan›r. (Madde:7) Bakan, gerekli görmesi halinde kurulu

ola¤anüstü toplant›ya ça¤›rabilir. Kurulun nerede, hangi gün ve saatte toplanaca¤› Bakanl›kça kurul üyelerine toplant›dan en az onbefl gün önce duyurulur.
Kurul, en az alt› üyenin kat›lmas› ile
toplan›r. Kararlar mevcut üye oylar›n›n
ço¤unlu¤u ile verilir. Oylar›n eflitli¤i
halinde Baflkan›n oyu karar› sa¤lar.
(Madde:7)
Kurulun sekreterya iflleri, Çal›flma Genel Müdürlü¤ünce yürütülür. (Madde:8)
2) Ceza Paralar›n›n Kullan›laca¤› Yerler
Söz konusu Yönetmeli¤in 9. maddesi
ceza paralar›n›n kullan›laca¤› yerleri
belirlemifltir. Buna göre, toplanan ceza
paralar›, iflçilerin;
• Mesleki e¤itimleri,
• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›ndaki e¤itimleri,
• Sosyal hizmetleri için kullan›l›r.
Ayr›ca, e¤itim tesislerinin yap›m›, tefrifli ve iflletilmesi için harcan›r.
3) Ceza Paralar›ndan Faydalanacak
Kurulufllar ve Baflvuru Yöntemleri
Söz konusu Yönetmeli¤in 10. maddesi,
ceza paralar›ndan hangi kurulufllar›n
faydalanabileceklerini ortaya koymufltur. Buna göre, ceza para 9. maddede
belirtilen amaçlar için kullan›lmak
üzere;
• 2821 say›l› Sendikalar Kanunu uyar›nca kurulmufl bulunan sendika ve
konfederasyonlara,
• ‹flçilerin mesleki e¤itimi veya ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›nda faaliyet gösteren kamu kurulufllar›na,
• ‹flçilerin sosyal hizmetleri ile ilgili
faaliyet gösteren kamu kurulufllar›na yard›m niteli¤inde verilecektir.

Yukar›da belirtilen yard›mlar›n nas›l
istenebilece¤i Yönetmeli¤in 11. maddesinde hüküm alt›na al›nm›flt›r. Buna
göre, yard›m iste¤inde bulunan teflekkül ve kurulufllar, bu yard›mlar›n kullan›laca¤› e¤itim ve sosyal hizmet faaliyetleri için yap›lan plan, proje ve programlar›n›, Kurulun Ocak ay›ndaki toplant›s› ile ilgili istekleri için, en geç bir
önceki y›l›n 30 Kas›m tarihine kadar
Bakanl›kta olacak flekilde göndermek
veya vermek zorundad›rlar.
Kurul, ancak uygun buldu¤u plan, proje ve programlar›n gerçekleflmesi için
yard›m karar› verir. Kurul karar verirken, plan, proje ve programlar›n amac›,
gerçekleflme süresi ve faydalanacak iflçi say›s›n› göz önünde tutacakt›r.
Ayr›ca, Yönetmeli¤in 12. maddesiyle,
yard›mlar›n kurul karar›ndaki esaslara
uygun yap›l›p yap›lmad›¤›n›n, amaçlar›na uygun olarak kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›n Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› taraf›ndan izleyece¤i hüküm
alt›na al›nm›flt›r. Bakanl›k, izleme sonucundan kurula bilgi verecektir.
F) Yasal Yükümlülü¤üne Uymaman›n
Müeyyidesi
4857 Say›l› ‹fl Kanununun 102. maddesinin B f›kras›na göre, belirtilen maddeye ayk›r› olarak ücret kesme cezas›
veren veya yapt›¤› ücret kesintisinin
sebebini ve hesab›n› bildirmeyen iflveren veya iflveren vekiline, 2004 y›l›
için, 257.000.000.-TL (‹kiyüzelliyedimilyon TL) lira para cezas› uygulanacakt›r.

SONUÇ
‹flçi ücretlerinden kesilen para cezalar›
konusu uygulamada yeterince bilinmeyen bir konudur. Bir çok iflveren, iflçilere uygulanacak para cezalar› sonu-

cunda yap›lacak kesintinin iflverende
kalaca¤›n› düflünmektedir. Uygulamada baz› iflyerlerinde, ifl sözleflmesi veya
toplu ifl sözleflmesine dayanmaks›z›n,
sadece iflverenin iradesi do¤rultusunda
para cezas› verildi¤ine rastlan›lmaktad›r. ‹flçi ücretlerinden para cezas› kesintisi yap›labilmesi için mutlaka, hangi davran›fl›n sonucunda ne miktarda
para cezas›n›n uygulanaca¤›n›n önceden ifl sözleflmesi/toplu ifl sözleflmesi
veya iç yönetmeliklerle belirlenmesi
gerekmektedir.
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ergi suçlar› ifllenmesi durumunda bu suçlar›n karfl›l›¤› olarak para cezas›
verilmektedir. Fakat, yasa koyucu baz› özellikle kamu düzenini bozan vergi suçlar›n›n ifllenmesi durumunda para cezas› yerine ( veya ek olarak)
hürriyeti k›s›tlay›c› cezalar vermektedir. 4369 say›l› kanun ile vergi ziya› meydana gelip gelmemesine ba¤l› olarak kaçakç›l›k ve kaçakç›l›¤a teflebbüs fleklindeki
s›n›fland›rma yürürlükten kald›r›lm›fl kaçakç›l›k suçlar› ve cezalar› bafll›¤› ile yeniden düzenlenmifltir. Bu düzenleme ile eskiden kaçakç›l›¤a teflebbüs suçuna giren fiillerden baz›lar›n›n hürriyeti ba¤lay›c› ceza gerektiren suç olmaktan ç›kar›ld›¤›, özel usulsüzlük cezas› gerektiren fiiller içine al›nd›¤› tespit edilmektedir.
Son düzenlemeyle kaçakç›l›k suçu say›lan hallerin tespitinde, ifllenen fiilin vergi
ziya›na sebep olup olmad›¤›na bak›lmayacakt›r. Esasen bu maddenin gerekçesinde de hürriyeti ba¤lay›c› ceza ile cezaland›r›lacak suçlar ve cezalar› gerektiren fiilleri, vergi kayb›na yol aç›p açmad›¤›na ve tarh döneminde oluflup oluflmad›¤›na bak›lmaks›z›n, kolayca adli yarg›ya intikalini ve cezalanmas›n› sa¤lamaya
yönelik düzenlemelerin yap›ld›¤› belirtilmifltir.Bu durum karfl›s›nda bu fiilleri iflleyenler kaçakç›l›k suçlar›ndan say›lan fiilleri ile vergi ziya›na neden olmasalar
bile hapis cezas› ile cezaland›r›lmalar› kanun koyucunun bilerek uygulad›¤› bir
yol olmaktad›r.Esasen gerekçedeki ifadeden anlafl›lan; fiili ile vergi ziya›na sebep olunsun veya olunmas›n 359. maddedeki fiillerden birinin ifllenmesi halinde,mükellefin hapis cezas› ile cezaland›r›laca¤› anlam› ortaya ç›kmaktad›r.
1369 say›l› yasa ile yap›lan bir di¤er de¤ifliklik VUK 344. maddesinde yer alan
kast’›n kaçakç›l›k suçunun bir eleman› olmaktan ç›kar›ld›¤› 359. maddede say›lan fiillerin ortaya ç›kmas›n›n suçun oluflmas› için yeterli neden olaca¤› fleklinde
bir intiba uyand›rm›flt›r.Bu de¤iflikle suçun kast veya taksir fleklinde pek öneminin olmad›¤› anlafl›lmaktad›r.
Di¤er bir düzenleme de tüzel kifliler aç›s›ndan ortaya ç›kan hürriyet ba¤lay›c› ceza gerektiren kaçakç›l›k suçlar›nda verilecek cezalar›n vergi sorumluluklar› ad›na de¤il, suçu bizzat iflleyenler hakk›nda hükmolunmas› gerekti¤i yönündedir.

4369 say›l› yasadan önce tüzel kiflili¤in
sorumlulu¤u bafll›kl› VUK’nun 333/3
maddesinde; “ Bu kanunun 344. ile
358. ve 360. maddelerinde belirlenen
cezalar tüzel kiflilerin kanuni temsilcileri ad›na hükmolunur. “ denilmiflti.Zira VUK ‘nun 344. maddesindeki fiiller
kas›t unsuruna ve vergi kayb›na ba¤l›
bulunmaktad›r.Di¤er taraftan VUK 10.
maddesinde, tüzel kiflilerin vergi görevlerinin yerine getirilmemesinden
kanuni temsilcileri sorumlu tutulurdu.
4369 say›l› yasayla 344. maddesinin 16 nolu bentlerindeki hareket ve suçlar
359. maddeye tafl›narak suçun vasf› ve
unsurlar› de¤ifltirildi¤inden 333. maddesinin 3. f›kras› zorunlu olarak;”Bu
kanunun 359. maddesindeki fiillerin
ifllenmesi halinde bu fiiller için 359. ve
360. maddelerde belirtilen cezalar bu
fiilleri iflleyen hakk›nda hükmolunur.”
fleklinde de¤ifltirilmifltir.
Cezalar›n kifliselli¤i ilkesinin gere¤i
olarak suçu kim ifllemiflse cezas›n› da
bir fiil iflleyen kiflinin çekmesi gerekmektedir. Yap›lan düzenlemeyle de ifllenen bir suçtan dolay› tüzel kiflilerin
kanuni temsilcilerin sorumlu tutulmas›
gibi yanl›fl anlay›fltan da vazgeçilmifltir. Bunun sonucunda kamu ortakl›¤›
ile yöneticinin ayr›ld›¤› büyük kurulufllarda kaçakç›l›k say›lan fiillerin ifllenmesinden haberdar olmas› imkans›z
olan kanuni temsilcilerin veya flirket
müdürlerinin cezaland›r›lmas›ndan
vazgeçilmifltir. Fakat, bu kifliler kaçakç›l›k suçunun ifllenmesinde aktif olarak
görev alm›fllarsa gayet tabi ki bu kifliler
hakk›nda da kaçakç›l›k ve ifltirak suçlar› uygulanacakt›r. Bu son düzenle-

meyle suçun ayr›nt›lar›n› bilen ve
oluflmas›nda aktif rol alan kifliler cezaland›r›lacakt›r. Bu aç›klamalardan sonra bu konuyla ilgili tüzel kiflide görev
yapan bir kifli 359. maddede yaz›l› suçlardan herhangi birinin ifllendi¤i takdirde, ceza yapt›r›m› sadece eylemi
gerçeklefltiren bu kifliye uygulanabilecektir.
4369 say›l› yasa yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce ifllenen fiiller nedeniyle
hükmolunarak cezalar hakk›nda fiillere
ifllendi¤i tarihte yürürlükte bulunan hükümler ile bu kanun hükümlerinden lehe olan uygulanacakt›r.

Bu durumda inceleme elemanlar›
01,01,1999 tarihten önce düzenlendikleri kaçakç›l›k suçu raporlar›nda flirketlerin kanuni temsilcileriyle limited flirketlerin müdürleri hakk›nda suçun gerçekleflmesindeki rolleri ve suçun detaylar›n› bilip bilmeden incelemeden
eski 333.maddesinin üçüncü f›kras›nda
suç duyurusunda bulunmufllard›r. Buna göre 01,01,1999 tarihinden önce kaçakç›l›k suçu ifllendi¤i bu tarihten sonra tespit edilen tüzel kiflilerin kanuni
temsilcileri ile flirket müdürleri
VUK’un geçici 21. maddesi gere¤ince
belirtilen nedenlerden dolay› ceza muhataplar› olmad›klar›n› ileri sürebileceklerdir.
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ÖZET
lk uygulamalar› 1920’li y›llara uzanan standart maliyet sistemi ve sapma analizlerinin temelinin geleneksel maliyetleme sistemine dayanmas› günümüz
üretim ve yönetim koflullar›nda etki alanlar›n› önemli ölçüde kaybetmelerine
neden olmufltur. Geleneksel maliyetleme yaklafl›m›n›n sak›ncalar›n› önemli ölçüde gideren maliyet da¤›t›m yönü ve süreç yönü olmak üzere iki boyutu bulunan
faaliyet tabanl› maliyetleme yaklafl›m› müflteri ve ürün karl›l›k analizleri, mamul
ve hizmet fiyatland›rma gibi stratejik karar süreçlerine oldu¤u kadar maliyet
planlama ve kontrol faaliyetlerine yönelik uygun ve do¤ru bilgi sa¤lar. Bu çal›flman›n amac› geleneksel maliyet kontrolünde önemli bir yeri olan standart maliyetleme yaklafl›m›n›n günümüz üretim koflullar›na uygun olarak faaliyet tabanl›
maliyetleme sistemi ile birlikte kullan›labilirli¤ini ve faaliyet tabanl› sapma analizlerinin etkinli¤ini tart›flmakt›r.
Anahtar Kelimeler: Standart Maliyetleme, Sapma Analizleri, Faaliyet Tabanl›
Maliyetleme
1- Girifl
Hem ulusal, hem de uluslararas› seviyede artan rekabet, tüm dünyadaki endüstriyel organizasyonlar›n üretim hedeflerini, daha k›sa üretim süresi, pazardaki de¤iflmelere daha h›zl› ayak uydurma, ürün çeflitlili¤i, yüksek kalitede ürün ve hizmet ve rekabet edebilir bir maliyet olarak belirlemelerini sa¤lam›flt›r. Bu hedeflerin gerçeklefltirilebilmesi için, günümüz üretim sistemlerinin daha esnek, bilgisayar destekli ve üretimin her aflamas›n›n bilgisayar deste¤iyle entegre edildi¤i
sistemler olmas› art›k kaç›n›lmaz olmufltur. Ancak, bu sistemlerin bafllang›ç ve
iflletme maliyetlerinin yüksek olmas› nedenliyle, otomasyonun sistemin fiziksel
özelliklerine getirdi¤i esneklik ve yüksek kalitede mamul üretme yetene¤ine ra¤men, rasyonel bir yönetim olmad›¤› sürece, bu rekabet flartlar›nda baflar›l› olunamayaca¤› aç›kt›r. Pek çok endüstriyel organizasyon, en modern teknoloji ile donat›lm›fl olmalar›na, yüksek kalitede mamul üretebilme kabiliyetlerine ra¤men,
rekabetçi olmayan bir anlay›flla baflar›s›z bir yönetimine ba¤l› olarak oluflan temel problemleri aflamad›¤› için rakipleriyle rekabette çok geride kalm›fllard›r. Bu
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nedenle, endüstriyel organizasyonlar›n
baflar›s› ve rekabet edebilirli¤i, donan›mdaki yüksek teknoloji kadar, sistemin tümüyle gözönünde bulundurularak sistem performans›n›n iyilefltirilmesine ba¤l›d›r. Gerek üretim gerekse
di¤er fonksiyonel alanlarda iflletme
performans›n›n iyilefltirilmesi ancak
problemleri kaynaklar› ile birlikte tan›mlama yetene¤ine sahip bir performans ölçüm sisteminin kurulmas› ve
çal›flt›r›lmas›na ba¤l›d›r.
‹flletmelerde performans ölçüm sistemleri faaliyetlerin etkinli¤i ve verimlili¤ini de¤erlendiren bir dizi performans
kriterinden oluflmaktad›r. Performans
kriterleri sistem hakk›nda say›sal verilerle ifade edilebilen bilgi sunmaktad›r. Performans kriterleri ile elde edilen verilerin anlaml› ve yorumlanabilir
olmas› için bir karfl›laflt›rma taban›n›n
bulunmas› gerekir. Bu taban iflletme
d›fl›ndan benzer endüstri kollar›nda faaliyet gösteren di¤er iflletmelerin sonuçlar› olabilece¤i gibi iflletme içinde
oluflturulmufl standartlar da olabilir. ‹flletmede oluflturulan standart performans de¤erleri iflletmenin stratejik
amaçlar› ile uyumlu olmal› ve bu
amaçlar›n plan ve bütçelerle somutlaflt›r›lmalar› gerekir (Dhavale, 1996).
Geleneksel performans de¤erleme
yöntem ve ölçütleri genellikle belirli
faaliyet dönemlerinde oluflan finansal
sonuçlar›n iflletme içi ve iflletme d›fl›ndaki standartlarla karfl›laflt›r›lmas›na
olanak vermektedir. ‹flletme içinde bilimsel yöntemlerle ve üretimden önce
saptanan standart maliyetlerin üretimden sonra oluflan fiili sonuçlar aras›n-

daki farklar›n›n nedenlerini sorgulamay› amaçlayan varyans (sapma) analizleri, maliyetler konusunda yönetsel
kontrolün ve performans ölçümünün
önemli araçlar›ndan biri kabul edilmektedir. Standart maliyetler beklenen
koflullarda rasyonel çal›fl›ld›¤› takdirde
maliyetlerin ne olmas› gerekti¤ini gösterir. Performans de¤erleme sistemi
içinde standart maliyetler hammadde,
malzeme ve iflçilik gibi direkt nitelikteki maliyetlerin kontrolünde etkinlik
sa¤layabilir. Buna karfl›l›k gider yerleri veya ürün aç›s›ndan edirekt nitelik
tafl›yan de¤iflken ve sabit genel üretim
giderlerinin gerçekleflen sonuçlar› ile
önceden belirlenen standart de¤erlerinin karfl›laflt›r›lmas› hem yönetsel kontrol hem de maliyet yönetimi aç›s›ndan
yeterli anlam› tafl›maz (Fry ve Di¤erleri, 1995). Bunun en önemli nedeni genel üretim giderlerinin standart de¤erlerinin belirlenmesinde “tahmini yükleme oran›”n›n kullan›lmas›d›r. Geleneksel maliyetleme yaklafl›m›nda tahmini yükleme oran› belirli dönem için
gerçekleflmesi öngörülen genel imalat
gideri toplam›n›n, da¤›t›m anahtar›
olarak kabul edilen ölçünün gerçekleflmesi beklenen miktar›na bölünmesi ile
bulunan orand›r. Bu yaklafl›mda da¤›t›m anahtarlar› genellikle ürünler için
gerekli direkt iflçilik saati ve direkt
malzeme/iflçilik gideri gibi hacim tabanl› ölçülerdir. Bu durumda direkt iflçilik veya direkt malzeme giderlerindeki standartlardan sapmalar do¤rudan
genel üretim giderlerinde de sapma hesaplanmas›na neden olmaktad›r. Ayr›ca bu durum genel imalat giderlerindeki standartlardan sapmalar›n sadece

parasal de¤erlerle raporlanmas› sonucunu do¤urmaktad›r. Oysa günümüz
teknoloji yo¤un üretim ortam›nda,
ürün maliyetlerini oluflturan unsurlardan direkt iflçilik maliyetleri genel
imalat giderleri karfl›s›nda azal›rken,
ayr›ca genel imalat giderlerinde reel
bir art›fl meydana gelmifl ve genel üretim giderlerinin analizinde finansal veriler kadar operasyonel veriler de özel
bir önem kazanm›flt›r. Bu nedenle standart maliyetleme sisteminin yönetsel
kontrolde ifllerlik kazanabilmesi modern maliyetleme yaklafl›mlar› ile
uyumlu hale getirilmesine ba¤l›d›r.
Bu çal›flman›n amac› geleneksel maliyet kontrolünde önemli bir yeri olan
standart maliyetleme yaklafl›m›n›n günümüz üretim koflullar›na uygun olarak faaliyet tabanl› maliyetleme sistemi ile birlikte kullan›labilirli¤ini tart›flmak ve uygulamac›lara faaliyet tabanl›
sapma analizleri konusunda bir örnek
sunmakt›r.

2- Standart Maliyetler ve Sapma Analizleri
Standart maliyetler bilimsel yöntemlerle ve üretimden önce saptanan maliyetleme ve kontrol amaçlar›na yönelik
de¤erlerdir. Standart maliyetler iflletmelerde planlama arac› oldu¤u kadar
etkin yönetim kontrol ve performans
de¤erleme arac› olarak kullan›labilir.
Standart maliyetlerin bafll›ca yararlar›
afla¤›daki gibi özetlenebilir (Büyükmirza, 2000):
• Maliyet kontrolüne etkenlik kazand›rmak,

• Planlama ve bütçeleme çal›flmalar›na veri sa¤lama,
• Maliyet konusunda çal›flanlarda bilinç oluflturma,
• Maliyet muhasebesi uygulamalar›nda kolayl›k sa¤lama,
• Mamullerde ve yöntemlerde standartlaflmaya gidilmesi,
• Örgüt yap›s›ndaki rasyonelleflme.
Standart maliyetlerin yararlar›na ra¤men kullan›m alanlar›nda baz› k›s›tlar
bulunmaktad›r. Bir iflletmede standart
maliyet yönteminin uygulanabilmesi
için iflletmenin girdi ve ç›kt›lar›n›n
standartlaflt›r›labilir özellikte olmalar›
gereklidir. Bu nedenle üretilen ürünlerin ve faaliyetlerin standartlaflt›r›labildi¤i sistemlerde kullan›labilir ve siparifl maliyet sisteminden çok safha (evre) maliyet sisteminde standart maliyetlerden yararlan›labilir. Ayr›ca iflletmelerde yeterli organizasyonun yap›lm›fl olmas› ve hesap planlar›nda gider
yerleri ve gider türleri sa¤l›kl› bir flekilde ayr›lm›fl olmal›d›r.
Standart maliyetleme sisteminde ürün
maliyetini oluflturan direkt ilk madde
ve malzeme maliyetleri ile direkt iflçilik maliyetlerinin standartlar›n› etkileyen iki temel faktör bulunur. Bunlar birim üründeki direkt ilk madde ve malzeme ile direkt iflçilik tüketimlerinin fiziksel ölçüsü ve bu unsurlar›n birim fiyatlar›d›r. Direkt ilk madde ve malzemelerin birim mamuldeki tüketiminin
a¤›rl›k, uzunluk ve hacim gibi ölçülerle ifadesi “miktar standard›”d›r. Miktar
standartlar› mühendislik çal›flmalar› ve
geçmifl dönem verilerinden yararlan›-

larak oluflturulabilir. Madde ve malzemelerin miktar standartlar› sorumluluk
merkezleri itibariyle belirlenen madde
ve malzeme maliyetlerinin kontrolüne
olanak sa¤lar. Direkt madde ve malzeme standart maliyetlerinin belirlenmesindeki ikinci unsur fiyat standard›d›r.
Fiyatlar daha çok iflletme d›fl›nda de¤iflen koflullara ba¤l›d›r, bu nedenle fiyat
standartlar›n›n kontrol edilebilirli¤i azd›r. Sat›nalma bölümü taraf›ndan saptanacak cari fiyat seviyesi ve gelecekteki fiyat de¤iflmelerindeki beklentiler
ile fiyat standartlar› belirlenir. Fiyat
standard›n›n saptanmas›nda uzun süreli fiyat sözleflmeleri, bilimsel yöntemlere dayanan fiyat tahminleri, yak›n tarihte verilen siparifllerin a¤›rl›kl› ortalamalar› veya medyan›, yönetimin bilgi ve tecrübelerine dayanan tahminleme yaklafl›mlar›ndan yararlan›labilir.
Ürün maliyetlerini oluflturan di¤er bir
maliyet unsuru olan direkt iflçilik maliyetlerinin standartlar› ise “ücret standartlar›” ve “zaman standartlar›”ndan
yararlan›larak tespit edilebilir. Ücret
standartlar›n›n belirlenmesinde iflletmede yürürlükteki toplu sözleflme uyar›nca saptanan kök ve ek ücretler, yak›n tarihteki ücretlerin a¤›rl›kl› ortalamalar›, iflletme içi ve iflletme d›fl› yap›lan tahminlemeler kullan›l›r. Zaman
standartlar›n›n belirlenmesi için her
mamulün üretimi için gereken ifllemlerin ve bu ifllemlerin yap›lmas› için gerekli direkt iflçilik sürelerinin saptanmas› gerekir. ‹fl incelemesi, hareket ve
zaman etütleri gibi mühendislik yöntemlerinden yararlan›lmal›d›r. Ayr›ca
teknik personelin bilgi ve deneyimin-

den yararlan›lmas› ve geçmifl dönem
kay›tlar›n›n gözden geçirilmesi zaman
standartlar›n›n tespitinde baflvurulan
yöntemlerdendir.
Ürün maliyetlerini oluflturan son unsur
olan genel üretim giderleri ile ürünler
aras›nda direkt ilk madde ve malzeme
ve direkt iflçilik giderleri gibi do¤ruda
iliflki kurmak mümkün de¤ildir. Bu nedenle geleneksel maliyetleme yaklafl›m›nda bu giderlerin standartlar›n›n
oluflturulmas›nda standart (tahmini)
yükleme oranlar›ndan yararlan›l›r.
Standart yükleme oranlar› fabrika genelinde veya departmanlar baz›nda
tahmin edilen genel üretim giderleri
toplam›n›n bu birimlerin faaliyetini
gösteren tahmini ifl ölçüsü toplam›na
bölünmesi ile bulunur. Geleneksel
yaklafl›mda bu ölçü genellikle direkt
iflçilik saati, direkt iflçilik giderleri, makine saati, direkt malzeme tutar› gibi
ölçütler olabilir.
Standart maliyetler uygulanan kay›t
sistemi içinde fiili maliyetler ile birlikte kullan›l›r ve birbirini tamamlar. Maliyet giderlerine iliflkin hem fiili rakamlar ile ilgili hesaplara kay›tlar yap›l›r, hem de standart maliyet rakamlar› ile kay›tlar yap›l›r. Maliyet dönemi
sonunda fiili maliyet ile standart maliyet karfl›laflt›r›larak sapmalar tespit
edilir ve sapmalar›n sebepleri araflt›r›larak gerekli önlemlerin al›nmas› sa¤lan›r.
fiekil 1. Maliyet Sapmas›n›n Unsurlar›
Maliyet türleri aç›s›ndan toplam mali-

Toplam Maliyet Sapmas›

Direkt ‹lk Madde
ve Malzeme
Miktar
Sapmas›

Fiyat
Sapmas›

Direkt ‹flçilik

Zaman
Sapmas›

Ücret
Sapmas›

yet sapmas› direkt ilk madde ve malzeme, direkt iflçilik, de¤iflken ve sabit genel üretim giderleri standartlar› ile fiili
maliyetler aras›ndaki farklar›n toplam›na eflittir. Farklar›n anlaml› ve yorumlanabilir olmas› için bu her maliyet
türünün toplam sapmas› baz› alt kategorilere ayr›lm›flt›r (fiekil 1). Bu sistem
direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri ile direkt iflçilik maliyetlerinde
meydana gelen sapmalar›n sebeplerini
aç›klamakta yeterli olurken genel imalat giderleri için durum ayn› de¤ildir.
Bunun en önemli nedeni genel imalat
giderlerinin standartlar›n› oluflturulmas›nda hacim tabanl› ölçülerin kullan›lmas› ve sapmalar›nda yine bu ölçülerle
aç›klanmaya çal›fl›lmas›d›r.
Geleneksel standart maliyetleme yaklafl›m› ve sapma analizleri genel üretim
giderlerindeki planlama saplamalar›n›
aç›klamada konusunda yetersiz kalmaktad›r. Çünkü genel üretim giderlerine neden olan unsur üretilen ürünlerin hacimsel büyüklükleri de¤il bu
ürünleri üretmek için gerekli olan faaliyetlerin kullanan›m oran›d›r. Faaliyet kullan›m oran› ile ürünlerin mikta-

De¤iflken Genel
Üretim Giderleri
Harcama
Sapmas›

Verim
Sapmas›

Sabit Genel
Üretim Giderleri
Bütçe
Sapmas›

Kapasite
Sapmas›

r› veya hacmi aras›nda her zaman do¤rusal bir iliflki yoktur. Ürünler ile faaliyetler aras›ndaki iliflkinin en uygun biçimde aç›kland›¤› sistem, faaliyet tabal› maliyetleme yaklafl›m›d›r.

3- Faaliyet Tabanl› Maliyetleme
Geleneksel maliyetleme sistemlerinin
en önemli eksikli¤i genel giderlerinin
direkt iflçilik saati, direkt iflçilik gideri,
direkt malzeme maliyeti veya makine
saati gibi hacim-tabanl› da¤›t›m anahtarlar› yard›m›yla ürünlere da¤›t›lmas›d›r. Hacim-tabanl› da¤›t›m anahtarlar›n›n kullan›lmas›, emek yo¤un üretim
ortam›nda genel imalat giderlerinin
toplam mamul maliyeti içinde pay›n›n
düflük olmas› nedeniyle ürün maliyetlerinde önemli bir bozulmaya sebep olmaz. Ancak günümüzde üretim alan›nda giderek artan otomasyon ve bilgi
teknolojilerinin kullan›m› genel üretim
giderlerinin toplam maliyetler içerisindeki pay›n› art›rmaktad›r. Bu durum
genel imalat giderlerinin oluflumuna
neden olan unsurlarda da de¤ifliklik yaratm›flt›r (Brimson, 1991). Teknoloji
yo¤un üretim ortam›nda, ürün maliyet-

lerini oluflturan unsurlardan direkt iflçilik maliyetleri genel imalat giderleri
karfl›s›nda azal›rken, ayr›ca genel imalat giderlerinde reel bir art›fl meydana
gelmifltir. Bu ortamda genel imalat giderlerinin ürünlere da¤›t›lmas›nda hala
hacim-tabanl› da¤›t›m anahtarlar›n›n
kullan›lmas› ürün maliyetlerinde bozulmaya neden oldu¤u gibi maliyet bilgisinin çeflitli karar süreçlerinde kullan›m›n› da güçlefltirmektedir.
Geleneksel maliyetleme yaklafl›m›n›n
sak›ncalar›n› önemli ölçüde gideren
maliyet da¤›t›m yönü ve süreç yönü olmak üzere iki boyutu bulunan (fiekil 2)
Faaliyet Tabanl› Maliyetleme yaklafl›m›, müflteri ve ürün karl›l›k analizleri,
mamul ve hizmet fiyatland›rma gibi
stratejik karar süreçlerine yönelik uygun ve do¤ru bilgi sa¤lar. Faaliyet Tabanl› Maliyetleme, esas maliyet hedefi

olarak faaliyetler üzerinde yo¤unlaflan
ve bu faaliyetlerin maliyetini di¤er maliyet hedefleri için (ürünler, hizmetler,
da¤›t›m kanallar› vb.) temel alan sistemdir. Sisteminin en önemli varsay›m›na göre; iflletmenin kaynaklar› (makine, iflgücü, bina, arazi, sermaye vb.)
faaliyetler taraf›ndan, faaliyetleri ise
üretilen ürün veya hizmetler taraf›ndan
tüketilmektedir (Cooper ve Kaplan,
1992). Böylelikle bir ürünün veya hizmetin maliyeti, o ürünü üretmek için
yerine getirilen tüm faaliyetlerin (tüketilen kaynaklar›n) maliyeti toplam›d›r.
Bir faaliyetin maliyeti, o faaliyeti yerine getirebilmek için tahsis edilen tüm
üretim faktörlerinin toplam maliyetidir
(Brimson, 1991).
fiekil 2. Faaliyet Tabanl› Sistemin Maliyet Da¤›t›m ve Süreç Yönü
Geleneksel maliyetleme sistemlerinde

MAL‹YET DA⁄ITIM BOYUTU
KAYNAKLAR
KAYNAK
MAL‹YETLER‹N‹N
DA⁄ITIMI

MAL‹YET
ETKEN‹

FAAL‹YET‹
BAfiLATAN
UNSUR

FAAL‹YETLER
FAAL‹YET
MAL‹YETLER‹NN
DA⁄ITIMI

PERFORMANS
ÖLÇÜLER‹

ÜRÜNLER MÜfiTER‹LER

maliyetlere neden olan faktörün üretilen mamul yada hizmetler oldu¤u varsay›lmaktad›r. Buna göre bir ürün veya
ürün grubunun toplam maliyeti direkt
nitelikteki hammadde ve iflçilik giderleri do¤rudan, endirekt nitelikteki genel imalat giderleri ise genellikle direkt
iflçilik saati, direkt iflçilik ücreti vs.
kullan›larak da¤›t›lmas› yoluyla oluflturulur. Buna karfl›l›k faaliyet tabal›
maliyetleme sisteminde maliyetlere
neden olan unsur ürünler (ç›kt›lar) de¤il, bu ç›kt›n›n meydana gelmesi için
yap›lan faaliyetlerdir. Faaliyetler ise
iflletmenin (sistemin) sahip oldu¤u
kaynaklar› kullanmaktad›r. Bu bak›mdan öncelikle faaliyetlerin tüketti¤i
kaynaklar›n maliyeti faaliyetler için
belirlenen homojen nitelikteki maliyet
havuzlar›na da¤›t›lmas› ile faaliyetin
toplam maliyeti belirlenir. Daha sonra
her faaliyetin maliyetinden o faaliyetten yararlanma oran›na göre ürünlere
veya maliyet nesnelerine pay verilir.
Bir mamulün maliyeti farkl› faaliyetlerden yüklendi¤i maliyetlerin toplam›na eflittir.
Faaliyet tabanl› maliyetleme sisteminde faaliyetler süreç de¤er analizleri
yard›m›yla belirlenir. Süreç de¤er analizi bir ürünü üretmek için gereken
kaynaklar›n sistematik analizidir. Süreç de¤er analizinde bafltan sona kadar
bir ürünün üretilmesinde yer alan tüm
ad›mlar›n ayr›nt›l› ak›fl çizelgeleri ile
kullan›lan faaliyetler belirlenir. Bu
analizler sonucunda belirlenen faaliyet
say›s› çok fazla olaca¤›ndan birbirleriyle ilgili bir kaç faaliyet tek bir faaliyet merkezi içinde toplanabilir (Garri-

son ve Eric, 1992).
Faaliyet tabanl› maliyetlemede güvenilir birim maliyetlerine ulaflabilmek için
faaliyetler belirli baz› gruplara ayr›l›r.
Bunlar; birim, parti, mamul ve fabrika
düzeyindeki faaliyetlerdir. Birim düzeyindeki faaliyetler, direkt madde ve
malzeme, direkt iflçilik ve makine iflleme maliyetleri gibi üretilen birimlere
do¤rudan yüklenebilen faaliyetlerdir.
Bu faaliyetlerin maliyetleri üretim düzeyini yans›tan anahtarlar kullan›larak
mamullere yüklenirler. Birim düzeyindeki faaliyetlerle ilgili maliyetlerin
yüklenmesinde kullan›lan da¤›t›m
anahtarlar› geleneksel maliyetleme
yaklafl›m›na benzer biçimde hacim-tabanl›d›r. Parti düzeyindeki faaliyetler,
üretim partisi düzeyindeki faaliyetler,
madde siparifllerinin verilmesi, maddelerin teslim al›nmas›, makinelerin
ayarlanmas›, müflteriye mal sevkiyat›
gibi belirli büyüklükteki partiler için
yap›lmas› gereken faaliyetlerdir. Bu
tür faaliyetlerin oluflmas›nda mamuller
ve malzemelerle ilgili parti büyüklükleri etkili olmaktad›r. Mamul düzeyindeki faaliyetler, bir iflletmenin mamul
hatt›nda yeralan farkl› mamul türleri
için gerçeklefltirilir. Bu faaliyetlerin
maliyetleri her bir mamul türü ile ayr›
ayr› iliflkilendirilir. Fabrika düzeyindeki faaliyetler ise, üretim yeri veya fabrika genelinde ortak olan ve çeflitli üretim ç›kt›lar› itibariyle ancak genel bazda yüklenebilecek maliyetleri tafl›rlar
(Hac›rüstemo¤lu ve fiakrak, 2002).
Faaliyet tabanl› maliyetleme sisteminde iki aflamal› süreç söz konusudur. Bu
sürecin birinci aflamas›nda dolayl› kay-

nak giderleri maliyet havuzlar›na da¤›t›l›r. ‹kinci aflamada maliyet havuzlar›nda toplanan giderler ürünlere da¤›t›l›r. Birinci aflamada kaynaklar›n maliyetinin faaliyet merkezlerine ya do¤rudan yada maliyet tafl›y›c›lar› kullan›larak da¤›t›labilir. Maliyet tafl›y›c›s› belirli bir faaliyet ile maliyet grubu aras›ndaki neden-sonuç iliflkisini yans›t›r.
Sonuç olarak birinci aflama maliyet tafl›y›c›lar›, kaynaklar› faaliyet merkezine atamak için bir mekanizmad›r (Romano, 1990).
‹kinci aflamada maliyetlerin faaliyet
merkezlerinden ürünlere, hizmetlere
veya di¤er maliyet nesnelerine da¤›t›m›n› kapsamaktad›r. Bu ifllem ikinci
aflama maliyet tafl›y›c›lar›n›n (faaliyet
ölçüsü) seçimi ile yap›l›r. Her bir faaliyet merkezinde yap›lan faaliyetler taraf›ndan tüketilen kaynaklar›n maliyeti,
maliyet havuzlar› için izlendikten sonra, ikinci aflama maliyet tafl›y›c›lar› seçilebilir. ‹kinci aflamada kullan›lacak
maliyet tafl›y›c›lar› seçilirken; maliyet
tafl›y›c›lar›yla ilgili verilerin elde edilmesindeki kolayl›k ve maliyet tafl›y›c›lar›n›n, faaliyeti içeren ürünlerin veya
hizmetlerin gerçek kaynak tüketimlerini ölçme derecesi dikkate al›nmal›d›r.
Ürün maliyetleme sistemi olarak faaliyet tabanl› maliyeleme sisteminin kullan›lmas› faaliyet tabanl› sapma analizlerinin yap›labilmesi için önemli bir
veri taban› sa¤lar. Ancak sadece maliyeleme aflamas›nda de¤il bütçeleme
aflamas›nda da faaliyetlerle ilgili operasyonel ve finansal verilerinde planlanmas› gerekir.
4. Faaliyet Tabanl› Sapma Analizi

Standart maliyetleme sistemi ile faaliyet tabanl› maliyetleme yaklafl›m›n›n
bir arada kullan›labilmesi için iki sistemin fakl›l›klar›n›n ortadan kad›r›lmas›
gerekir. Sistemler aras›ndaki en önemli farkl›l›k maliyet da¤›t›m›nda kullan›lan anahtarlard›r. Faaliyet tabanl› sapma analizlerinin yap›labilmesi için genel üretim giderlerinin hacim-tabanl›
yenine faaliyet-tabanl› da¤›t›m anahtarlar› arac›l›¤› ile yap›lmas› temel zorunluluktur (Mecimore, 2004).
Geleneksel maliyetleme ve standart
maliyet sapma analizlerinin eksiklik ve
dezavantajlar›n›n önemli ölçüde giderilmesini sa¤layan faaliyet tabanl› maliyetleme ve faaliyet-tabanl› sapma
analizi bu bölümde bir örnek ile karfl›laflt›rmal› olarak aç›klanacakt›r (Ruhl,
1995). Örnekte ileri imalat teknolojisine sahip varsay›msal bir üretim iflletmesi ele al›nm›flt›r. ‹flletmenin ve problemin varsay›msal olmas›na ra¤men
gerçe¤e yak›n bir durumu yans›tmaktad›r. Sigma Teknoloji A.fi. ad› verilen
iflletme, 2003 y›l›nda A modelinden
80.000 adet, B modelinden 40.000 adet
olmak üzere iki farkl› modelde elektronik devre panosu üretip satmay› planlamaktad›r. 2003 döneminde bütçelenen genel üretim giderleri Tablo 1’deki gibidir.

Tablo 1. Sigma Teknoloji A.fi.’nin 2003 y›l› bütçelenen Genel Üretim Giderleri
Maliyet Türü

Makine
Malzeme Kabul
ve Muayene
Haz›rl›k
Malzeme Tafl›ma
Tasar›m Müh.
Kalite Güvence
Fabrika Genel Gid.
Toplam

De¤iflken GÜG

Sabit GÜG

110.000.000.000.175.000.000.000.-

74.320.000.000.75.000.000.000.-

120.000.000.000.90.000.000.000.700.000.000.000.400.000.000.000.250.000.000.000.-

42.240.000.000.31.680.000.000.100.000.000.000.125.600.000.000.500.000.000.000.-

1.845.000.000.000.-

948.840.000.000.-

Toplam GÜG

184.320.000.000.250.000.000.000.-

162.240.000.000.121.680.000.000.800.000.000.000.525.600.000.000.750.000.000.000.-

2.793.840.000.000.-

Sigma Teknoloji A.fi’de geleneksel maliyetleme yaklafl›m›nda genel üretim giderlerinin ürünlere yüklenmesinde makine saatleri kullan›lmaktad›r. Buna göre
de¤iflken ve sabit genel üretim gideri yükleme oranlar› afla¤›daki gibi hesaplanm›flt›r. Planlanan üretimin gerektirdi¤i makine saatleri toplam› 57.600 saatir.
- De¤iflken GÜG yükleme oran›: Bütçelenen de¤iflken GÜG/Toplam bütçelenen
makine saati
1.845.000.000.000.TL/57.600 mak.st = 32.031.250 TL/mak.st.
- Sabit GÜG yükleme oran›: Bütçelenen sabit GÜG/Toplam bütçelenen makine
saati
948.840.000.000.TL/57.600 mak.st = 16.472.917 TL/mak.st.
2003 y›l› faaliyet dönemi sonunda firman›n fiili genel üretim giderleri bütçelenen genel üretim giderlerine tamamen eflit gerçekleflmifltir. Bununla birlikte makine saatleri bütçelenen 57.600 saat yerine 59.000 saat olarak gerçekleflmifltir. Bu
durumda firman›n de¤iflken ve sabit genel üretim gideri sapmalar› afla¤›daki gibi hesaplanm›flt›r.
De¤iflken GÜG Harcama Sapmas›= Gerçekleflen GÜG- (Gerçekleflen Makine
Saati x Standart Yükleme Oran›)
De¤iflken GÜG Harcama Sapmas› = 1.845.000.000.000- (59.000 x 32.031.250)
De¤iflken GÜG Harcama Sapmas› = 44.843.750.000 TL olumlu sapma
De¤iflken GÜG Verim Sapmas›= Standart Yükleme Oran› x (Gerçekleflen Makine Saati-Standart Makine Saati)
De¤iflken GÜG Verim Sapmas› = 44.843.750.000 TL olumsuz sapma
Bütçe Sapmas› = Harcama Sapmas› + Verim Sapmas›
Bütçe Sapmas› = 44.843.750.000 + (-44.843.750.000 ) = 0 sapma

Sabit GÜG Bütçe Sapmas› = Bütçelenmifl Sabit GÜG- Gerçekleflen Sabit GÜG
Sabit GÜG Bütçe Sapmas› = 948.840.000.000.- 948.840.000.000.Sabit GÜG Bütçe Sapmas› = 0
Sabit GÜG Kapasite Sapmas› = Bütçelenmifl Sabit GÜG -Yüklenen Sabit GÜG
Sabit GÜG Kapasite Sapmas› = 948.840.000.000.- (16.472.917 x 57.600)
Sabit GÜG Kapasite Sapmas› = 0
Toplam Sabit GÜG Sapmas› = Sabit GÜG Bütçe Sapmas›+ Sabit GÜG
Kapasite Sapmas›
Toplam Sabit GÜG Sapmas› = 0
De¤iflken ve sabit genel üretim giderlerine iliflkin yap›lan geleneksel sapma analizleri incelendi¤inde toplamda her iki gider türünde de sapma olmad›¤› ortaya
ç›kmaktad›r. De¤iflken genel üretim giderleri harcamas›nda meydana gelen
44.843.750.000 TL olumlu sapma verim sapmas›ndaki 44.843.750.000 TL olumsuz sapma ile birbirini nötürlefltirmifltir. Di¤er taraftan sabit giderlerde hem bütçe aç›s›ndan hem de kapasite kullan›m› aç›s›ndan bir sapma olmad›¤› raporlanmaktad›r. Ancak genel üretim giderlerinin da¤›t›m›nda kullan›lan makine saatleri ölçüsü planlanandan 1.400 (59.000-57.600) saat fazla gerçekleflmifltir. Maliyet
etkeni olarak makine saatleri kullan›lmas›na ra¤men makine saatlerinin artmas›
genel üretim giderlerini art›rmam›flt›r. Bunun sebebi makine faaliyeti d›fl›nda kalan ve genel üretim giderine neden olan faktörün makine saatleri olmamas›d›r.
Bu nedenle klasik standart maliyet sapma analizi standart giderlerle fiili giderler
aras›ndaki farklar› anlaml› biçimde aç›klamaktan yoksundur. Sapmalar›n faaliyet
tabanl› maliyetleme sistemine uygun biçimde faaliyetler baz›nda analiz edilmesi
gerekir. Bu amaçla Sigma Teknoloji A.fi.’nin faaliyetleri faaliyetler hiyerarflisine uygun olarak üç gruba ayr›lm›flt›r.
Makine birim düzeyinde, malzeme kabul ve muayene, haz›rl›k ve malzeme tafl›ma faaliyetleri parti düzeyinde, tasar›m mühendisli¤i ve kalite kontrol faaliyetleri ise ürün düzeyinde faaliyet olarak kabul edilmifltir. Tablo 2, 3 ve 4’de her bir
faaliyetin bütçelenen y›ll›k maliyetinin pratik kapasiteye bölümü ile standart
yükleme oranlar› bulunmufl ve bu faaliyetlerin standart miktarlar› ile gerçekleflen
miktarlar› karfl›laflt›r›larak sapmalar hesaplanm›flt›r.
Tablo 2. Birim Düzeyindeki Faaliyetler
Makine Maliyetleri
Y›ll›k Maliyet / Pratik Kapasite = 184.320.000.000 TL/ 57.600 mk.saat =
3.200.000 TL/mk.st
Model Standart Gerçek
Standart
Sapma
Sapma
Miktar
Miktar Yükleme Oran›
Türü
A
38.400
39.000
3.200.000.
1.920.000.000 Olumsuz
19.200
20.000
3.200.000.
2.560.000.000 Olumsuz
B
Toplam
57.600
59.000
4.480.000.000 Olumsuz

Tablo 3. Parti Düzeyindeki Faaliyetler
Malzeme Kabul ve Muayene
Y›ll›k Maliyet/Pratik Kapasite=250.000.000.000 TL/5000 yükleme =
50.000.000 TL/yükleme
Model

Standart
Miktar
A
2.100
B
2.900
Toplam 5.000

Gerçek
Standart
Miktar Yükleme Oran›
2.350
50.000.000.
2.600
50.000.000.
4.950

Model

Standart
Miktar
A
292
B
540
Toplam
832

Gerçek
Miktar
350
480
830

Standart
Yükleme Oran›
195.000.000.
195.000.000.

Model

Gerçek
Miktar
750
980
1.730

Standart
Yükleme Oran›
65.000.000.
65.000.000.

Sapma

Sapma
Türü
12.500.000.000 Olumsuz
15.000.000.000 Olumlu
2.500.000.000 Olumlu

Haz›rl›k
Y›ll›k Maliyet/Pratik Kapasite=162.240.000.000 TL/832 haz›rl›k = 195.000.000
TL/haz›rl›k
Sapma

Sapma
Türü
11.310.000.000 Olumsuz
11.700.000.000 Olumlu
390.000.000 Olumlu

Malzeme Tafl›ma
Y›ll›k Maliyet/Pratik Kapasite=121.680.000.000 TL/1.872 hareket = 65.000.000
TL/hareket
Standart
Miktar
A
672
B
1.200
Toplam 1.872

Sapma

Sapma
Türü
5.070.000.000 Olumsuz
14.300.000.000 Olumlu
9.230.000.000 Olumlu

Tablo 4. Ürün Düzeyindeki Faaliyetler
Tasar›m Mühendisli¤i
Y›ll›k Maliyet/Pratik Kapasite=800.000.000.000
3.200.000.000 TL/yükleme
Model

Standart
Miktar
A
100
B
150
Toplam
250

Gerçek
Miktar
60
165
225

Standart
Yükleme Oran›
3.200.000.000.
3.200.000.000.

TL/250
Sapma

tasar›m=

Sapma
Türü
128.000.000.000 Olumlu
48.000.000.000 Olumsuz
80.000.000.000 Olumlu

Kalite Güvence
Y›ll›k Maliyet/Pratik Kapasite = 525.600.000.000 TL/175.200 test = 3.000.000
TL/test
Model

Standart Gerçek
Standart
Miktar
Miktar Yükleme Oran›
A
55.200
40.000
3.000.000.
B
120.000 132.000
195.000.000.
Toplam 175.200 172.000

Sapma

Sapma
Türü
45.600.000.000 Olumlu
36.000.000.000 Olumsuz
9.600.000.000 Olumlu

Birim Düzeyindeki Maliyetler: Tablo 2’de Sigma Teknoloji A.fi.’nin birim düzeyindeki tek faaliyeti olan makine maliyetlerindeki sapma analizleri yer almaktad›r. Birim düzeydeki maliyetler geleneksel maliyetlemede oldu¤u gibi hacimtabanl› da¤›t›m anahtarlar› ile ürünlere da¤›t›lmaktad›r. Makine faaliyetinin maliyetini gösteren en iyi ölçü makine saatleri olarak kabul edilmektedir. Fiili makine maliyetleri bütçelenen makine maliyetlerine eflit oldu¤u halde
(184.320.000.000.-TL) ürünlerin üretiminde kullan›lan makine saatleri standart
makine saatlerini aflt›¤› için makine faaliyetlerinin maliyetlerinde toplam
4.480.000.000 TL olumsuz sapma meydana gelmifltir.
Parti Düzeyindeki Maliyetler: Tablo 3’de parti düzeyindeki üç faaliyetle ilgili
sapma analizleri görülmektedir. Bunlar malzeme kabul ve muayene, haz›rl›k ve
malzeme tafl›ma faaliyetleridir. Parti düzeyindeki maliyetler ürünlerin direkt iflçilik saati veya makine saati gibi hacim-tabanl› ölçütlere göre de¤il malzeme siparifl büyüklü¤ü, üretim siparifl büyüklü¤ü gibi ölçülerle envanter planlama yöntemlerine ba¤l› olarak de¤iflen maliyetlerdir. Sapma analizleri incelendi¤inde
parti düzeyindeki üç faaliyetin maliyetlerinde Model A’n›n maliyet sapmalar›
olumsuz, Model B’nin maliyet sapmalar› olumludur. Bu durum iflletmenin bu
dönemde Model A’n›n malzeme, yar›-mamul ve mamul stoklar›nda azaltma yoluna gitmifl oldu¤unu ve bu mamulle ilgi tam zaman›nda felsefesini uygulamaya
bafllad›¤›n› göstermektedir. Bu amaçla daha s›k malzeme siparifli verilmifl, üretim siparifli parti büyüklüklerini azaltarak daha fazla haz›rl›k faaliyeti gerçeklefltirmifl ve daha s›k malzeme tafl›ma faaliyeti yapm›flt›r. Ancak sapma analizlerinde görüldü¤ü gibi Model A için parti düzeyinde daha fazla faaliyetin tahsis edilmesi Model B’nin f›rsat maliyetlerini yükseltebilir.
Mamul Düzeyindeki Maliyetler: Tablo 4’de mamul düzeyindeki mamul tasar›m
ve kalite kontrol faaliyetlerine iliflkin maliyet sapmalar› görülmektedir. Tasar›m
mühendisli¤i faaliyetlerinin maliyetleri incelendi¤inde Model A içim tasar›m de¤iflikli¤i say›s› 100 kez olarak bütçelendi¤i halde fiilen 60 kez yap›lm›fl, buna
karfl›l›k Model B’nin ise 150 kez planlanan tasar›m de¤iflikli¤i 165 kez gerçekleflmifltir. Bu nedenle Model A’n›n tasar›m maliyetleri olumlu sapma ile Model
B ise olumsuz sapma ile sonuçlanm›flt›r. Model B üzerinde planlanandan daha

fazla say›da tasar›m de¤iflikli¤ine ihtiyaç duyulmas› bu ürünün ürün yaflam
döneminin k›salmaya bafllad›¤›n› gösterir. Bu nedenle müflteri tatmininin
sa¤lanmas› amac›yla ürün üzerinde yeniliklerin yap›lmas›na gereksinim duyulmufltur. Müflteri tercihlerindeki de¤ifliklikler kalite güvence faaliyetleri
ile ilgi benzer faaliyet ve dolay›s›yla da
maliyet sapmalar›na neden olmufltur.
Fabrika Düzeyindeki Maliyetler: Fabrika düzeyindeki faaliyetler genel üretim yeri veya fabrika genelinde ortak
olan maliyetlere neden olmaktad›r. Bu
tür faaliyetlerin ürünlerden ba¤›ms›z
olmas› nedeniyle faaliyet tabanl› sapma analizlerine gerek bulunmamaktad›r ve bu nedenle de sapmalar hesaplanmam›flt›r.
Örnek olarak al›nan Sigma Teknoloji
A.fi.’nin 2003 dönemine iliflkin faaliyet sonuçlar› ile standart faaliyet oranlar› ile karfl›laflt›r›lm›fl ve sonuçlar tamamen varsay›msal olarak analiz edilerek yorumlanm›flt›r. Kuflkusuz söz
konusu sapmalar›n nedenleri yukar›da
yap›lan yorumlardan daha farkl› olabilir. Ancak faaliyet tabanl› sapma analizleri yönetime sapmalar›n nedenleri
konusunda araflt›rma yap›lmas› gereken do¤ru adresleri göstermektedir.
5. Sonuç
Geleneksel maliyetleme sisteminin en
önemli yetersizliklerinden biri olarak
kabul edilen genel üretim giderlerinin
ürünlere yüklenmesi sorunu faaliyet tabanl› maliyetleme sistemi uygulamalar› ile önemli ölçüde çözüm bulmufltur.
Ancak faaliyet tabanl› sistemler sadece
mamul maliyetlerinde güvenilir sonuç-

lar› sa¤lama konusunda de¤il, katma
de¤er yaratmayan faaliyetlerin ortaya
ç›kar›larak azalt›lmas› yoluyla maliyet
etkinli¤ine katk›da bulunma gibi
önemli bir fonksiyona sahiptir. Ayr›ca
faaliyet tabanl› planlama yaklafl›m›
klasik bütçeleme anlay›fl›nda oldu¤u
gibi sadece finansal verilerle s›n›rl› olmayan, ayn› zamanda operasyonel verilerin planlanmas› ve sonuçlar›n›n
analiz edilebilmesi sa¤layan bir temel
sunmaktad›r. Bu nedenle faaliyet tabanl› maliyetleme sistemini benimseyen iflletmelerin faaliyet ve maliyet sonuçlar›n›n kontrolünde faaliyet tabanl›
sapma analizlerinden yararlanma gere¤i do¤mufltur.
Faaliyet sonuçlar›n›n faaliyet tabanl›
sapma yöntemi ile analiz edilebilmesi
için öncelikle faaliyet dönemi için gerekli faaliyetlerin standartlaflt›r›lmas›
ve bu faaliyetlerin maliyetine neden
olan maliyet etkenleri cinsinden planlanmas› gerekir. Bu maliyet etkenlerinin bir bölümü ürünlerin üretim hacmi
ile ilgili (direkt iflçilik, malzeme vs)
olabilece¤i gibi, bir bölümü parti büyüklü¤ü veya ürün çeflitli¤i gibi ölçüler
olabilir. Belirlenen dönem sonlar›nda
bu ölçülerin standart miktarlar› ile fiili
miktarlar› karfl›laflt›r›larak aradaki
farklar›n nedenleri araflt›r›lmal›d›r.
Ürünler veya ürün gruplar› baz›nda yap›lacak bu analizler hangi ürünlerin faaliyet maliyetlerini art›r›c› etki yapt›¤›
yada hangi faaliyetlerde iyilefltirme gerekti¤i konusunda yol gösterici niteli¤e
sahiptir. Zaten planlama, maliyetleme
ve yönetim fonksiyonlar›n› içine alan
faaliyet tabanl› sistemlerin en önemli

varsay›m› faaliyetlerin verimlili¤ini art›rmak yoluyla ürün, müflteri, da¤›t›m
kanal› ve faaliyetlerin maliyetlerini düflürmektir. Buna göre faaliyetlerle ilgili operasyonel verilerin kontrolü ve
sapma analizleri yap›lmadan yaln›zca
finansal veri sapmalar›n›n analiz edilmesi yeterli de¤ildir.
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SA⁄LIK BAKANLI⁄I – SSK SA⁄LIK
TES‹SLER‹N‹N ORTAK KULLANIM
PROTOKOLÜ YÜRÜRLÜKTE

Ç

Cumhur Sinan ÖZDEM‹R
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
‹fl Müfettifli

al›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Maliye Bakanl›¤› aras›nda imzalanarak 01.07.2003 tarihinden itibaren 6 ilde 01.09.2003
tarihinden itibaren 11 ilde uygulanmaya bafllan›lan “Sa¤l›k Bakanl›¤›-SSK
Hastanelerinin Ortak Kullan›m› Protokolü”nün kapsam› geniflletilerek 01 Ocak
2004 tarihinden itibaren 81 ili de kapsayacak flekilde yayg›nlaflt›r›lm›flt›r.01 Ocak
2004 tarihinde yürürlü¤e giren protokolle 01.07.2003 ve 01.09.2003 tarihi protokoller yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
01 Ocak 2004 tarihinde yürürlü¤e giren “Sa¤l›k Bakanl›¤›-SSK Hastanelerinin
Ortak Kullan›m› Protokolü”ne iliflkin 2003/51 say›l› Baflbakanl›k Genelgesi
02.01.2004 tarih, 25334 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r.
2003/51 say›l› Genelgede “Vatandafllar›m›z›n sa¤l›k hizmetlerine kolayca eriflebilmesi, Sa¤l›k Kurulufllar› aras›ndaki yükün daha dengeli da¤›t›lmas›, hizmet
kurulufllar›n›n farkl› uygulamalar›ndan kaynaklanan flikayetlerin azalt›lmas› ve
genel sa¤l›k hizmetlerinde süreklilik, ak›c›l›k, verimlilik ve kalitenin art›r›lmas›
Hükümetimizin temel hedefleri aras›nda yer almaktad›r.Bu amaçla,Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Maliye Bakanl›¤› aras›nda imzalanarak 01.07.2003 tarihinden itibaren 6 ilde 01.09.2003 tarihinden itibaren 11
ilde uygulanmaya bafllan›lan “Sa¤l›k Bakanl›¤›-SSK Hastanelerinin Ortak Kullan›m› Protokolü”nün kapsam›n›n 01 Ocak 2004 tarihinden itibaren 81 ili de kapsayacak flekilde yayg›nlaflt›r›lmas› uygun görülmüfltür.Bu güne kadar yap›lan uygulamalar de¤erlendirilerek, revize edilen protokolün 25’inci maddesiyle, uygulama kapsam›nda bulunan sa¤l›k kurulufllar›nda koordinasyon ve denetimin sa¤lanmas›, sa¤l›k personelinin ve imkanlar›n›n gerekti¤inde bu kurulufllar aras›nda
en uygun da¤›l›m›n›n yap›lmas› ile il özel idaresi kaynaklar›ndan bu kurulufllara
(il özel idaresi yetkili organlar›n›n kararlar› uyar›nca) destek sa¤lanmas› görevleri il valilerine verilmifltir.Bu itibarla, bürokratik engellerin azalt›larak vatandafllar›m›za daha ça¤dafl ve kaliteli sa¤l›k hizmeti sunulmas› ilkesi do¤rultusunda,
protokol kapsam›ndaki sa¤l›k kurulufllar›nda gerekli çal›flmalar›n yerine getirilmesine önem verilecek, tüm kamu kurum ve kurulufllar› yerel yönetimler, sivil
toplum örgütleri ile bas›n ve yay›n organlar›n›n destek ve katk›lar›n›n sa¤lanmas› için de çaba gösterilecektir.Bu Genelge yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.” belirtilmifltir.

Sa¤l›k Bakanl›¤› – SSK Sa¤l›k Tesislerinin Ortak Kullan›m Protokolü:
Amaç: Sa¤l›k hizmetlerinde kaynak tasarrufunu, hizmette etkinli¤i ve verimlili¤i sa¤lamak için Ba¤-Kur ve Emekli Sand›¤› mensubu, aktif devlet memuru ve
yeflil kart sahibi hastalar›n Sosyal Sigortalar Kurumuna ba¤l› sa¤l›k tesislerinde,
Sosyal Sigortalar Kurumunun sa¤l›k yard›mlar›ndan yararlanan hastalar›n ise
Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› sa¤l›k tesislerinde muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerinin sa¤lanmas›d›r.
Kapsam: Protokol, SSK, Ba¤-Kur, Emekli Sand›¤› mensuplar›, aktif devlet memurlar›, yeflil kartl› hastalar ve 2022 say›l›, 65 Yafl›n› Doldurmufl Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk Vatandafllar›na Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun uyar›nca
kendilerine ayl›k ba¤lananlar (Yeflil Kart sahiplerinin tabi oldu¤u sevk hükümleri çerçevesinde) ile Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Sosyal Sigortalar Kurumuna ba¤l› sa¤l›k tesislerini kapsar. Bu kapsamda hastalar;Sa¤l›k Bakanl›¤›na ve SSK’na ait birinci, ikinci ve üçüncü basamak sa¤l›k tesislerinden ayaktan ve/veya yatarak muayene, tetkik, tahlil ve/veya tedavi için do¤rudan veya sevkle müracaatla,
hizmet alabilecektir.
Protokol Kapsam›na Girmeyen Sigorta Kollar›:
SSK mevzuat› gere¤ince bu Protokol kapsam›na dahil olmayan sigorta kollar›
flunlard›r :‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar› sigortas›,Di¤er ülkeler ile yap›lan
Sosyal Güvenlik Sözleflmeleri kapsam›nda yer alan yurtd›fl› sigortal›s›.
Tan›mlar:
Protokol ’de geçen;
: Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›,
Bakanl›k
: Sosyal Sigortalar Kurumu Baflkanl›¤›’n›,
SSK
Emekli Sand›¤›
: Emekli Sand›¤› Genel Müdürlü¤ü’nü,
Ba¤-Kur
:Esnaf ve Sanatkârlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›
flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü¤ü’nü,
: Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› yatakl› ve yataks›z
Bakanl›k Sa¤l›k Tesisleri
sa¤l›k tesislerini,
: SSK’na ba¤l› yatakl› ve yataks›z sa¤l›k tesislerini
SSK Sa¤l›k Tesisleri
Birinci Basamak Sa¤l›k Tesisleri : T›bbi tan› ve tedavi için ilk müracaat edilecek
kurum tabiplikleri, iflyeri hekimlikleri, sa¤l›k
ocaklar›, dispanserleri, ana çocuk sa¤l›¤› ve aile
planlamas› merkezleri, sa¤l›k merkezleri, a¤›z
ve difl sa¤l›¤› merkezleri, halk sa¤l›¤› laboratu
arlar›, 112 acil sa¤l›k istasyonlar›, SSK sa¤l›k
istasyonlar› ve SSK dispanserleri gibi ayaktan
teflhis ve tedavi hizmeti veren sa¤l›k tesislerini ,
‹kinci Basamak Sa¤l›k Tesisleri : SSK veya Sa¤l›k Bakanl›¤› yatakl›

Üçüncü Basamak Sa¤l›k Tesisleri

Sözleflmeli Merkez

Bütçe Uygulama Talimat›
SSK ‹laç Talimat›

sa¤l›k tesislerini (e¤itim vermeyen
genel ve özel dal hastaneleri ve bunlara
ba¤l› semt poliklinikleri),
: SSK veya Sa¤l›k Bakanl›¤› genel ve
özel dal e¤itim ve/veya araflt›rma hasta
nelerini ve bunlara ba¤l› semt polikli
niklerini,
: Sa¤l›k hizmeti sunmak üzere SSK,
Emekli Sand›¤› ve Ba¤-Kur ile sözlefl
me yapm›fl olan resmi veya özel sa¤l›k
merkezleri ve tesislerini,
: Sa¤l›k hizmetinin al›nd›¤› mali y›l
içinde geçerli olan “Bütçe Uygulama
Talimat›” n›,
: Hizmetin al›nd›¤› tarihte geçerli olan
SSK Baflkanl›¤› ‹laç Listesi ve Uygula
ma Talimat›n›, ifade eder.

Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortal›s› ve Hak Sahipleri :
a) 506 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre sa¤l›k yard›mlar›ndan yararlan
d›r›lanlar›,
b) 2925 Say›l› Tar›m ‹flçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre hastal›k sigorta
s› yönünden sa¤l›k yard›mlar›ndan yararland›r›lanlar›,
c) SSK Merkez ve taflra teflkilat›nda 657 Say›l› Yasaya göre çal›flanlar ile bun
lar›n bakmakla yükümlü oldu¤u kiflileri,
d) ‹flsizlik ödene¤i alan sigortal›lardan;
1. 506 Say›l› Kanuna tabi olarak çal›flmakta iken daha sonra iflsizlik ödene¤i al
maya hak kazanan sigortal› iflsizlerin kendilerine iflsizlik ödene¤i ödendi¤i sürece,
2.Sigortal› iflsizin efli ile bakmakla yükümlü oldu¤u çocuklar›, ana ve babas›n›,
sigortal›l›k niteli¤inin sona erdi¤i tarihten itibaren alt› ay süreyle,
3.506 Say›l› Kanunun geçici 20. maddesine tabi olup iflsizlik ödene¤i alan san
d›k personeli sigortal› iflsizlerin kendilerine, sand›k tüzü¤ünde belirtilen tedavi
sürelerinin sona erdi¤i tarihten itibaren, iflsizlik ödene¤inin sona erdi¤i tarihe
kadar ,ifade eder.
Emekli Sand›¤› Mensuplar› :
5434 say›l› T.C. Emekli Sand›¤› Kanununun Geçici 139 uncu maddesi gere¤ince (Yönetmeliklerindeki özel hükümler sakl› kalmak kayd›yla) tedavi giderleri
karfl›lanan kiflileri, ifade eder.

Ba¤-Kur Sigortal›s› ve Hak Sahipleri:
a) 1479 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar ve
Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanunu,
b) 2926 Say›l› Tar›mda Kendi Ad›na
ve Hesab›na Çal›flanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanunu’na göre
hastal›k sigortas› yönünden sa¤l›k
yard›mlar›ndan yararland›r›lan Ba¤Kur sigortal›s› ve emeklisi ile bunlar›n bakmakla yükümlü olduklar›
efl, çocuk, ana ve babalar›n›,
c) Ba¤-Kur Genel Müdürlü¤ü ve taflra
teflkilat›nda çal›flan personel ile bak
makla yükümlü olduklar› hak sahiplerini,ifade eder.
Devlet Memurlar›:
a) 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanu
nunun 1 nci ve Ek Geçici 9 ile 16
nc› maddeleri kapsam›na giren
personel ile bunlar›n bakmakla yükümlü bulunduklar› aile fertlerini,
b) 2914 say›l› Yüksekö¤retim Personel
Kanunu,
c) 2802 say›l› Hakimler ve Savc›lar
Kanunu kapsam›nda bulunan perso
nel ile bunlar›n bakmakla yükümlü
bulunduklar› aile fertlerini,
d) 233 say›l› Kamu ‹ktisadi Teflebbüs
leri Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararname kapsam›nda bulunan ku
rumlarda çal›flan Devlet memurlar›
ve di¤er kamu görevlileri ile bunla
r›n bakmakla yükümlü olduklar› aile fertlerini, ifade eder.
Yeflil Kart :
a) 3816 Say›l› Ödeme Gücü Olmayan
Vatandafllar›n Tedavi Giderlerinin

Devlet Taraf›ndan Karfl›lanmas›
Hakk›nda Kanun kapsam›nda sa¤l›k
hizmeti karfl›lanan Türkiye Cumhu
riyeti vatandafllar›n› (3816 say›l› ka
nun ve bu kanuna dayal› mevzuat
uyar›nca),
b) 2022 say›l›, 65 Yafl›n› Doldurmufl
Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk
Vatandafllar›na Ayl›k Ba¤lanmas›
Hakk›nda Kanun uyar›nca kendilerine ayl›k ba¤lananlar› (Yeflil Kart
sahiplerinin tabi oldu¤u hükümleri
çerçevesinde), ifade eder
Uygulama Esaslar›:
Bakanl›k ve SSK’na ait sa¤l›k tesislerine ayaktan ve/veya yatarak muayene,
tetkik, tahlil ve/veya tedavi için do¤rudan müracaat edilebilecektir. Yeflil
kartl› hastalar›n, acil haller d›fl›nda
3816 say›l› kanun ve bu kanuna dayal›
mevzuat uyar›nca Bakanl›k sa¤l›k tesislerinden sevk edilmeleri halinde tedavileri yap›lacakt›r.

SSK’na Ve Bakanl›¤a Ait Sa¤l›k
Tesislerinden Yap›lacak Hasta Sevklerinde ‹zlenecek Yol :
a) Birinci basamak sa¤l›k tesislerinde
tan› ve tedavisi tamamlanamayan
veya mümkün olmayan hastalar›n
ileri tetkik, tahlil, tedavi ve muayene için SSK’na veya Bakanl›¤a ba¤l› olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n,
hastane ve hekim ad› belirtmeksizin
resmi sevk belgesine sadece ilgili
uzmanl›k dal›n›n ismi yaz›larak,
hastalar, belediye mücavir alanlar›
içerisinde yahut en yak›n SSK veya
Bakanl›k ikinci veya üçüncü basa
mak sa¤l›k tesislerine sevk edilecektir.

b) Sevkin yap›ld›¤› veya hastan›n do¤
rudan baflvurdu¤u ikinci veya üçün
cü basamak SSK veya Bakanl›k
sa¤l›k tesisinde tetkik, tahlil ve tedavileri sonuçland›r›lamayanlar;
1- ‹l s›n›rlar› içinde, istenilen tetkik,
tahlil ve/veya tedavi konusunda ilgili kurumlar›n sözleflmeli merkezleri varsa bu merkezlere (Sözleflmeli merkezleri gösteren listeler
sa¤l›k tesislerince hastalara verilecektir.) veya SSK veya Bakanl›k
sa¤l›k tesislerine, tetkik ve/veya
tahlili isteyen ve yapan ilgili branfl
hekimlerinin iste¤i ve Bafltabiplik
onay› ile sevk edilecektir.
2- ‹l s›n›rlar› içerisinde tetkik, tahlil
ve/veya tedavileri mümkün de¤ilse,
tetkik, tahlil ve/veya tedavinin sa¤
lanabilece¤i baflka bir ildeki SSK
veya Sa¤l›k Bakanl›¤› hastanesine
sevk edilir. Ancak SSK mensubu
hastalar›n il d›fl›na sevki, mutlaka o
ildeki SSK sa¤l›k tesisi taraf›ndan,
il içinde yatakl› SSK sa¤l›k tesisinin
bulunmamas› halinde ise Bakanl›k
sa¤l›k tesisince yap›l›r. Üniversite
hastanelerine sevk her durumda
SSK sa¤l›k tesislerince yap›l›r. Sev
kin yap›ld›¤› ildeki SSK sa¤l›k tesi
si taraf›ndan da hastan›n girifli ve te
davi sonucu ç›k›fl ifllemleri sonuç
land›r›l›r.
c) Ayaktan veya yatarak tedavi edilen
hastalar için bilgisayarl› tomografi,
manyetik rezonans, anjiyografi gibi
ileri görüntüleme yöntemleri ve/ve
ya ileri laboratuar tetkik ve tahlille
rine ihtiyaç duyulmas› halinde bu
ifllemler ilgili sa¤l›k tesisince sa¤la

n›r. Söz konusu tetkik ve tahlillerin
24 saat içinde (acil hallerde hemen)
ilgili sa¤l›k tesisi bünyesinde yap›lamamas› ya da yap›lma imkan›n›n
hiç bulunmamas› halinde, düzenlenecek sevk evrak›nda Bütçe Uygulama Talimat›nda belirtilen formata
uygun olarak tetkik ve/veya tahlili
isteyen ve yapan ilgili branfl hekimlerinin iste¤i ve Bafltabiplik onay›
ile sözleflmeli merkezlere veya acil
zorunluluk hallerinde (aciliyeti belgelenmek kayd›yla) di¤er resmi kurulufllara sevk edilerek karfl›lan›r.
SSK’na Ve Bakanl›¤a Ait Sa¤l›k
Tesislerinde ‹laç Yaz›lmas› Ve
Temininde Yap›lacak ‹fllemler:
a) Bakanl›¤a ait sa¤l›k tesislerinde
SSK ‹laç Listesi ve Talimat›’nda
belirtilen kurallar ve ilaçlar do¤rultusunda reçete tanzim edilir. Buna
ayk›r› yaz›lan ilaç bedelleri SSK taraf›ndan karfl›lanmaz.
b) Hastalar ad›na düzenlenecek tüm re
çetelerde matbu olarak belirtilen
bütün bilgi alanlar› eksiksiz olarak
doldurulacak, ilave olarak hastan›n
muayene edildi¤i sa¤l›k tesisinin
ad› ile protokol numaras› kaydedilecektir.
c) SSK hastalar›n›n ayaktan veya yata
rak tedavilerinde düzenlenen reçete
muhteviyat› ilaçlar; SSK eczanelerinden veya Bakanl›k sa¤l›k tesisle
rinde aç›lan SSK ilaç birimlerinden
al›n›r. SSK eczanesi veya SSK ilaç
biriminin bulunmamas› veya bu ec
zane ve/veya ilaç birimlerinde hastan›n almas› gereken reçete muhteviyat› ilaçlar›n bulunmamas› halin-

de; reçete üzerine “SSK eczanesinde / SSK hastane ilaç biriminde
yoktur” kaflesi bas›larak, bulunmayan ilaçlar sözleflmeli serbest eczanelerden te min edilir. Ancak Bakanl›k yatakl› sa¤l›k tesislerinde yatarak tedavi gören SSK’l› hastalar›n
serum, anestezi ve radyoopak ilaçlar›, yatarak tedavi gördü¤ü hastanede
bulunan “SSK eczanesi/ ilaç biriminde” yoksa Bakanl›k sa¤l›k tesisi
taraf›ndan karfl›lanacakt›r.SSK taraf›ndan Bakanl›k yatakl› sa¤l›k tesisinde aç›lacak ilaç birimleri/eczanelerinin yeri ve bilgisayar donan›m› ile tefrifli Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan, ilaç ve personeli SSK taraf›ndan sa¤lanacakt›r.
d) Sa¤l›k tesislerinde hastalara kullan›
lacak çeflitli protez ve ortezler, teda
vi cihaz ve malzemeleri, s›hhi sarf
ve iyilefltirici nitelikteki sarf malze
melerden;Bütçe Uygulama Talima
t›nda yer alan “resmi sa¤l›k kurum
lar› taraf›ndan temini zorunlu, yatan
hastalara reçete edilemeyecek ve fa
turada gösterilecek t›bbi sarf malze
meleri” ilgili sa¤l›k tesisleri taraf›n
dan temin edilerek faturaland›r›la
cakt›r.
e) Özelli¤i olan ve yüksek maliyetli
iyilefltirici sarf malzemeleri SSK
hastalar› için SSK taraf›ndan temin
edilir. Bakanl›k veya SSK sa¤l›k te
sislerinde muayene edilen ancak
teknik k›s›tl›l›klar nedeniyle gerekli
tetkik ve/veya tahlilleri yap›lamayan hastalar, Bakanl›k veya SSK
sa¤l›k tesislerine sadece bu tetkik
ve/veya tahliller için sevk edilebilir-

ler. Bu tür sevkler kay›t ifllemleri
yap›ld›k tan sonra baflkaca bir ifllem
yap›l maks›z›n do¤rudan ilgili tetkik
ve/veya tahlil birimine yönlendirilir. Bu durumda sadece istenilmifl
olan tetkik ve/veya tahlil bedeli ilgili kuruma fatura edilecektir.
f) Bakanl›k sa¤l›k tesislerinde yatarak
veya ayakta tedavi, kontrol ve bak›
m› yap›lan SSK’l› hastalar için teda
vi s›ras›nda müdavi tabipçe difl pro
tezi gerekli görülürse, bu hastalar
SSK sa¤l›k tesisine (varsa SSK
A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Merkezi’ne)
sevk edilir.
Hastalar›n Protokole Uygun Olarak
Bakanl›k Veya SSK Sa¤l›k Tesislerine
Müracaat Etmeleri Halinde
Götürecekleri Belgeler;
Bakanl›k veya SSK sa¤l›k tesislerince
müracaat esnas›nda hastalardan,afla¤›da belirtilen belgelerin ibraz› istenerek
geçerlili¤i kontrol edilecektir. Acil hallerde belirtilen belgeleri ibraz edemeyen hastalardan veya yak›nlar›ndan taahhütname al›narak hastalar›n tedavileri mutlaka yap›l›r, daha sonradan belgelerini tamamlayarak ilgili kurulufla
teslim edemeyen kifliler hakk›nda genel hükümler uygulan›r.
SSK’l› Hastalar;Sigortal›lar ‹le B u n lar›n Geçindirmekle Yükümlü Olduklar› Efl Ve Çocuklar› ‹le Ana, Babalar›
:
• SSK taraf›ndan düzenlenen sa¤l›k
karnesini,
• ‹flverenlerce düzenlenecek vizite ka
¤›d› veya sa¤l›k belgesini,

SSK’dan Gelir Veya Ayl›k Alanlar ‹le
Bunlar›n Geçindirmekle Yükümlü Oldu¤u Efl, Çocuk, Ana Ve Babalar›; Ve Hak
Sahibi Olarak Gelir Veya Ayl›k Alan
Efl,Çocuk, Ana Ve Babalar›:
• SSK taraf›ndan düzenlenen sa¤l›k
karnesini,
SSK Bünyesinde 657 Say›l› Yasaya
Tabi Olarak Çal›flanlar Ve Bunlar›n
Bakmakla Yükümlü Oldu¤u Kifliler:
• SSK taraf›ndan düzenlenen sa¤l›k
karnesini ,

• Vizite ka¤›d› veya resmi izin belgesini,
‹flsizlik ödene¤i alan sigortal›lar:

• Türkiye ‹fl Kurumu Genel Müdürlü
¤ünce verilen ve vizite ka¤›d› yerine
geçecek foto¤rafl›, mühür ve imzal›
“‹flsizlik Ödene¤i Kimlik ve Sa¤l›k
Belgesi”ni,
Emekli Sand›¤› Hastalar› :
• Sa¤l›k Karnesini,
Ba¤-Kur Hastalar› :
• Sa¤l›k Karnesini (Kurum personeli
için vizite ka¤›d›),
Devlet Memuru Hastalar;
• Vizite ka¤›d›n›,
Yeflil Kartl› Hastalar;
• Sa¤l›k karnesi,
2022 Say›l›, 65 Yafl›n› Doldurmufl
Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk
Vatandafllar›na Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun Uyar›nca Kendilerine Ayl›k
Ba¤lanan Hastalar;

• Emekli Sand›¤›’nca kendilerine verilen kart›n›, Resimli kimlik belgeleri ile birlikte ilgililere göstermek,

resimli kimlik belgesi d›fl›ndaki di¤er belgelerin; suretlerini veya fotokopilerini veya as›llar›n› gösterdikleri belgelerin tamam›n›n yerine
geçmek üzere kontrol eden görevli
taraf›ndan tek nüsha olarak “as›llar›
görülmüfltür” fleklinde düzenlenerek
onaylanm›fl matbu “onay formlar›n›” vermek zorundad›rlar.
Sa¤l›k tesislerinden sevkle gelen hastalardan sadece sevk belgesi al›n›r.Bu
belgelerin kontrolü esnas›nda dikkat
edilecek hususlara iliflkin düzenlemeler Bakanl›k ve SSK taraf›ndan yap›lacakt›r. Bakanl›k sa¤l›k tesislerinde;
SSK’l› hastalar›n sigortal›l›klar›n› ve
sa¤l›k yard›mlar›na müstehak olup olmad›klar›n›, ibraz edilen sa¤l›k karnesinin geçerlili¤ini kontrol etmek amac›yla, gerekli olan cihaz ve altyap›s›
Bakanl›k taraf›ndan karfl›lanmak üzere
il merkezlerinde en geç 4 (dört) ay ve
di¤er yerlerde en geç 6 (alt›) ay içerisinde olmak üzere SSK’n›n bildirece¤i flekilde provizyon merkezleri kurulur.Hastalar›n müracaat›nda kontrol
edilmesi gereken belgelerin eksik veya
sahte olmas› halinde; sorumluluk kontrolü yapan sa¤l›k tesisine aittir.
Hastalara konulan teflhis, hekim taraf›ndan sa¤l›k karnelerine kaydedilip
kaflelenerek imzalanacakt›r. ‹lgili tesis
d›fl›na gönderilecek olan belgeler (reçete, sevk ka¤›d› vb) bafltabiplikçe veya bulunmad›¤› tesislerde sorumlu hekimce kafle, imza ve mühür ile onaylanacakt›r. Sevk belgelerinde; sevk edildi¤i branfl ad› ve ön tan› yaz›lmal›d›r.Hastan›n evrak›n›n kendisi d›fl›nda
baflka kiflilerce kullan›ld›¤›n›n veya ge-

çersiz oldu¤unun veya sahte oldu¤unun tespiti halinde, usulsüz kullan›m›
gerçeklefltiren kiflinin kimlik ve adres
bilgileri ile kulland›¤› karne ve/veya
sa¤l›k belgesi ilgili kurum yetkililerine
bir tutanakla iletilecektir.
Poliklinik Muayene Ücreti:
a) 506 Say›l› Kanuna tâbi olan aktif sigortal›n›n kendisi hariç, tüm di¤er
SSK sa¤l›k yard›mlar›ndan yararland›r›lanlardan, Bakanl›k sa¤l›k tesisince, yürürlükte olan “SSK poliklinik muayene ücreti” tahsil edilecektir. SSK’na ibraz edilecek ödeme
belgelerinde bu muayene ücretleri
ayr› kalem olarak gösterilecek ve ilgili sa¤l›k tesisine geri ödeme yap›l›rken “SSK poliklinik muayene ücretleri” tenzil edilerek ödeme yap›lacakt›r.
b) Ba¤-Kur’lu hastalar›n ayaktan yap›lan tedavilerde poliklinik muayene
ücretinin aktif sigortal› ve hak sahibinden %20’si, ayl›k alan ve hak sahibinden %10’u ilgili sa¤l›k tesisince
tahsil edilecektir. Muayeneyi yapan
Bakanl›k veya SSK sa¤l›k tesisi tahsilat listesini fatura ekinde sigortal›lar›n ba¤l› bulunduklar› illerdeki
Ba¤-Kur ‹l Müdürlüklerine ibraz
edeceklerdir. Ba¤-Kur’lu hastalara ifl
kazas› ve meslek hastal›¤› sonucu
verilecek olanlar hariç protez, araç
ve gereç bedellerinin sigortal› ve hak
sahipleri taraf›ndan %20’si, ayl›k
alanlar ve hak sahipleri taraf›ndan ise
%10’u Sa¤l›k Bakanl›¤› veya SSK
sa¤l›k tesisine ödenecektir. Ancak
katk› pay› tutar› sigortal›larda birinci
gelir basama¤›n›n 1/5 kat›n›, ayl›k

alanlarda ise birinci gelir basama¤›n›n %65’ini geçemez.Ba¤-Kur’lu
hastalar›n difl protezlerinin, sigortal›
ve hak sahiplerinde %20’si, ayl›k
alanlar ve hak sahiplerinde %10’u
peflin bedel olarak kendilerinden Bakanl›k veya SSK sa¤l›k tesisince tahsil edilecektir.
Faturaland›rma ‹fllemleri:
a)Faturalarda;Hastan›n ad› soyad›,
Hasta sevk ka¤›d›n›n tarih ve nosu,Kurum tahakkuk dairesinin
ad›,Hastan›n dosya numaras›,Hastan›n sicil nosu,Fatura eki belgeler;müracaat s›ras›nda ilgilisine göre
al›nacak belgeler,Kan ürünleri kupürleri, Yatan hastalar için epikriz,Fatura ifllem detaylar› (Muayene,
tetkik, tahlil, ilaç, yatak, ameliyat,
protez, ortez ve di¤er sarf malzemeleri):‹fllemin s›ra nosu,‹fllemin kay›t
tarihi,‹fllemin Bütçe Uygulama Talimat› kodu,‹fllemin Bütçe Uygulama
Talimat› ad›,‹fllemin adedi,‹fllemin
birim fiyat›,‹fllemin tutar› yer almal›d›r.
b)Birinci basamak sa¤l›k tesislerince
yap›lan ifllemlerin faturalamas›nda
afl›r› evrak tanzimini ve ifl kayb›n›
azaltmak için her hastan›n ad›n›n, yap›lan hizmetlerin ve tahakkuk miktar›n›n liste halinde yer ald›¤› toplu
ödeme belgeleri düzenlenebilir.
1- Ayaktan tedavisi yap›lan hastalar›n
faturalar›na tan› yaz›lacak veya tan›n›n yaz›ld›¤› belge eklenecektir.
2- Yatan hastalar için epikriz, hastan›n
faturas›na eklenecektir.Sa¤l›k tesisleri taraf›ndan hastalara kullan›lan
ilaçlar ile protez, ortez ve di¤er iyi-

lefltirici t›bbi malzemeler (Bütçe
Uygulama Talimat› ekinde belirtilen basit sarf malzemeleri hariç)
sa¤l›k tesisi faturalar›nda dökümlü
olarak birim fiyatlar› belirtilmek suretiyle gösterilir veya dökümlü ilaç
ve malzeme listesi faturaya eklenir.
3- Sa¤l›k tesislerinde yatan hastalar
için düzenlenen faturalar, ifllemin
yap›ld›¤› sa¤l›k tesisi ilgili hekimi
ve Baflhekimlik taraf›ndan, mükerrer veya gereksiz tetkik, tahlil, ifllem
veya fazla ilaç ve malzeme yaz›l›p
yaz›lmad›¤› bak›m›ndan incelenerek, faturan›n arka yüzü “ödenmesi
uygundur” ibaresi yaz›larak imzalanacakt›r.
c) Yap›lacak incelemelerde; konulan
tan› ile uyumsuz muayene, tetkik,
tahlil ve/veya tedavi ifllemlerinin;
abart›l› ilaç, t›bbi sarf malzemesi ve
benzerlerinin; hastaya uygulanmam›fl ifllemlerin fatura edildi¤inin tespiti halinde, yasal ifllemler yap›l›r,
söz konusu ifllemleri gerçeklefltiren
hekim ve gerekli denetimi yapmayan bafltabipler idari, mali ve hukuki yönlerden flahsen sorumlu tutulur ve sorumlular hakk›nda gerekli
idari, mali ve cezai ifllemler yap›l›r.
d) Alt yap›s› uygun olan sa¤l›k tesisleri tan›mlanm›fl olan belge ve raporlar› tam ve do¤ru olarak bilgi ifllem
sistemi arac›l›¤›yla günlük olarak
tanzim edeceklerdir. Manyetik ortamda ya da iletiflim alt yap›s› üzerinden bilgi aktar›m› için kurulacak
sistemin Bakanl›k veya SSK tesisi
s›n›rlar› içinde kalan bölümü ilgili
tesis taraf›ndan finanse edilecektir.

e) Faturalar sa¤l›k tesisi taraf›ndan
hastan›n kimlik bilgileri, kurumu,
tedavinin bafllama ve bitifl tarihleri
belirtilmek suretiyle, ay›n ilk 10
(on) gününe kadar hastan›n kurumuna gönderilecektir. Ay›n ilk 10
(on) günü içerisinde hastan›n Kurumuna gönderilmeyen faturalar gönderildi¤i aydan bir sonraki ay›n ilk
günü teslim edilmifl kabul edilerek
ödeme ifllemleri yap›l›r. ( Faturalar›n en geç tedavinin bitmesini takip
eden 3 (üç) ay içerisinde hastan›n
kurumuna gönderilmesi esast›r)Bakanl›k birinci basamak sa¤l›k tesislerince düzenlenecek faturalar, varsa SSK Sa¤l›k ‹flleri ‹l Müdürlüklerince, yoksa SSK taraf›ndan belirlenecek ve Sa¤l›k Bakanl›¤› birimlerine bildirilecek Kurum sa¤l›k tesislerince kabul edilecektir.Yeflil kartl›
hastalar ad›na düzenlenecek ödeme
belgeleri, SSK hastanelerine sevkin
yap›ld›¤› Sa¤l›k Bakanl›¤› hastanelerine (3816 say›l› kanun ve bu kanuna dayal› mevzuat hükümleri çerçevesinde) gönderilir.
Faturalar›n Ödenmesi:
a) Sa¤l›k tesisi yetkilisine süresinde (
ay›n ilk 10 (on) günü içerisinde) teslim edilen faturalar›n bedeli her türlü ön incelemesi yap›larak teslim tarihinden itibaren 60 (altm›fl) gün
içerisinde defaten ödenir.
b) ‹lgili Kurumlar taraf›ndan süresi
içinde ön incelemesi tamamlanamayan faturalar›n bedelleri de ayn› süre içerisinde ödenir. Faturalar›n her
türlü incelemesi sa¤l›k tesisine teslimlerinden itibaren 90 (doksan)

gün içerisinde tamamlan›r ve yersiz
veya fazla tahakkuk ettirildi¤i tespit
edilen faturalardaki fazla tahakkuk
miktarlar› bir sonraki ay›n ödemesinden mahsup edilir.
c) Fazla veya yersiz tahakkuk ettirilen
faturalar hakk›nda uyuflmazl›klar
meydana ç›kmas› halinde; ilgili hastaneler aras›nda eflit say›da üyenin
kat›laca¤›, baflkanl›¤›n›n dönüflümlü
olarak ayl›k belirlendi¤i ve oylamada eflitlik halinde baflkan›n oyunun
2 (iki) oy say›laca¤› “uzlaflma komisyonu” marifetiyle 15 (onbefl)
gün içerisinde uyuflmazl›¤a iliflkin
ödeme belgeleri ve bu belgelerde
“ödenmesi uygundur” ibaresinin alt›nda imzas› bulunan hekimin görüflü de al›nmak suretiyle incelenerek
çözüme kavuflturulur. Uzlaflma komisyonu, incelemesini yapt›¤› ay
için yap›lmas› gereken toplam ödeme miktar›n› belirler.Fatura inceleme ve uzlaflma çal›flmalar›, faturalar›n ilgili sa¤l›k tesisine verildi¤i tarihten itibaren en geç 105 (yüzbefl)
gün içerisinde tamamlan›r.
d) Tahakkuk evrak›n› zaman›nda düzenlemeyen ve mücbir sebepler d›fl›nda ödemeleri zaman›nda yapmayan yetkililer hakk›nda Kurumlar›nca idari, mali ve cezai ifllemler yap›l›r.
Uygulanacak Ücret Tarifesi:
a) Ücret tarifesi ile ilgili olarak;Koruyucu sa¤l›k hizmetlerinden (aile
planlamas›, afl›lar, gebelik takibi vb)
hastalar ücretsiz olarak faydalanacaklard›r.
b) Bütçe Uygulama Talimat›nda yer

c)

d)

e)

f)

alan ücretler esas al›n›r. Bütçe Uygulama Talimat›ndaki fiyat de¤iflikliklerinde ise yürürlük tarihi esas
al›n›r.
Birinci basamak sa¤l›k tesislerinde
bu protokol kapsam›ndaki sigortal›
ve hak sahibi kimselerin muayene
ücreti, her y›l yay›mlanan Bütçe
Uygulama Talimat›nda belirlenen
“birinci basamak muayene ücreti”
üzerinden; tetkik, tahlil ve/veya tedavi ifllemleri için ise yine ayn› Talimatta belirlenen hükümler uygulan›r.
‹kinci ve üçüncü basamak sa¤l›k tesislerinde bu protokol kapsam›ndaki
sigortal› ve hak sahibi kimselerin
ayaktan veya yatarak yap›lacak her
türlü muayene, tetkik, tahlil ve/veya
tedavi ifllemleri için Bütçe Uygulama Talimat›nda belirtilen ücretler
uygulan›r.
Çocuk hastalar (0-12 yafl,12 yafl dahil) ve SSK’da çal›flan memur personel ile bunlar›n sa¤l›k yard›mlar›ndan yararland›r›lan yak›nlar› ve
hekim raporu ile refakatçi bulundurulmas› zorunlu görülenler hariç,
yat›r›larak tedavi edilen hastalar
için SSK taraf›ndan refakatçi ücreti
ödenmez. Bu maddede tan›mlanan
istisnai hallerde Bütçe Uygulama
Talimat›’nda belirtilen esaslar çerçevesinde refakatçi ücreti ödenir.Hastalara ayaktan ve yatarak tedavi ertesi 15 (onbefl) günlük dönemde kontrol muayene ücreti
ödenmez. Tedavi ertesi sürecine bak›lmaks›z›n ça¤r›ld›¤› birinci kontrol için muayene ücreti ödenmez.
Bakanl›k veya SSK, ilgili kurumlar-

dan do¤mufl ve do¤acak alacaklar›n›
devir ve temlik etmeyecektir.Bu
Protokol kapsam›nda, ayr›ca Katma
De¤er Vergisi talep edilmeyecektir.
g) Yap›lan ifllem ve/veya ödeme belgelerinin Protokol hükümlerine ve
ilgili kurum mevzuat›na ayk›r›l›k
teflkil etti¤inin ilgili kurumlar taraf›ndan ödemeden sonra anlafl›lmas›
halinde, uzlaflma komisyonunca incelenip mutabakat sa¤land›ktan
sonra ilgili döner sermaye saymanl›¤› veya SSK sa¤l›k tesisi muhasebesi, ilgili kurumun talebi üzerine
ödeme tutar›n› iade edecektir. Söz
konusu tutar›n 30 (otuz) gün içinde
iade edilmemesi halinde, ilgili kurum ünitesince bahse konu Bakanl›k
döner sermaye iflletmesine veya
SSK sa¤l›k tesisi muhasebesine yap›lacak ilk ödemeden yersiz ödeme
tutar› mahsup edilecektir.
‹rtibat Bürosu:
a) SSK taraf›ndan ihtiyaç duyulan ve
Bakanl›kça uygun görülen yatakl›
sa¤l›k tesislerinde “irtibat bürosu”
kurulabilir.
b) ‹rtibat bürosunun gerekli her türlü
alt yap›s› (bilgi ifllem ve iletiflim dahil) ve fizik mekan›n›n ayr›lmas› ve
tanzimi Bakanl›k yatakl› sa¤l›k tesisi taraf›ndan; personel temini ise
SSK taraf›ndan sa¤lan›r.
c) ‹rtibat bürosu, muayene, tetkik, tahlil ve/veya tedavi için sevk edilen
SSK kapsam›ndaki hastalar›n; ilaç,
çeflitli protez ve ortezler, tedavi cihaz ve malzemeleri, s›hhi sarf ve
iyilefltirici nitelikteki sarf malzemesi temini, iflgörmezlik raporlar›n›n

ilgili sigorta müdürlüklerine gönderilmesi gibi konulara iliflkin ifllemleri yürütür.
d) Sa¤l›k tesislerinde hastalar›n protokolün uygulanmas› ile ilgili olarak
karfl›laflt›klar› sorunlar› çözmek, irtibat bürosu olmayan yerlerde irtibat bürosu ifllemlerini yapt›rmak
üzere yatakl› sa¤l›k tesislerinde
Baflhekim veya Baflhekim yard›mc›s›, di¤er sa¤l›k tesislerinde ise idari
görevli bir hekim görevlendirilir.Görevlendirilen “ortak protokol
sorumlular›” karfl›l›kl› olarak protokole taraf sa¤l›k tesislerine bildirilir.
e) Bakanl›k ve SSK d›fl›nda kalan protokol kapsam›ndaki di¤er Kurulufllar da protokol sorumlusu tayin ederek sa¤l›k tesislerine bildirebilirler.
Bildirim :
SSK, yay›nlad›¤› ve yay›nlayaca¤›
hastal›k sigortas› ve sigortal›lar›n›n tedavileri ile ilgili her türlü talimat ve
genelgeleri, uygulamada paralellik
sa¤lamak için, mutabakat sa¤lanmas›
amac›yla Bakanl›¤a gönderir. Bakanl›k
da, uygulamalarla ilgili her türlü talimat ve genelgelerini SSK’na iletir.
SSK kapsam›ndaki hastalar için yap›lacak ifllemlerde SSK taraf›ndan iletilecek mevzuat›n uygulanmas› esast›r.Protokol kapsam›ndaki hizmetlerin
sunumu için gerekli tüm matbu evrak,
en yak›n ilgili kurum yetkililerince tutanakla Bakanl›k veya SSK ilgili sa¤l›k tesislerine teslim edilecektir.
SSK’l› Hastaya ‹stirahat:
Protokol hükümlerinin uygulanmas› s›ras›nda, SSK hastalar› için, usulüne

göre müracaat ettikleri Bakanl›k sa¤l›k tesislerinde Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤i’nin 62. Maddesi uyar›nca : “Müdavi hekim , tedavi alt›na
ald›¤› sigortal›ya bir defada en çok 10
gün istirahat verebilir ve bunu bir defa
tekrarlayabilir. Tek hekimden iki defa
istirahat alm›fl olan sigortal›n›n tedavisine devam edilmesi gerekti¤i taktirde,
sigortal›, sa¤l›k kuruluna sevk edilir.
Sa¤l›k Kurulu’nun ilk verece¤i istirahat süresi sigortal›n›n tedavi alt›na
al›nd›¤› tarihten bafllamak üzere 6 (alt›) ay› geçemez” hükmü uygulan›r.Ancak, sigortal›n›n çal›flma gücünün en az
2/3’sini yitirmifl oldu¤una dair raporlar
ile katk› pay› al›nmayacak hastal›klar
ve ilaçlar için düzenlenecek raporlar
mutlak surette SSK sa¤l›k tesislerinden
verilebilecektir.SSK sa¤l›k tesislerinden verilecek raporlar ilgili kurumlar›n
mevzuat› çerçevesinde gerçeklefltirilir.
Protokol Süresi:
a) Protokol hükümleri 31 / 12 / 2004
tarihine kadar geçerlidir. Bu sürenin
bitim tarihinden en az 30 gün önce
taraflardan biri de¤ifliklik veya feshi ihbar talebinde bulunmad›¤› taktirde, Protokol ayn› koflullarla 1 (bir)
y›l daha uzat›lm›fl say›l›r.
b) Protokolün herhangi bir nedenle süresinden önce geçerlili¤ini yitirmesi

halinde, protokolün sona erdirildi¤i
tarihte tedavisi süren hastalar›n,
protokolden do¤an haklar› baki kalacak, yap›lan tedaviye iliflkin masraflar bu Protokol hükümleri kapsam›nda ilgili kurum taraf›ndan karfl›lanacakt›r.‹lgili taraflar tek tarafl›
olarak bu protokol hükümlerine ayk›r› hukuki ve idari ifllem tesis edemezler.
c) Taraflar›n karfl›l›kl› anlaflmalar› suretiyle,Protokol hükümlerinde her
zaman de¤ifliklikler yap›labilir,
güncellefltirilebilir.
d) Sa¤l›k Bakanl›¤› ve SSK, hizmet
al›m›nda sorunlar yaflanan sa¤l›k tesislerini karfl›l›kl› mutabakat ile
Protokol kapsam› d›fl›na ç›kartma
hakk›na sahiptirler.
SONUÇ:
Sa¤l›k Bakanl›¤›-SSK Hastanelerinin
Ortak Kullan›m› Protokolü ile bireylerin sa¤l›k hizmetlerine kolayca eriflebilmesi sa¤lanacak ve sa¤l›k kurulufllar› aras›ndaki yük daha dengeli da¤›t›labilecektir.Sa¤l›k kurulufllar› aras›ndaki
farkl› uygulaman›n sona ermesi ile
sa¤l›k hizmetlerinde verimlilik ve kalite art›fl› söz konusu olabilecektir.

SEÇ‹LM‹fiLER‹N SOSYAL GÜVENL‹KLER‹

Ü

Ali TEZEL
SSK Sigorta Müfettifli

lkemizde kurulu bulunan kamu sosyal güvenlik kurumlar›na kimlerin
prim/kesenek ödeyece¤i her kurumun kendi kanunlar›nda belirtilmifltir.
Genel hatlarla aç›klayacak olursak, SSK’ya prim ödeyebilmek için “hizmet akdi” esas al›nmakta, T.C. Emekli Sand›¤›’na kesenek ödeyebilmek için ise
kamu görevine atanm›fl olmak gerekmektedir. Ba¤-Kur’a prim ödeyebilmenin
ön koflulu ise ba¤›ms›z çal›flmakt›r.
Seçilmifller ise yukar›da say›lan prim/kesenek ödeme flartlar›ndan ayr›k bir durumdad›r.
Seçilmifllerden kas›t ise yasal düzenlemelerle ile belli kurallara ba¤l› kal›narak
seçimler göreve gelenlerdir.
Bunlar› s›ralamak gerekirse hiyerarflik olarak s›ras›yla TBMM üyeleri, Belediye
Baflkanlar›, Muhtarlar, Sendika Yöneticileri, Dernek Yöneticileridir.

TBMM Üyelerinin Sosyal Güvenli¤i
03.11.1969 tarihli, 13341 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan ve 01.03.1969 tarihinden itibaren yürürlü¤e konulan 1186 say›l› Kanunun geçici 5. maddesi ile 506
Say›l› Kanuna eklenen Geçici 27. Madde hükmüne göre;
“Sigortal›l›k hakk› tan›nan görevlerde bulunup da, T.B.M.M. üyesi seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren alt› ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna müracaat ettikleri takdirde, bu Kanunun sigortal›lara tan›d›¤› haklardan faydalan›rlar. Sigorta primlerinde iflveren hissesi T.B.M.M. Baflkanl›¤›nca ödenir.”
T.B.M.M. üyeli¤ine seçilenler, bu görevlerinden dolay› 5434 Say›l› Kanuna göre T.C. Emekli Sand›¤› ifltirakçisi olurlar.
Ancak, T.B.M.M. üyeli¤ine seçilmeden önce sigortal› olarak çal›flmas› bulunanlar, seçildikleri tarihten itibaren alt› ay içinde talepte bulunduklar› veya sigorta
primleri ödendi¤i takdirde sigortal› say›lacaklard›r.
Özetleyecek olursak, TBMM üyesi seçilenler T.C. Emekli Sand›¤› ifltirakçisi
olurlar ancak seçilmeden önceden SSK sigortal›s› iseler kendilerinin talebi üzerine dilerlerse SSK’ya prim ödenmesini isteme haklar› da vard›r.
Belediye Baflkanlar›n›n Sosyal Güvenli¤i
5434 Say›l› Kanun’un 12. maddesinin (e) f›kras›na göre, “‹ller daimi komisyon
üyeleri ile seçilmifl veya tayin edilmifl belediye baflkanlar› (Emeklilik hakk› tan›nan bir vazifede evvelce bulunmufl olmalar› flartiyle)” ifltirakçi say›lm›fllard›r.

Ayr›ca, 5434 Say›l› Kanun’un 43.
maddesine göre;
“Emeklilik hakk› tan›nan vazifelerde
bulunduktan sonra belediye baflkanl›¤›na ve illerin daimi komisyonu üyeliklerine seçilmifl veya seçilecekler bu
vazifelerde bulunmakta iken emekliye
ayr›lma hakk›n› kazand›klar›nda veya(61) yafl›n› doldurduklar›nda emekliye ayr›lma istekleri yerine getirilmekle
beraber vazifelerinde b›rak›l›rlar.”
Bu düzenlemeye paralel olarak,
1580 say›l› Belediye Kanunu’na,
19.07.1963 tarihli 307 say›l› Kanunla
eklenen Ek madde 16 ile;
“Memur iken veya evvelce memuriyette bulunmufl olanlardan belediye baflkanl›¤›na seçilenlerin, belediye baflkanl›¤›nda geçen hizmet süreleri (her
türlü özlük ve emeklilik haklar›n›n
hesab›nda nazar› itibare al›nmak suretiyle) memuriyette geçmifl say›l›r.
Emekli iken belediye baflkanl›¤›na seçilenlerin emekli maafllar› kesilmez.
Sigortal› iflçi iken belediye baflkanl›¤›na seçilenler sigorta prim ve aidatlar›n›
ödediklerinde sigortal› olmaktan do¤an
bütün haklar› devam eder”
Hükümleri getirilmifltir.
Ancak, Belediye Baflkan› seçilmeden
evvel T.C. Emekli Sand›¤› ile iliflkisi
olmayanlar ise 506 Say›l› Kanuna göre
sigortal› say›lmamakla birlikte 1580
Say›l› Kanun gere¤ince daha önceden
SSK ile ilgilerinin var olmas› flart›yla
SSK’ya prim ödeyebileceklerdir.
Ancak, bunlar gerek iflveren ve gerekse iflçi primlerinin tamam›n› kendileri
ödeyeceklerdir.

Ayr›ca, mezkûr maddeler hükümlerinin tetkikinden de anlafl›laca¤› üzere,
bu kabil kimselerin sigortal›l›k haklar›n›n devam ettirilmesi için sigorta primlerinin ödenmesi flart› esas al›nm›flt›r.
Bu esastan hareketle, sigorta primlerini
ödemeyenlerin sigorta haklar›ndan istifade edemeyecekleri neticesine var›lmaktad›r.
Sigorta haklar›n› devam ettirme hususu
tamamen ilgililerin ihtiyar›na ba¤l› oldu¤una göre, sigorta primlerini ödemedikleri aylar için bu haktan feragat ettiklerinin ,kabul edilmesi gerekmekte,
dolay›s›yla bu kabil kimselerden geçmifl günlere ait primlerin kanunî yollardan tahsiline imkan bulunmad›¤› gibi, bunlar›n sonradan gecikme zamm›
ve kanunî faiziyle birlikte geçmifl
primlerinin ödenmesi kayd›yla arada
geçen süre için sigorta haklar›ndan istifade ettirilmeleri yoluna gidilmesi de
genel sigorta prensipleri karfl›s›nda
mümkün görülmemektedir.
Ancak, prim ödememelerinden dolay›
sigorta haklar› düflen bu kabil kimselerin, sonradan prim belgelerini vermeye
bafllamalar› ve süresince prim ödemeleri halinde, sigorta haklar›ndan, primlerinin yat›r›ld›¤› tarihten itibaren yeniden faydaland›r›lmalar› mümkün bulunmaktad›r.
Sigorta prim belgelerini vermemeleri
ve primlerini ödememeleri nedeniyle
haklar› düflen belediye baflkanlar›, sonradan prim belgelerini yasal süresinde
vermeleri ve primlerini ödemeye bafllamalar› durumunda, sigorta haklar›ndan, yeniden sigorta primlerini ödemeye bafllad›klar› tarihten itibaren faydalanacaklard›r.

Sigorta primlerini ödeme iradelerini
Kuruma bildiren veya irade beyan› yerine geçen sigorta prim belgeleri Kuruma verilen belediye baflkanlar›, sigorta
primlerini gecikme zamm› ile birlikte
(506/80) ödemeleri durumunda, sendika yönetim ve denetim kuruluna seçilenlerde oldu¤u gibi, sigorta haklar›ndan yararlanacaklard›r.
Muhtarlar›n Sosyal Güvenli¤i
Muhtarlar›n sosyal güvenli¤i konusunda ana kural› 2108 Say›l› Kanun getirmifl ve 1479 Say›l› Kanunda da buna
paralel düzenleme yap›lm›flt›r.
Buna göre;
2108 say›l› Muhtar Ödenek ve Sosyal
Güvenlik Kanunun 4. maddesi gere¤ince muhtarlar zorunlu Ba¤-Kur sigortal›s› kabul edilmektedirler. Muhtarlar, göreve seçimle geldikleri ve zorunlu Ba¤-Kur sigortal›s› say›ld›klar›ndan, s›rf muhtarl›k görevlerinden dolay› sigortal› say›lamazlar.
Ancak, muhtarl›k görevi ile birlikte
hizmet akdiyle çal›flmaya bafllamalar›
halinde 1479 Say›l› Kanun’un 25.
maddesi gere¤ince Ba¤-Kur ile ilgileri
sona erecek ve 506 Say›la Kanuna göre sigortal› say›lacaklard›r.
Dernekler Yöneticilerinin Durumu
Dernekler Kanunu’na göre kurulmufl,
dernek ve cemiyetlerin baflkanlar›yla,
derne¤in yönetim ve denetim kuruluna
seçilenler, bu göreve seçimle geldiklerinden dernek ile dernek baflkan ve yönetim kurulu üyeleri aras›ndaki hukuki
iliflki vekalet akdine dayanmas› nedeniyle bir hizmet akdine istinaden çal›flmalar› sözkonusu olmayaca¤›ndan, s›rf

dernek yönetimine seçimle gelmeleri
sebebiyle sigortal› say›lamazlar.
Sendika Yönetici ve Denetçilerin Sosyal Güvenli¤i
2821 say›l› Sendikalar Kanununun 29.
maddesinin ikinci f›kras› hükmüne göre;
“‹flçi sendikas› ve konfederasyonu yöneticili¤inin teminat›: Sendika ve konfederasyonlar›n yönetim kurullar›nda
veya baflkanl›¤›nda görev ald›¤› için
kendi iste¤i ile çal›flt›¤› iflyerlerinden
ayr›lan iflçiler...
‹flverene düflen pay dahil olmak üzere
sosyal güvenlik kurumlar›n›n prim ve
aidatlar›n› ödemeye devam etmek suretiyle ayr›ld›klar› iflyerlerindeki sigortal›l›k haklar›n› da devam ettirebilirler.
Yukar›da gösterilen haklardan sendika
flube yönetim kurulu üyeleri ile baflkanlar› da yararlan›r.”
Öyleyse, sendika ve konfederasyonlar›n yönetim kurullar›nda, baflkanl›¤›nda veya denetim kurulunda görev almas›ndan dolay› kendi iste¤i ile iflyerinden ayr›lan iflçiler, iflveren pay› dahil tüm sigorta primlerini ödemek kofluluyla ayr›ld›klar› iflyerindeki sigortal›l›k haklar›n› devam ettirebileceklerdir.
Sigortal› say›labilme ve devam ettirebilme tüm sigorta primlerinin ödenmesine ba¤l› oldu¤undan, sigorta primlerini ödemedikleri aylar için sigortal›
say›lmamalar›
gerekmekte
iken
SSK’ca al›nan bir karar gere¤ince, sigortal› olman›n an›lan kimselere tan›nm›fl iste¤e ba¤l› bir hak oldu¤u belirtilerek, bu haktan yararlanmak isteyen-

lerin iradelerini Kuruma bildirmifl olmalar› veya irade aç›klamas› yerine geçen sigorta prim belgelerini Kuruma
vermelerinin yeterli oldu¤u, sigorta
primlerinin ödenmemifl olmas›n›n sigortal›l›k haklar›ndan yararland›r›lmamalar›n›n yasaya ve sosyal güvenlik
anlay›fl›na ayk›r› düflece¤i kald› ki,
primlerin 506 say›l› Kanunun 80. maddesine göre al›nabilece¤i ve primlerin
geç ödenmesinden Kurum zarar›ndan
söz edilemeyece¤i belirtilerek, 2821

say›l› Sendikalar Kanununun 29. maddesine göre seçilenlerin, sigortal›l›k
haklar›n› devam ettirmek istediklerini
SSK’ya bildirmeleri, prim belgelerini
yasal süre içinde Kurumumuza vermifl
olmalar› kofluluyla, bu haktan yararlanmak istedikleri kabul edilerek, sigorta primlerini 506 say›l› Kanunun
80. maddesi uyar›nca ödemeleri durumunda süresinde primi ödenmemifl dönem için sigortal›l›k haklar›ndan yararland›r›lacakt›r.

PERAKENDE SATIfi YÖNTEM‹NE GÖRE
fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR VE B‹R
ÖNER‹
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1.G‹R‹fi
inansal piyasalar›n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say›lar›nda yaflanan
art›fllar, farkl› ülkelerce oluflturulan ekonomik birlikler gibi sebepler muhasebe düzenlemelerinin güncelleflmesi gereklili¤ini beraberinde getirmifltir.
Bunun ile birlikte IASB ve FASB aras›nda 18.09.2002 tarihinde imzalanan Norwalk Mutabakat›, UFRS ile USGAAP aras›nda uyum sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r.
Bu makale, Vergi Usul Kanunun 323. maddesine muhasebe ve mevzuat uygulamalar›m›z›n uluslararas› standartlara uyumlaflt›r›lmas›n› sa¤lamak amac›yla yaz›lm›flt›r.

2.fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAK KAVRAMI
‹flletmelerin ticari faaliyetleri sürecinde yapm›fl olduklar› vadeli sat›fllar›, vadelerinde ya da hiç tahsil edememeleri; özellikle son y›llarda, ülkemizde yaflanan
krizler yüzünden s›k karfl›lafl›lan bir finansman problemi olmufltur. Olay›n finansman boyutunun önemi ile birlikte bu tip alacaklar, VUK’ unda tahsil kabiliyetine göre üç ana bafll›kta toplanm›fl; 321, 322, 323 maddelerinde tan›mlanm›flt›r.
Muhasebenin temel kavramlar›ndan biri olan ihtiyatl›l›k kavram› gere¤ince oluflan, flüpheli ticari alacaklar ve karfl›l›¤›n›n, Vergi Usul Kanunun da tespitine iliflkin yap›lan tan›mlama Sermaye Piyasas› Kanunu ve Uluslararas› Muhasebe
Standartlar›ndan farkl›l›k göstermektedir. Sermaye Piyasas› Kanunu ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar›nda öngörülen, Perakende Sat›fl Yöntemine benzer
bir yöntem, 1981 y›l›na kadar Vergi Usul Kanununda yer almakta iken; 2455 say›l› kanunla yap›lan de¤ifliklik ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
fiüpheli ticari alacaklar, de¤ersiz alacak olup olmad›¤›na karar verilemeyen1, tahsil olana¤›n›n güçleflti¤i tahmin edilen alacak, olarak tan›mlanmaktad›r. fiüpheli
1 ATAMAN Ümit; “Genel Muhasebe Cilt 2 Muhasebe de Dönem Sonu İşlemleri”, Türkmen Kitabevi, 13.
Baskı, İstanbul 2001, s.65

ticari alacaklar, 1 numaral› Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebli¤inde 2,
“ödeme süresi geçmifl, bu nedenle vadesi bir kaç defa uzat›lm›fl veya protesto edilmifl, yaz› ile birden fazla istenmifl ya da dava veya icra safhas›na aktar›lm›fl senetli ve senetsiz alacaklar›
kapsar.” fleklinde aç›klanm›flt›r. Vergi
Usul Kanununun 323. maddesi ise benzer bir tan›mlama yaparak;
“Ticari ve zirai kazanc›n elde edilmesi
ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak
flart›yla;
1. Dava veya icra safhas›nda bulunan
alacaklar;
2. Yap›lan protestoya veya yaz› ile bir
defadan fazla istenilmesine ra¤men
borçlu taraf›ndan ödenmemifl bulunan
dava ve icra takibine de¤meyecek derecede küçük alacaklar; flüpheli alacak
say›l›r.
Yukar›da yaz›l› flüpheli alacaklar için
de¤erleme gününün tasarruf de¤erine
göre pasifte karfl›l›k ayr›labilir....”fleklinde flüpheli ticari alacaklar› tan›mlam›fl ve bu flartlar›n gerçekleflmesi flart›yla alaca¤›n flüpheli ticari alacak olarak say›labilece¤ini ve karfl›l›k ayr›labilece¤ini belirtmifltir.
Sermaye Piyasas› Kanunu ise Vergi
Usul Kanununun yapt›¤› tan›m ile birlikte 27. maddesinde “fiüpheli alacaklar, çeflitli nedenlerle tahsil imkanlar›n›n güçleflmifl oldu¤u, tahmin edilen
alacaklar› ifade eder. ‹flletmelerin makul bir gerekçeye dayanarak flüpheli
2
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alacaklar›n› tahmin etmesi ve bu alacaklar için karfl›l›k ay›rmas› flartt›r.”
fleklinde tan›mlam›flt›r.
Yukar›daki tan›mlardan da anlafl›laca¤›
üzere vergi idaresi, bir alaca¤›n flüpheli ticari alacak say›labilmesinde kesinlik aramakta iken Sermaye Piyasas›
Kanunu flüpheli ticari alacaklar›n tahmin edilmesine ve tahmini bir de¤er
üzerinden karfl›l›k ayr›lmas›na olanak
tan›maktad›r. Birçok vergi davas›na
konu olup hakk›nda bir çok Dan›fltay
karar› da mevcut olan flüpheli ticari
alacaklara, vergi idaresinin bak›fl aç›s›
SPK ve uluslararas› standartlardan da
uzakt›r.

3.PERAKENDE SATIfi YÖNTEM‹
3.1. 1981 Öncesi VUK 323. Maddesi
Çerçevesinde fiüpheli Ticari Alacak
Karfl›l›¤›
Vergi Usul Kanunun 323. maddesi
1981 y›l›ndan önceki fleklinde Sermaye Piyasas› Kanunu ve Uluslararas›
Muhasebe Standartlar›na benzer bir
uygulama sergilemekte idi.
1981 y›l›ndan önceki fleklinde VUK
323. maddesinin 4.f›kras› afla¤›daki flekilde yer almaktayd›.
“Veresiye üzerine genifl müflteri kitlesi
ile muamelede bulunan tüccarlar›n
flüpheli alacak ortalamas›n›, son hesap
döneminde ayn› mahiyette ki alacaklara uygulamak suretiyle ay›racaklar›
miktarlar (bu f›kradaki flüpheli alacak
ortalamas›, geçmifl son iki y›l içinde
tahsil edilmemifl bulunan veresiye mu-

amelelere müteallik, alacaklar›n ayn› süreye ait ve ayn› mahiyetteki muameleler
toplam›na nispet edilmesi suretiyle bulunur.)”
Örnek: E Sanayi ve Ticaret A.fi. nin 1978, 1979 ve 1980 y›llar›ndaki veresiye sat›fllar› afla¤›daki gibidir:
1978 1.000.000
1979
600.000
1980 1.200.000
Bu alacaklardan 1978 y›l›nda 40.000 TL, 1979 y›l›nda 120.000 TL flüpheli hale
gelmifl ve icraya verilmifltir. 1980 y›l›ndaki flüpheli alacak tutar› afla¤›daki flekilde hesaplanacakt›r.
(40.000 + 120.000) / (1.000.000 + 600.000) = 160.000 / 1.600.000 = % 10
1980 y›l›na ay›raca¤› karfl›l›k tutar›;
1.200.000 x % 10 = 120.000 TL olacakt›r.
————————————— 31.12.1980 ——————————— ——
128 fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
120.000
120 ALICILAR
120.000
PSY’ ye göre flüpheli ticari alacak tutar›
————————————— 31.12.1980 ——————————— ——
654 KARfiILIK G‹DERLER‹
120.000
129 fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAK KARfiILI⁄I
120.000
PSY’ ye göre flüpheli ticari alacak karfl›l›¤›
————————————— ——————————— ——————
3.2. Sermaye Piyasas› Kanununa Göre fiüpheli Ticari Alacak Karfl›l›¤›
Sermaye Piyasas› Kurulunun 29.01.1989 tarihli XI/I seri nolu tebli¤inin 27. maddesinde flüpheli ticari alacak tutar›n›n ve buna ait karfl›l›¤›n hesaplanmas›nda kullan›lan perakende sat›fl yöntemi ile ilgili olarak afla¤›daki düzenleme yap›lm›flt›r:
“fiüpheli alacaklar, iflletmelerin önceki y›llarda tahsil edilemeyen alacaklar›na
iliflkin veriler, borçlunun ödeme yetene¤i, iflletmenin içinde bulundu¤u sektörde
ve cari ekonomik ortamda ortaya ç›kan ola¤anüstü koflullar esas al›narak ve makul bir gerekçeye dayan›larak tahmin edilebilir. Bu yolla ayr›lan karfl›l›klar›n neden oldu¤u giderler, vergi mevzuat› bak›m›ndan aksine bir düzenleme olmad›kça, kanunen kabul edilmeyen gider niteli¤indedir.
Makul bir sonuca ulaflmay› önleyen önemli belirsizliklerin var olmas› halinde,
flüpheli alacaklar, perakende sat›fl yöntemi kullan›larak hesaplan›r. Perakende sat›fl yöntemine göre, de¤erleme yap›lan dönemden önceki iki hesap döneminde

vadesinde tahsil edilemeyen alacaklar›n ilgili bulundu¤u dönemlerdeki toplam
vadeli sat›fllara oranlar›n›n ortalamas›, de¤erleme dönemindeki vadeli sat›fllara
uygulanarak, tahmini flüpheli alacaklar hesaplan›r.
Tahmin edilen flüpheli alacaklar›n d›fl›nda, ilgili bulundu¤u dönemde vadesi geçti¤i halde tahsil edilemeyen veya dava ve icra aflamas›nda bulunan veya yap›lan
protestoya veya yaz› ile bir defadan fazla istenilmesine ra¤men borçlu taraf›ndan
ödenmemifl bulunan alacaklar için ayr›ca karfl›l›k ayr›l›r.
fiüpheli alacaklar için ayr›lan karfl›l›k tutarlar› “Genel Yönetim Giderleri” veya
“Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri” olarak muhasebelefltirilir.”
Yukar›da yer alan düzenlemeden de anlafl›laca¤› üzere Sermaye Piyasas› Kanunu iki yöntemin uygulama zorunlulu¤u üzerinde durmufltur. Bunlardan biri gerçekleflme di¤eri ise öngörü yöntemleridir.
Gerçekleflme yönteminin uygulama flekli flu andaki VUK 323. maddesi ile benzerlik gösterirken, perakende sat›fl yöntemi, 1981 öncesi 2485 say›l› kanun ile
de¤iflen VUK 323. maddesi ile benzerlik göstermektedir.
Perakende sat›fl yöntemine göre, flüpheli ticari alacak tutar›n›n tespitinde, son iki
y›l›n verileri ile afla¤›da yer alan iki formülden yararlan›lmaktad›r.
fiüpheli Ticari Alacak Oran› =

Vadesinde Tahsil Edilemeyen Alacaklar
Vadeli Sat›fllar

Öngörülen fiüpheli Ticari Alacak Tutar› = Vadeli Sat›fllar x fiüpheli Ticari Alacak Oran›
Örnek:: K Sanayi ve Ticaret A.fi. nin 2001, 2002 y›llar›ndaki veresiye sat›fllar› ve
ilgili y›llarda flüpheli hale gelen alacak tutarlar› afla¤›daki gibidir.
Y›llar
Veresiye Sat›fllar›
fiüpheli Hale Gelen Alacak Tutar›
2001
1.000.000.000
10.000.000
2002
3.000.000.000
60.000.000
2003
6.000.000.000
?
2001 hesap dönemi için : 10.000.000 / 1.000.000.000 = %1
2002 hesap dönemi için : 60.000.000 / 3.000.000.000 = %2
2001, 2002 y›llar› ortalamas›:
(0,01 + 0,02) / 2 = 0,015
2003 hesap dönemi flüpheli ticari alacak öngörülen tutar› :

6.000.000.000 x 0,015 = 90.000.000

olarak hesaplan›p afla¤›daki flekilde muhasebelefltirilecektir.

————————————— 31.12.2003 ——————————— ——

128 fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
120 ALICILAR

90.000.000

90.000.000

Öngörülen flüpheli ticari alacak tutar›
————————————— 31.12.2003 ——————————— ——
770 GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹

90.000.000

129 fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAK KARfiILI⁄I
Öngörülen flüpheli ticari alacak karfl›l›¤›

90.000.000

————————————— ——————————— ——————
4.SONUÇ
Yukar›da yer alan aç›klamalardan da görüldü¤ü üzere, Sermaye Piyasas› Kanunun flu andaki flüpheli ticari alacaklara ait hükümleri ile 1981 öncesinde Vergi
Usul Kanunu 323. maddesi, ayn› olmasa da benzerlik göstermektedir. fiu andaki
VUK 323. maddesinde yer alan düzenlemede öngörüden ziyade kesinlik söz konusudur. VUK 323. maddesi, 1981 öncesindeki fleklinden ç›kar›lan 4.f›kra tekrar
eklenerek uluslararas› standartlara madde hükmü yaklaflt›r›labilir. Bu hem uluslararas› standartlara yak›nlaflt›r›rken, hem de muhasebenin temel kavramlar›ndan
olan ihtiyatl›l›k kavram›na uyum sa¤lanmas›na olanak tan›r. Bununla beraber ihtiyatl›l›k kavram›nda yer alan “Bu kavram muhasebe olaylar›nda temkinli davran›lmas› ve iflletmenin karfl›laflabilece¤i risklerin göz önüne al›nmas›n› ifade eder.
Bu kavram›n sonucu olarak iflletmeler, muhtemel gider ve zararlar› için karfl›l›k
ay›r›rlar.....” hükmüne de uyulmufl olacakt›r.
Vergi Usul Kanunun 323. maddesine, afla¤›da yer alan f›kra eklenerek yeniden
düzenlenebilir;
“Veresiye üzerine muamelede bulunan mükellefler, flüpheli alacak tutar›n› ilk 2
maddede yer alan flartlar gerçekleflmemesi durumunda iste¤e ba¤l› olarak öngörebilirler. Öngörülen flüpheli alacak tutar›n›n tespiti esnas›nda geçmifl son iki y›l
içinde tahsil edilmemifl bulunan alacaklar›n ilgili dönemlerdeki toplam vadeli sat›fllara oranlar›n›n ortalamas›, de¤erleme dönemindeki vadeli sat›fllara uygulanarak, öngörülen flüpheli alacaklar hesaplan›r.”

5.YARARLANILAN KAYNAKLAR
ATAMAN Ümit; “Genel Muhasebe Cilt 2 Muhasebe de Dönem Sonu ‹fllemleri”, Türkmen Kitabevi, 13. Bask›, ‹stanbul 2001
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1- G‹R‹fi
ilginin ön plana ç›kt›¤› ça¤›m›zda, iflletmeler insan kaynaklar›na di¤er faktörlerinden daha fazla önem vermeye bafllam›fllar ve hatta ifl çevreleri aras›nda iflletmelerin verimliliklerini ve etkinliklerini artt›rmalar›nda en
önemli flart olan “emek faktörünün” birinci s›rada ele al›nmas› fleklinde bir görüfl
de gündeme yerleflmifltir.1 Buna ilave olarak son zamanlarda, iflletme yönetimleri müflteri odakl› politikalar›n yan›s›ra personel odakl› politikalar› da gelifltirme
yönünde çal›flmalar›na a¤›rl›k vermeye bafllam›fllard›r.
‹flletme aç›s›ndan insan kayna¤› terimi en üst yönetim düzeyinden en alt kademedeki vas›fs›z personele kadar tüm çal›flanlar› kapsamaktad›r.2 Bu kapsama alan›
henüz iflletme d›fl›nda olan ama gelecekte o iflletmede çal›flabilme olas›l›¤› olan
potansiyel iflgücünü de içine alacak flekilde geniflletilebilir.
Bir iflletmede rekabet gücünün artt›r›lmas›nda insan kayna¤› ile ilgili tüm kararlarda hata olas›l›¤›n› en aza indirilmesi büyük önem tafl›r. Farkl› kültürel ve sosyal yap›lardan gelen birçok insan› iflletmenin amaçlar› do¤rultusunda etkin ve
verimli bir flekilde çal›flt›r›lmas› iflletmenin gelece¤inin garanti alt›na al›nmas›
anlam›na gelir. Bunu baflarman›n yolu da iflletmenin tüm bölümlerinin birbiriyle
uyumlu bir flekilde bu konuya ayn› önemi vererek çal›flmalar›ndan geçmektedir.
Bu birlikteli¤in üretti¤i bilgilerle de iflletme, insan kaynaklar›n› planlayarak kendi verimlili¤ini ve etkinli¤ini artt›rabilecektir.
‹flte bu noktada, insan kaynaklar›n›n muhasebe aç›s›ndan da ele al›nmas› kaç›n›lmaz bir gerçektir. Hatta iflletmedeki di¤er departmanlara göre en önemli görev
muhasebe departman›na düflmektedir denilebilir. Çünkü, iflletmenin sahip oldu¤u insan gibi homojen olmayan bir kayna¤› rakamsal olarak ifade edebilmek ve
onu finansal tablolarda bilgi kullan›c›lar›na sunmak oldukça zordur.
‹flletmelerdeki insan kaynaklar›n›n de¤erlerinin hesaplanmas›, bulunan de¤erle1
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rin finansal tablolarda ilgili kullan›c›lara sunulmas› ve onlar›n alacaklar› kararlarda bu bilgilerin oynayaca¤› rol
düflünüldü¤ünde, muhasebenin, iflletmenin verimlili¤i ve etkinli¤i için çok
önemli olan bu kayna¤› rakamsal olarak ifadesinde üstlendi¤i rol asla küçümsenemez.
‹nsan kaynaklar›n›n muhasebelefltirilmesi konusu aras›ra güncelli¤ini kaybetse de y›llardan beri gündemde olan
bir konudur. Yap›lan çal›flmalar incelendi¤inde insan kaynaklar› muhasebesi konusunda kesin olarak belirlenmifl
kriterler ve uygulama modellerinin olmad›¤›, bu konunun uygulanmas›na
yönelik farkl› yaklafl›mlar›n oldu¤u görülür. ‹flletmeler aras›nda gerek ulusal
gerekse de uluslar aras› farkl›l›klar›n
olmas›, insan kaynaklar›n›n muhasebelefltirilmesine yönelik standart normlar›n belirlenmesini oldukça güçlefltirmektedir. ‹flletme, yap›s›na uygun olan
modeli seçerek kendi bünyesinde uygulayabilir. Hangi yaklafl›m›n seçilece¤i konusu iflletmeye ait bir konudur,
ama mutlaka iflletmelerin di¤er varl›klar› kadar önemli olan insan kayna¤›n›n da muhasebelefltirilmesi kaç›n›lmaz bir gerçektir3.
2- ‹NSAN KAYNA⁄I ‹Ç‹N
MUHASEBE GEREKS‹N‹M‹
Zaman içinde iflletmelerin a¤›rl›kl› olarak insan kaynaklar›na dayal› faaliyet3

4

lere yönelmeleri bu kaynaklar›n› muhasebelefltirme gereksinimini gündeme
getirmifltir. ‹nsan kaynaklar›n›n muhasebelefltirilmesine iliflkin olarak ortaya
ç›kan ihtiyaçlar flu bafll›klar alt›nda
toplanm›flt›r;4
a. ‹nsan kaynaklar›n›n de¤erindeki de¤iflmelere, e¤ilimlere ve durumuna
iliflkin do¤ru bilgilerin, yönetimin
her seviyesi için sa¤lanmas› ve buna
iliflkin yönetim bilgi sisteminin kurulmas›,
b. ‹nsan sermayesi kavram›n›n ilgili
ekonomik literatürde yer almas› ve
özel problemli alanlarda olan uygulamalar›,
c. Geleneksel muhasebe mesle¤i uygulay›c›lar›n›n finansal tablolardaki
flerefiye ile ilgili hesaplarda ilgili
problemlerle meflgul olmalar›,
d. Ekonomik çerçevesi oluflturulan
maddi olmayan varl›klar›n giderek
önem kazanmas›,
Bu dört faktör iflletmelerin insan kaynaklar›na iliflkin muhasebe ihtiyac›n›
ortaya ç›karm›flt›r. Geleneksel muhasebe sistemi, iflletme yönetimine yeterince yard›mc› olmam›fl ve zaman zaman
onun görevlerini yerine getirmesine
engel olmufltur.
Bu ba¤lamda da iflletme içinde önemli
problemler ortaya ç›km›flt›r. ‹nsan kaynaklar› ile ilgili hesaplar›n geleneksel
muhasebe sisteminde yer almamas› ve
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insan kaynaklar› ile ilgili yeterli ve güvenilir bilgilerin üretilememesi iflletme
içinde karar alma mekanizmas›n› zay›flatm›fl ve iflletme yönetimleri ald›¤›
kararlarda tutars›zl›klar yaflam›fllard›r.
Bu yaflananlar iflletme yönetiminin insan kaynaklar› veya insan sermayesi
kavramlar›n›n önemini anlamalar›na
ve bu konu ile ilgili yeni bak›fl aç›lar›
gelifltirmelerine yol açm›flt›r.
Bu do¤rultuda, iflletmelerde insan kaynaklar› yönetimi departmanlar› oluflturulmufl ve bu departmanlar insan kayna¤›n› bir varl›k olarak kabul ederek,
insan kayna¤›n›n de¤eri ile örgütün de¤erini birlefltirerek her fleyi göz önüne
alma ve amaçlar›n› bu çerçevede belirleme yoluna gitmifllerdir. Sonuçta insan kayna¤› depatman›n›n belirledi¤i
amaçlara ulaflmada yard›mc› olacak en
etkili unsur ise, iflletme içinde insan
kayna¤› muhasebesinin oluflturularak
uygulamaya geçilmesi gerçe¤idir.
Çünkü iflletmelerdeki personel ihtiyac›ndan bafllayarak, personelin bulunmas›, e¤itilmesi ve gelifltirilmesi gibi
bütün evrelerde insan kayna¤› muhasebesi uygulamas›n›n sonucu oluflan bilgilerin kullan›larak bir insan kayna¤›
planlamas›na gidilmesi gerekti¤i kaç›n›lmaz olmaktad›r5.
3- ‹NSAN KAYNA⁄I MUHASEBES‹N‹N
TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹
‹nsan›n en önemli kaynak ve sermaye
5
6
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oldu¤u görüflü ilk kez bir ekonomist
olan Adam Smith taraf›ndan ele al›nm›flt›r6. Muhasebecilerin insan kayna¤›
kavram› ile ilgilenmeye bafllamalar›
1960’l› y›llarda olmufltur7. ‹nsan kayna¤› iki farkl› flekilde muhasebeciler
taraf›ndan ele al›nm›flt›r. Birincisi, insan kaynaklar› ile ilgili bilgilerin iflletmenin yönetim ve yat›r›m kararlar›n›
nas›l etkiledi¤i, di¤eri ise insan kayna¤› muhasebesi üzerinde yo¤unlaflmas›
fleklinde olmufltur.
1961 y›l›nda insan kayna¤› muhasebesi ile ilgilenen ve çeflitli çal›flmalar yapan ilk kifli Rensis Likert’dir. Likert insan kaynaklar› ile ilgili olarak iflletmelerde sistem kurulmas› gereklili¤ini
önermifltir. Likert’e göre, iflletme yöneticileri merkeziyetçi ve tüm yetkileri
kendilerinde toplayarak etkin bir organizasyon yap›s› kurmak ve bu yap› içerisinde k›sa zamanda fayda maliyet
analizleri yaparak en yüksek kâr› yakalamay› amaçlam›fllard›r. Bu da yöneticileri iflletme içi baflar›s›zl›klara sürüklemifltir. Çünkü bu amaçlar do¤rultusunda yöneticiler iflletmenin sahip oldu¤u insan kaynaklar›n› geri plana iterek hiç dikkate almam›fllard›r. Oysa insan kaynaklar› dikkate al›narak bir sistem kurulsayd› ve bu sistemde insan
kaynaklar› muhasebesine de yer verilseydi söz konusu baflar›s›zl›klar ortaya
ç›kmayacakt›.
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Likert’in gündeme getirdi¤i insan kayna¤› muhasebesi ilerleyen zaman içerisinde geliflmeler göstererek daha genifl
bir çerçeveye oturtulmufltur. Bununla
birlikte, insan kayna¤› muhasebesi, iflletmedeki geleneksel muhasebeden
farkl› olarak, net geliri daha do¤ru ölçerek iflletme yönetiminin etkinli¤inin
daha gerçekçi olarak ölçülmesini sa¤lam›flt›r. Çünkü iflletmenin net gelirinin daha gerçekçi ölçülmesi sonucunda
ortaya ç›kan yeni e¤ilimler ve de¤iflimler yönetimin etkinli¤i ile do¤ru orant›l›d›r. Bu nedenle, iflletme yönetimine
insan kaynaklar› ile ilgili bilgileri sa¤lamak insan kayna¤› muhasebesinin
sorumlulu¤undad›r8.
Ama bu konuda bir problem söz konusudur o da insan kayna¤›n›n hem fiziksel hem de finansal olarak de¤erini ve
maliyetini belirlerken ortaya at›lan modellerden hangisinin temel al›naca¤›d›r 9.
Likert’ten sonra 1966 y›l›nda merkezi
Ohio/Columbus’ta bulunan R.G.Barry
fiirketi bir maliyet modelini temel olarak ilk kez insan kayna¤› muhasebesini uygulamaya bafllam›fl ve fiirket kurdu¤u sistemle üst düzey yönetimdeki
personeline yapt›¤› yat›r›mlar› hem tarihi maliyet hem de yenileme maliyeti
ile ölçerek y›ll›k faaliyet raporunda ve
denetlenmemifl bilançosunda varl›k
olarak ayr› bir flekilde göstermek suretiyle insan kayna¤› muhasebesine ilifl8
9

kin ilk uygulamay› gerçeklefltirmifltir.10
‹nsan kayna¤› muhasebesi ile ilgili olarak yap›lan çal›flmalar 1980 y›l›na kadar yayg›n bir flekilde ele al›nm›fl ancak 1980’den sonra 1995’li y›llara kadar bu konu pek gündeme gelmemifltir.
1995’ten sonra insan kayna¤› kavram›n›n ifl çevrelerinde güncellik kazanmas› ve personel yönetimi yerine insan
kayna¤› yönetimi kavram›n›n genel kabul görmesi ba¤lam›nda muhasebe uygulay›c›lar› ve akademisyenleri aras›nda da insan kayna¤› muhasebesi tekrar
gündeme gelerek yo¤un bir flekilde ele
al›nmaya bafllam›flt›r.
Son y›llarda insan kayna¤› muhasebesi
ya bafll› bafl›na tek bir kavram olarak
ya da yeflil muhasebe ve entellektüel
sermaye kavramlar› içinde ele al›narak
irdelenmektedir 11. Bununla birlikte
her iki kavram›n içeri¤ine girse de, geliflen dünyada insan kaynaklar›n›n önemi baflka konular›n alt›nda alt bafll›k
fleklinde ele al›namayacak kadar büyük
olan ve bafll› bafl›na ele al›narak belirli
normlara oturtulmas› gereken bir konudur.
4- ‹NSAN KAYNA⁄I MUHASEBES‹
KAVRAMI
‹lk kez insan kayna¤› muhasebesinden
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1961’de Likert’in söz etmesiyle gündeme gelen kavram›n tan›m› 1973 y›l›nda Amerikan Muhasebeciler Birli¤i
diye bilinen birlik taraf›ndan kurulan
“insan kayna¤› muhasebesi komitesince” yap›lm›flt›r.
Bu komitenin haz›rlad›¤› rapora göre
insan kayna¤› muhasebesinin tan›m›
flöyledir;12
“‹nsan kaynaklar›na ait bilgileri belirlemek, ölçmek ve elde edilen verileri
iflletme ile ilgili bilgi kullan›c›lar›na
iletmek ifllevini üstlenen muhasebe ifllemleri insan kayna¤› muhasebesidir.”
‹nsan kayna¤› muhasebesi sadece kiflilerin iflletmeye maliyetleri için kurulmufl bir muhasebe sistemi de¤il, ayn›
zamanda insanlar›n yönetilmesine iliflkin bir düflünce sisteminin de gelifltirilmesine yönelik bir sistemdir.
Bu ba¤lamda insan kayna¤› muhasebesi kavram› ile ilgili olarak flu varsay›mlar gelifltirilebilir;13
1. ‹nsan kaynaklar›, iflletmedeki di¤er
finansal ve fiziksel varl›klar gibi ait
olduklar› iflletmeye faydalar sa¤larlar.
2. ‹flletmedeki di¤er varl›klar›n iflletme
içinde bir de¤eri oldu¤u gibi insan
kaynaklar›n›n da bir de¤eri vard›r.
Bu de¤er, iflletmenin yerine getirmeyi hedefledi¤i amaçlar›na ulaflabilmesinde belirgin bir biçimde katk›da bulunur.
3. ‹nsan kaynaklar›n›n elde edilmesin-

de iflletme belli maliyetlere katlanmak zorundad›r. Bu ba¤lamda elde
edilecek kaynaklardan ekonomik
fayda sa¤lanaca¤› da bir gerçektir.
Bu da ekonomik fayda sa¤lamas›
nedeniyle finansal terimlerle ölçülme ihtiyac› yaratmaktad›r.
4. Genelde muhasebede varl›k tan›m›na bak›ld›¤›nda gelecekte ekonomik
fayda sa¤l›yor olmak fleklinde bir
içeri¤e sahiptir. Bu tan›m içerik olarak iflletmedeki insan kaynaklar›yla
da birebir örtüflmektedir. Bu nedenle de insan kaynaklar› varl›k olarak
kabul edilebilir.
5. ‹flletmenin sahip oldu¤u insan kaynaklar› yap›lan çal›flmalar sonucu
kurumsal olarak ölçülebilme kabiliyetine sahiptir.
6. ‹nsan kaynaklar›na iliflkin maliyetler
ve faydalarla ilgili elde edilecek bilgiler, iflletme faaliyetlerinin planlanmas›nda, kontrolünde, ayr›ca iflletmenin etkinli¤inin ve verimlili¤inin ölçülmesinde de kullan›labilir.
Bu varsay›mlar birlikte de¤erlendirilecek olursa, iflletmenin di¤er varl›klar›
aras›na insan kaynaklar› da dahil edilebilir. ‹nsan kaynaklar› ile ilgili olarak
personel bulma, ifle alma, e¤itme ve
gelifltirme gibi unsurlar maliyet olarak
dikkate al›nmal›d›r. Bu maliyet unsurlar›n›n yan›s›ra insan kaynaklar›n›n
ekonomik faydalar› da göz ard› edilmemelidir. Tüm bu verilerin ifllendi¤i
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insan kaynaklar› muhasebe sistemi ile
iflletmeler, etkinlik ve verimliliklerini
artt›r›c› yönde kararlar alarak uygulamaya koyacak olurlarsa gelecekte daha
baflar›l› ve sa¤l›kl› bir yap›ya sahip olabileceklerdir.
5- ‹NSAN KAYNA⁄I
MUHASEBES‹N‹N AMAÇLARI
Yap›lan tan›m do¤rultusunda insan
kaynaklar› muhasebesinin genel amaçlar› dört temel bafll›k alt›nda toplanm›flt›r.14
a. Yönetimin temel fonksiyonlar› olan
planlama ve kontrol problemlerinin
tesbiti ve tan›mlanmas›, alternatif
çözümlerin araflt›r›lmas›, de¤erlendirilmesi ve seçimi, amaçlarla iliflkili olarak sonuçlar›n gelifltirilmesi ve
yap›lacak ifllerin raporlanmas› konular›nda iflletme yönetimine yard›mc› olmak,
b. Biçimsel organizasyonlardaki çal›flanlar›n de¤erlerinin belirlenmesi
ve kapsamlar›n›n aç›klanmas› ile ilgili teorik yap›n›n gelifltirilmesi.
c. Ölçüm metotlar›n›n belirlenmesi ile
ilgili yaklafl›mlar›n faaliyet sistemi
içinde oluflturulmas›,
d. Organizasyondaki çal›flanlar›n de¤erlerinin ve maliyetlerinin ölçülmesiyle ilgili güvenilir ve geçerli
metotlar›n gelifltirilmesidir.
Bir iflletmede insan kayna¤› muhasebesine iliflkin sistem kurulurken bu amaç-

lara hizmet edecek bir sistem olmas›na
dikkat edilmelidir. Tüm amaçlar birlefltirildi¤inde ortaya ç›kan tek bir
amaç vard›r ki o da daha etkin ve verimli bir iflletme yönetiminin yarat›lmas›d›r.
‹nsan kayna¤› muhasebesinin genel
amaçlar›n›n yan›s›ra bir de ifllevsel
amaçlar› vard›r. Söz konusu ifllevsel
amaçlar flu flekilde belirlenmifltir:15
a. ‹nsan kaynaklar›n›n kullan›m›n›n etkin olarak gözlemlenmesinde üst
düzey yönetime yard›mc› olmak.
b. Varl›klar›n korunmas›, kullan›lmas›
ve de¤erlendirilmesi gibi konular
ba¤lam›nda varl›k kontrolü için s›n›rlamalar›n belirlenmesi,
c. Çeflitli uygulamalar›n finansal yoldan aç›klanmas›n› sa¤layarak yönetim ilkelerinin geliflmesine yard›mc›
olmak,
d. Örgütün maliyet tasarrufu ile ilgili
amaçlar›n› gerçeklefltirmede insan
kaynaklar›n›n korunmas›, gelifltirilmesi, da¤›t›lmas› ve temini hakk›nda yönetimin alaca¤› kararlarda maliyetle ilgili bilgilerin sa¤lanmas›d›r.
‹nsan kayna¤› muhasebesinin bu ifllevsel hedefleri aç›s›ndan da genel çerçevede olaya bak›lacak olursa, iflletmede
çal›flanlar›n varl›k olarak kabul edilip
muhasebelefltirilmeleri ve çal›flanlar›n
hem maliyetlerinin hem de ekonomik
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de¤erlerinin ölçülmesinin önemi bir
kez daha ortaya ç›kmaktad›r.
6- ‹NSAN KAYNA⁄I
MUHASEBES‹N‹N SA⁄LADI⁄I
YARARLAR
‹nsan kayna¤› muhasebesinin uygulanmas› sonucu elde edilecek yarara bak›lacak olursa iflletme ile ilgili bilgi kullan›c›lar›n›n hepsinin büyük yararlar
elde etti¤i gerçe¤i görülecektir. Bu
noktadan hareketle insan kayna¤› muhasebesinin faydalar›n›n muhasebecinin sosyal sorumlulu¤u ile ba¤daflt›r›larak aç›klanmas› daha yerinde olacakt›r.
Muhasebece haz›rlanan bilgilerin birçok kullan›fl yeri vard›r. Muhasebeci,
ilgili bilgi kullan›c›lar›na alacaklar› kararlarda kullan›lmak üzere bilgiler haz›rlamakla yükümlüdür. Her bilgi kullan›c›s›n›n alaca¤› karar farkl› oldu¤undan haz›rlanacak bilgilerin bu ihtiyaca cevap verir nitelikte olmas›
önemlidir. Normal olarak haz›rlanmas›
gereken bilgilerin yan›s›ra muhasebecinin, gerekebilece¤i ihtimaline karfl›l›k ek bilgiler de haz›rlamas› onun sosyal sorumlulu¤unun bir parças›d›r. ‹flletmelerin sahip olduklar› kaynaklar›
en uygun biçimde kullanmalar›n› ve
korumalar›n› sa¤lamak, muhasebecinin sorumlulu¤unda olan bir konudur.16 Bu noktadan hareketle iflletmelerin sahip olduklar› kaynaklar›; sermaye kaynaklar›, insan kaynaklar› ve

do¤al kaynaklar olmak üzere üç temel
gruba ay›rabiliriz17.
Bu üç temel kaynak grubundan insan
kaynaklar›, insan kaynaklar› muhasebesinin konusunu oluflturan ve yönetim
flekli ile iflletmenin faaliyetlerindeki etkinli¤ini ve verimlili¤ini do¤rudan etkileyen kaynakt›r. ‹flletmenin bünyesinde kurulmufl olan insan kaynaklar›
yönetimi departman› insan kaynaklar›
planlamas›na iliflkin olarak oluflturulan
politika ve prosedürleri belirlerken insan kayna¤› muhasebesinin ç›kt›lar›
olan verilerden yararlanmaktad›r. Bir
iflletmenin gelece¤e yönelik iflgücü
planlamas› yapabilmesi ve bu planlar›n
gerçe¤e uygun olarak uygulamaya geçirilmesi arzulanan bir durumdur. Ayr›ca iflletmenin elindeki mevcut insan
kayna¤›n›n de¤erlerinin ve maliyetlerinin belirlenmesi, bunlar›n iflletmenin
finansal tablolar› arac›l›¤› ile bilgi kullan›c›lar›na sunulmas› ve iflletmenin
piyasa de¤erinin bu tür verilerle yükseltilmesinin sa¤lanmas› da göz ard›
edilemeyecek baflka bir konudur.
Yayg›n bir uygulama alan› olmamas›na karfl›n günümüz iflletmelerinin insan
kaynaklar› a¤›rl›kl› çal›flmaya yönelmeleri, insan kayna¤› muhasebesinin
uygulanmas›ndaki ihtiyac› artt›rmaktad›r.18 Sonuç olarak bu uygulama ile iflletmenin elde edece¤i avantajlar göz
önüne al›nd›¤›nda bir an önce insan
kayna¤› muhasebesi uygulamalar›n›n

16 Oktay GÜVEMLİ, “Muhasebecinin Sosyal Sorumluluğu ve Kaynakların Korunması” XII.Türkiye
Muhasebe Kongresi, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Yayın No:6, İstanbul 1979, s.224.
17 SELİMOĞLU, a.g.e., s.31.

iflletmedeki mevcut muhasebe sistemine dahil edilmesi gereklili¤i kaç›n›lmazd›r.
Buraya kadar anlat›lanlar ba¤lam›nda
insan kayna¤› muhasebesinin kullan›m›n›n sa¤layaca¤› yararlar flu bafll›klarla özetlenebilir.19
a. ‹nsan kaynaklar›na yap›lacak yat›r›mlar›n aktiflefltirilmesi ve gelecekteki hizmet süreleri itibariyle takip edilmesinde yol gösterici olacakt›r. Ayr›ca gelecekte yap›lacak
ödemelerle ilgili olarak tahakkuk
eden maliyetlerin iflletme yönetimine gelecekle ilgili izleyecekleri personel politikalar› kararlar›nda yard›mc› olacakt›r.
b. ‹nsan kaynaklar› ile ilgili bilgiler finansal tablolarda yer alaca¤›ndan,
bu tablolar› kullanarak bilgi kullan›c›lar› alacaklar› kararlarda daha etkin ve tutarl› analizler yapabileceklerdir.
c. Haz›rlanacak finansal tablolar insan
kaynaklar›na iliflkin bilgileri de içerece¤inden daha kapsaml› olarak
haz›rlanm›fl olacaklar ki bu da finansal tablolara bir bütünlük kazand›rm›fl olacakt›r. Bu durum da bilgi
kullan›c›lar›n›n daha tutarl› kararlar
almalar›n› sa¤layacakt›r.
7- SONUÇ
Muhasebe, h›zla de¤iflen ve bilgi ça¤›na uygun olarak bilgi üreten bir bilgi

üretim sistemi olarak düflünülmelidir.
Günümüzde art›k finansal olay kavram› yeniden düflünülmeli ve ele al›nmal›d›r. Bu ba¤lamda da bilgi kullan›c›lar›na yap›lan finansal tablolardaki bilgi
sunumlar› eksik olup ve tatmin edici
olmamaktad›r. Muhasebe gelece¤e ve
yönetime yönelik büyük strateji ve taktiklerle ilgili kararlar almaya yönelik
bilgi üreten bir sistem haline gelerek
yöneticiye yard›mc› olacak bilgiler
üretmelidir. Sistem geçmifl olaylar›n
kayda al›nmas›ndan ziyade, tüm iflletmeyi ilgilendiren gelecekteki olaylarla
da ilgili bilgi üretebilen bir veri taban›
fleklinde olmal›d›r. Bu ba¤lamda da
muhasebe klasik yaklafl›m›n›n yan›s›ra
yeni konulara yönelmelidir ki bu konulardan biri de insan kayna¤› muhasebesidir.
‹flletmeler baflar› ölçütü olarak verimliliklerini artt›rmay›, böylece de kârl›l›klar›n› yükseltmeyi hedeflemektedirler.
Bu hedeflerine ulaflmada insan kayna¤› muhasebesi, ihtiyaç duyduklar› bilgileri sa¤layarak yard›mc› olacakt›r.
‹nsan kayna¤› muhasebesinin iflletmenin verimlili¤ini ölçmeye ve artt›rmaya
pozitif katk› sa¤layaca¤› aç›kt›r. ‹flletme yönetimi ve insan kayna¤› yönetimi departman›, personeline yönelik kararlar al›rken ve bu konuda gelece¤e
yönelik planlar yaparken insan kayna¤› muhasebesinin ç›kt›lar› olan bilgileri kullanacaklard›r. Böylece de güveni-

18 Geoffrey M.N.BAKER, “The Feasibility and Utility of Human Resource Accounting”, Management: A
Book of Readings, Fouth Edition, The Whitlock Press.Inc., New York, 1976, s.636.
19 Jeffrey J.TSAY,”Human Resource Accounting: A Need for Reluctance”, Management Accounting,
March 1977, s.35.

lir nitelikte özellikler tafl›yan bilgilerle
yerinde ve daha do¤ru kararlar›n al›nmas› mümkün olacakt›r.
Sadece iflletme içi bilgi kullan›c›lar›
de¤il, iflletme d›fl› bilgi kullan›c›lar›
olarak bilinen devlet, yat›r›mc›lar, sendikalar, kredi veren kurulufllar da insan
kayna¤› muhasebesinin üretti¤i bilgilerden yararlanmak suretiyle kendileriyle ilgili tutarl› kararlar almaya yöneleceklerdir.
‹nsan kaynaklar› muhasebesinin hem
iflletmenin verimlili¤ini hem de iflletmenin piyasadaki de¤erini artt›rmaya
da katk› sa¤layacakt›r. Bu konu ülkemiz aç›s›ndan da ele al›narak Türkiye
Muhasebe Standartlar› aras›ndaki yerini almal›d›r. Böylece iflletmelerimize
bu konuda yard›mc› olunmal›d›r ki h›zla de¤iflerek geliflen piyasalarda rekabet güçleri arts›n. Böylece ülkemizde
bu konudaki eksiklik de giderilmifl olacakt›r. Elbette bu konudaki çal›flmalar›n desteklenmesi ve uygulamaya geçirilmesinde meslek kurulufllar›n›n da
deste¤i gereklidir.
Muhasebede yeni bir bak›fl aç›s› olarak
de¤erlendirilebilecek bu yeni uygulama ile geleneksel muhasebe sistemine
yeni bak›fl aç›lar› kazand›r›larak, muhasebeci sosyal sorumlulu¤unu bir anlamda yerine getirmifl olacak, bunun
sonucunda da muhasebe genifl bir perspektifle ilgili bilgileri iflletme içi ve iflletme d›fl› bilgi kullan›c›lar›na sunmufl
olacakt›r.
Son söz olarak di¤er geliflmifl ülkelerdeki iflletmelerde bu konuya bir e¤ilim
varken ve bu konunun uygulan›fl›na

iliflkin çal›flmalar yap›l›rken Türkiye’deki iflletmelerin de bu konudaki
geliflmeleri yakalayabilmeleri ve uygulamayabilmeleri için bu konuyla ilgili
çal›flmalara Ülkemizde de a¤›rl›k verilmesi gerekti¤i söylenebilir.
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B‹LG‹ ED‹NME HAKKI KANUNU VE
VERG‹ MAHRAM‹YET‹

O

Dr. Ahmet AK
Vergi Denetmeni

1. G‹R‹fi
bjektif ve genel hukuk kurallar› kiflilere bir tak›m hak ve yetkiler tan›m›fl
ve bu yetkileri güvence alt›na alm›flt›r.1 Günümüzde yasalar çeflitli amaçlarla haz›rlanmakla birlikte, bütün yasalar›n temel amaçlar›ndan biri, toplumun daha istikrarl› geliflimini sa¤lamakt›r. Toplumsal düzeni ve istikrarl› geliflimi sa¤lamak için zorlaman›n resmi çerçevesi yasalarla çizilir. Yasalar kiflilere
ya da devlete görev ve sorumluluklar yükler, haklar tan›r, belirli hareketleri yasaklar, toplumun belirli üyeleri veya idari kurulufllar›n gücünü belirler ve yasaklanan hareketlerin yapt›r›mlar›n› düzenler.2
Demokratik devlet düzeninin egemen oldu¤u ülkelerde, kamu kurum ve kurulufllar›n›n faaliyetleri hakk›nda kiflilere tan›nan haklardan biri de bilgi edinme hakk›d›r. Bilgi edinme hakk›, hak ve özgürlüklerin kullan›lmas› aç›s›ndan vazgeçilmez temel haklardan biri olarak kabul edilmektedir.
Bilgi edinme hakk›n›n kullan›lmas›yla, devletin demokratik niteli¤inin güçlenmesi yan›nda, halk taraf›ndan denetimi de kolaylafl›r. fieffaf ve kat›l›mc› bir demokrasi anlay›fl›n›n geliflmesi, siyasal yönetimlerin ifllemlerini yurttafllar›n›n bilgi ve denetimine açmas›yla mümkündür.
Bu çal›flmam›zda Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen vergi mahremiyetinin, 24
Nisan 2004 tarihinden itibaren yürürlü¤e girmek üzere, 24.10.2003 tarihli Resmi
Gazetede yay›mlanan 4982 say›l› Bilgi Edinme Hakk› Kanunu 3 kapsam›nda irdelenmesi amaçlanm›flt›r.
2. B‹LG‹ ED‹NME HAKKI KANUNU’NUN AMACI VE YAPILAN D Ü ZENLEMELER
Yönetimde aç›kl›k ve fleffafl›k, demokratikleflme sürecine paralel ve bu sürecin
do¤al bir sonucu olarak geliflen evrensel bir de¤er haline gelmifltir. Toplumlar sadece kat›l›mc›l›k için de¤il, ayn› zamanda, yönetimleri denetleyebilmek ve idarenin toplumun bilgisi d›fl›nda gerçeklefltirmesi olas› yolsuzluklara engel olabil1

2

3

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Medeni Hukuk (İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları,
No.1419/248, 1969), s.55.
John Gibbons (Editor), Language and the Law, (London and New York: Pearson Education, Longman,
1994), s.138.
Sonraki kullanımlarında BEHK. olarak kısaltılacaktır.

mek için de yönetimlerin fleffaf olmas›n› istemektedir. Bu kapsamda,
BEHK. ile toplumun bilgi edinme hakk› düzenlenerek, yönetimin olas› yolsuzluklar›n›n cayd›r›lmas› da hedeflenmifltir.
Yasada yer alan düzenlemeler, çal›flma
konumuzu ilgilendiren yönleriyle ve
ana hatlar›yla yer alacakt›r.
BEHK.’un amac›, demokratik ve fleffaf
yönetimin gere¤i olan eflitlik, tarafs›zl›k ve aç›kl›k ilkelerine uygun olarak
kiflilerin bilgi edinme hakk›n› kullanmalar›na iliflkin esaslar›n düzenlenmesidir.4 BEHK.’da bilgi verecek kurum
ve kurulufllar›n s›n›r› çizilerek, yasa
kapsam›nda bilgi edinme hakk›n› kullanacak gerçek ve tüzel kiflilerin baflvuru sahibi olarak adland›r›laca¤›, kurum ve kurulufllar›n sahip olduklar› kay›tlarda yer alan her türlü verinin de
bilgi olarak ifade edilece¤i ve belge5
tan›m›na giren verilerin neler oldu¤u
belirtilmifltir. Yasada ayr›ca bilgi edinmeye iliflkin yöntem kurallar› da düzenlenmifltir.
2.1. Bilgi Edinme Hakk› ve Bilgi Verme Yükümlülü¤ü
Tüm kamu kurum ve kurulufllar›n›n
varl›k nedeni toplumun talep ve beklentilerini karfl›lamakt›r. ‹darenin faaliyetlerinden kiflilerin, bilgi edinebilmesini ve dolay›s›yla denetimine yönelik
düzenlemeler demokratikleflme yolunda önemli katk›lar sa¤layacakt›r.
4
5

Yasan›n amaçlar›ndan biri de vatandafllara kamuya ait karar mekanizmalar›na kat›l›m hakk›n› vermek, devletin
bürokrasiye karfl›, vatandafl›n da devlete karfl› korunmas›n› sa¤lamakt›r. Anayasada vatandafl›n bilgi edinmesi ve
bilgi edinme hakk›n›n s›n›rlanmas›na
iliflkin aç›k bir hüküm bulunmamaktad›r. Bu bak›mdan, BEHK. sivil topluma çok önemli bir güç ve bu güçle birlikte sorumluluk ve yeni bir rol yüklemifltir.
fieffafl›k ve gizlili¤in iki yönü bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi, kurum
ve kurulufllar›n “bilgi verme ödevi”,
ikincisi ise, vatandafllar›n “bilgi edinme hakk›”d›r.
Bilgi edinme hakk›n› belirlerken göz
ard› edilmemesi gereken iki husus, kamusal gizlilik ve kiflisel gizliliktir. Söz
konusu kavramlar bilgi edinme hakk›n›n tan›d›¤› serbestinin s›n›rlar›n› belirlemektedir. BEHK.’nda bilgi edinme
hakk›n›n s›n›rlar› belirlenmifl ve aç›klanmas› halinde kamunun zarar görebilece¤i bilgi veya belgeler ile kiflilerin
zarar görebilece¤i bilgi veya belgeler,
yasa kapsam› d›fl›nda tutulmufltur.
Kurum ve kurulufllar; bilgi edinme
hakk›n›n kullan›lmas› konusunda yap›lan baflvurular› yan›tlamak ve bilgi veya belgeye eriflimde gereken kolayl›klar› göstermek suretiyle, fleffaf yönetimin sa¤lanmas›na katk›da bulunacaklard›r.

BEHK., m.1
Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak,
kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcıları.

Kamu kaynaklar›yla üretilen ve hiçbir
gizlili¤i olmayan bilgilere eriflimin gereksiz yere k›s›tlanmamas›, vatandafllar›n, kendileriyle ilgili bilgilere kolayca erifliminin sa¤lanmas› ve kamusal
hizmetle yükümlü kurum ve kurulufllar›n çal›flmalar›n› görmesini, izlemesini
ve bilgilenmesini sa¤lamak amac›yla,
bilgi edinme hakk›n›n kullan›lmas›n›n
s›n›rlar›n› da belirlemek gerekmektedir.
BEHK.’a göre, herkes bilgi edinme
hakk›na sahiptir.6 Kurum ve kurulufllar, BEHK.’da yer alan istisnalar d›fl›ndaki her türlü bilgi veya belgeyi baflvuranlar›n yararlanmas›na sunmak ve bilgi edinme baflvurular›n› etkin, süratli
ve do¤ru sonuçland›rmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü k›l›nm›fllard›r.
6

2.2. Bilgi Edinme Hakk› Kapsam›ndaki ve
Kapsam D›fl›ndaki Bilgi veya B e l geler

BEHK.’da, bilgi edinme kapsam›ndaki
ve kapsam d›fl›ndaki bilgi ve belgeler
genel hatlar›yla belirlenmifltir. Yarg›
denetimi d›fl›nda kalan ifllemler,7 kurum içi görüfl, bilgi notu ve tavsiyeler 8
ile gizlili¤i kald›r›lan bilgi veya belgeler 9 bilgi edinme kapsam›ndaki bilgi
veya belgeler aras›nda say›lm›flt›r.
Demokratik ülkelerin tümünde, idari
faaliyetlerin hepsinin bilgi edinme
hakk› kapsam›nda tutulma olana¤› bulunamayaca¤› dikkate al›narak, Devlet
s›rr›na iliflkin bilgi veya belgeler,10 Ülkenin ekonomik ç›karlar›na iliflkin bilgi veya belgeler,11 istihbarata iliflkin
bilgi veya belgeler,12 idari soruflturma-

BEHK., m.4. ; Türkiye'de ikâmet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler,
isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi
çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
7 BEHK., m.15. Yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu
etkileyecek nitelikte olanlar, bu Kanun kapsamına dahildir. Bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı
işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz. Burada “kişi” ifadesinden bilgi edinme hakkına
sahip olan “Başvuru sahibi” kastedildiği anlaşılmaktadır. Aksi halde başka bir kişinin mesleki onurunu
etkileyecek bilgilerin kendisi dışında başkalarına verilmesi bir anlam taşımayacaktır. Ancak kendi çalışma
hayatı ve mesleki onuru ile ilgili bilgiyi edinebilecek kişilerin bu bilgilere dayanarak yargıya gitmelerine
imkan tanınmamıştır.
8 BEHK., m.25 Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif
ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi
edinme hakkı kapsamındadır.
Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbi, mali, hukuki ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş
verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları
kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır.
9 BEHK., m.28 Gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler, bu Kanunda belirtilen diğer istisnalar kapsamına girmiyor ise, bilgi edinme başvurularına açık hale gelir.
10 BEHK., m.16 Açıklanması halinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve milli
güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler,
bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
11 BEHK., m.17 Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına
zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı
dışındadır.

ya iliflkin bilgi veya belgeler,13 adli soruflturma ve kovuflturmaya iliflkin bilgi
veya belgeler,14 haberleflmenin gizlili¤ini ihlal edecek bilgi veya belgeler,15
ticari ve mali bilgiler,16 kurum içi düzenlemeler17 ve tavsiye ve mütalaa talepleri18 bilgi edinme kapsam› d›fl›nda
tutulmufltur.
Bilgi edinme hakk› kapsam› d›fl›nda tutulan bilgi veya belgeler daha çok, TC.
Anayasas› ile de korunan, temel hak ve
özgürlüklerle Devletin egemenlik ve
bütünlü¤üne yönelik bilgi veya belgelerle rekabet eflitli¤ini bozabilecek bilgi veya belgelerdir.
3. B‹LG‹ ED‹NME HAKKI VE VERG‹ MAHREM‹YET‹
Baz› yasal düzenlemelerin niteli¤i,
toplumun genifl bir kesiminin hak ve
yükümlülükleriyle do¤rudan do¤ruya
ilgili oldu¤u için, bunlar›n nas›l düzenlenece¤i ve uygulanaca¤› konusu büyük bir önem tafl›r. Vergi yükümlülerinin tabi olaca¤› kurallar› düzenleyen

vergi yasalar›n›n uygulanmas›nda,
özellikle VUK.’nda düzenlenen vergi
mahremiyetinin BEHK. karfl›s›ndaki
durumu uygulamada tereddütlere yol
açabilecektir.

3.1.Vergi Mahremiyeti
Vergi hukukunda, vergi idaresine kamunun güveni ve adil uygulama ilkesi
gere¤ince, vergi yükümlüleri vergi idaresine sundu¤u bilgi ve belgeler aç›s›ndan, bu bilgi ve belgelerin vergi idaresinde sakl› kalaca¤› ve üçüncü kiflilere
aç›klanmayaca¤›na güvenmek ister.19
Ancak herkes taraf›ndan kolayca ulafl›labilecek kamuya mal olmufl bilgilerin
üçüncü kiflilere aç›klanmas› bu ilkeyi
çi¤nemifl olmayacakt›r. Bilgi ve belgelerin aç›klanmas›nda bireysel ç›karlarla toplumsal ç›karlar aras›nda dengenin
gözetilmesi gerekir.
VUK.’nun “Vergi Mahremiyeti” bafll›kl› 5 inci maddesinde; madde kapsam›nda say›lan görevlilerin 20 görevleri

12 BEHK., m.18. Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu
Kanun kapsamı dışındadır.
Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir.
13 BEHK., m.19.
14 BEHK., m.20.
15 BEHK., m.22.
16 BEHK., m.23.
17 BEHK., m.25.
18 BEHK., m.27.
19 Frans Vanistendael,” Legal Framework for Taxation” (Ed: Victor Thuronyi), Tax Law Design and
Drafting, (Washington D.C.: International Monetary Fund, 1996), s.21,22.
20 Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve
Danıştay’da görevli olanlar, vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler ve vergi
işlerinde kullanılan bilirkişiler. Ayrıca, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 54 ve 55 inci maddelerinde ve
4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 3/8 ve 22/7,8 no’lu maddelerinde, VUK.’nun vergi mahremiyeti
başlıklı 5 inci maddesinde yer alan hükümlerle bilgi ve belgelerin kanunen açıkça yetkili kılınan merciler
dışında üçüncü kişilere açıklanmasını engelleyici ve hangi bilgi ve belgelerin bu kapsamda olduğunu
belirleyen hükümlere yer verilmiştir. 4369 SK.’a ilişkin 1 seri no’lu GT.’de de bankalarda çalışanlarların
vergi mahremiyeti kapsamına girdiklerine dair hükümler bulunmaktadır.

dolay›s›yla mükellef ve mükellefle ilgili kimselerle ilgili olarak ö¤rendikleri, maddede belirtilen hususlar› 21 görevlerinden ayr›lsalar dahi, iffla edemeyecekleri ve kendilerinin veya üçüncü
flah›slar›n nef’ine kullanamayacaklar›
belirtilmifltir. Vergi güvenli¤ini sa¤lamak amac›yla yap›lacak bir k›s›m uygulamalar›n vergi mahremiyetini ihlal
etmeyece¤i de ayn› yasada düzenlenmifltir. 22 Vergi mahremiyetinin amac›, mükelleflerin vergi idaresine sundu¤u bilgi ve beyanlar›n›n üçüncü kiflilere verilmeyece¤i konusunda güvence
sa¤lamakt›r.
Ancak, VUK.’nda vergi mahremiyetinin tan›m›na yer verilmemifltir. Vergi
mahremiyeti; vergi yükümlüsünün
kendisi ve ilgili oldu¤u kiflilerin flah›slar›na, muamele ve hesap durumlar›na,
ifllerine, iflletmelerine, servetlerine veya mesleklerine yönelik olarak yasalar-

la korunmufl, gizli kalmas› gereken ve
aleni olmayan bilgilerin, vergilendirme, ceza kesme veya yarg›lama ifllerinde görevli olanlar veya benzeri kifliler
taraf›ndan iffla edilmemesi veya kendileri ya da üçüncü kifliler yarar›na kullan›lmamas› olarak tan›mlanabilir.23

Vergi mahremiyeti kapsam›ndaki bilgiler ele al›narak, mükelleflerin haysiyet, fleref ve haklar›na tecavüz edilemeyece¤i, aksine hareket edenler hakk›nda Türk Ceza Kanunu’nun 480, 481
ve 482 nci maddelerindeki cezalar›n üç
misli olarak hükmolunaca¤› VUK.’nda
düzenlenmifltir. TCK.’nun 480 inci
maddesinde düzenlenen ceza üç aydan
bafllamak üzere, üç y›la kadar hapistir.
Bu suçlar TCK.’nun hakaret ve sövme
cürümlerinden ayr› bir suç olarak kabul edilecektir.

21 Şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine
müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer
22 Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar
Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerinin verildiği
yıl içinde dairenin münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan olunur. Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül
varsa, bu ilan orada da yapılır..
Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs
ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını
gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.
Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir.
Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir.
Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve
meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen
kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar..
23 Ayrıntılı bilgi için bkz. H.Hüseyin Bayraklı, “Türk ve Alman Vergi Hukukunda Vergi Gizliliğine Uymama
Suçu”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF. Yayınları, 1999, s.7 vd.

Bu hüküm dikkate al›nd›¤›nda, vergi
mahremiyetine iliflkin bilgilerin
VUK.’nda belirtilen flekilde, mükelleflerin haysiyet, fleref ve haklar›na tecavüz edecek flekilde kullan›lmas› halinde verilecek hapis cezas› dokuz y›la
kadar ç›kabilecektir.
Yine VUK.’nun “Vergi Mahremiyetinin ‹hlali” bafll›kl› 362 nci maddesinde; VUK.’nda yaz›l› vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden
bu mahremiyeti ihlal edenlere Türk
Ceza Kanununun 198 inci maddesinde
yaz›l› cezan›n 24 iki kat› hükmolunaca¤›, bu cezan›n iki aydan az olmayaca¤›
ve suçlar› tekerrür edenlerin bir daha
devlet hizmetinde kullan›lmayaca¤›
hükmü yer alm›flt›r.
Görülece¤i üzere vergi mahremiyetine
iliflkin düzenlemelere ayk›r› hareketlere oldukça a¤›rlaflt›r›lm›fl cezalar öngörülmüfltür.
3.2. Vergi ‹daresinin Vergi
Mahremiyetine ‹liflkin Uygulamalar›na
Örnekler
Uygulamada, vergi idaresinin vergi
mahremiyeti konusunda oldukça hassas davrand›¤› anlafl›lmaktad›r. Özel
yasalardaki bilgi alma hükümleri ileri
sürülerek, mükellefler hakk›nda istenen bilgiler genellikle vergi mahremiyeti gerekçe gösterilerek verilmemektedir. Bu duruma afla¤›daki örnekler
verilebilir.
Vergi dairelerinden, icra mahkemeleri
ve çeflitli mahkemeler taraf›ndan vergi
beyannamelerinin örneklerinin talep
24
25
26
27
28

edilmesi üzerine, beyanname as›llar›n›n kapal› bir zarf içerisinde, mahkeme
sonunda iade edilmesi kofluluyla ve
vergi mahremiyeti hükümleri de belirtilerek gönderilmesinin mümkün oldu¤u belirtilmifltir.25
Yine ‹cra Müdürlü¤ünce mükellef hakk›nda bilgi istenmesi üzerine; istenen
adres bilgileri ile ticaret sicil gazetesinde yay›mlanan bilgilerin herkesçe bilinen ve vak›f olunan bilgiler oldu¤u ve
vergi mahremiyeti kapsam›na girmedi¤i, bu itibarla mükellefin ifl ve ikametgah adresinin ve varsa adres de¤iflikli¤i ile Ticaret Sicil Gazetesinde yay›mlanan bilgilerin ‹cra Müdürlü¤üne bildirilmesinde bir sak›nca bulunmad›¤›
belirtilmifltir. Ancak, ‹cra Müdürlüklerince istenen bilgilerin vergi mahremiyeti kapsam›nda olmas› durumunda
konunun adli ve idari soruflturma kapsam›nda de¤erlendirilemeyece¤i ve bu
bilgilerin verilmesinin kanunen mümkün olmayaca¤› belirtilmifltir.26
Bir flirketin en son adresi ile flirket ortaklar›n›n ad ve adreslerinin talep edilmesi üzerine; yasal gerekçeler belirtilerek, istenilen bilgiler verilmemifl, bir
hakk›n tespiti için mahkemece zorunlu
görülerek istenilmesi halinde, mahkemelere bilgi verilebilece¤i belirtilmifltir.27
Mükellef hakk›nda, Vergi Denetmeni
taraf›ndan düzenlenen vergi inceleme
raporunun, Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürlü¤ünce talep edilmesi üzerine; vergi
mahremiyeti gerekçe gösterilerek, inceleme raporu gönderilmemifltir.28

Üç aya kadar hapis.
Ankara Defterdarlığının, 21.01.1992 tarih ve USL3200552890/8317 sayılı yazısı.
Rize Defterdarlığının 09.07.2002 tarih ve B.07.4.DEF.0.53.206-1828 sayılı yazısı.
Gelirler Genel Müdürlüğünün, 01.04.1997 tarih ve B.07.0.GEL.0.28/2803-5-744/13562 sayılı yazısı.
Gelirler Genel Müdürlüğünün, 29.04.1997 tarih ve B.07 .0.GEL.0.28/2803-5- 746/ 16933 sayılı yazısı.

Eczac›lar Odas› taraf›ndan, bir eczac›
hakk›nda yap›lacak disiplin soruflturmas›na esas olmak üzere, belirli bir dönemi kapsayan kümülatif mali bellek
raporlar›n›n örneklerinin istenmesi
üzerine; istenen bilgi ve belgeler muamele ve hesap durumuna müteallik
oldu¤u ve “vergi mahremiyeti” kapsam›nda bildirilmesinin mümkün olmad›¤› belirtilmifltir.29
Bir davaya esas olmak üzere, 1136 say›l› Avukatl›k Kanunu’nun 2 nci maddesinin son f›kras›nda yer alan; kamu
kurum ve kurulufllar›n›n da yer ald›¤›,
maddede say›lan kurulufllar›n kanunlar›ndaki özel hükümler sakl› kalmak
kayd›yla, gerek duyulan bilgi ve belgeleri avukatlar›n incelemesine sunmakla
yükümlü oldu¤u hükmü de belirtilerek, bir flirket hakk›nda il s›n›rlar› içerisinde herhangi bir flubenin veya merkezi iflyeri d›fl›nda herhangi bir adreste
ticari faaliyette bulunup bulunmad›¤›n›n, adres ve aç›l›fl tarihleriyle birlikte
bildirilmesinin istenmesi üzerine, vergi
mahremiyeti gerekçesiyle bilgi verilmemifl, ancak bir hakk›n tespiti için
mahkemece zorunlu görülerek istenilmesi halinde, mahkemelere bilgi verilebilece¤i belirtilmifltir.30

Avukatl›k Kanunu’na istinaden avukatlar taraf›ndan istenen bilgi ve belgelerin s›n›rlar›n›n belirlenmesi konusunda, Dan›fltay taraf›ndan al›nan istiflari
görüflte, kanunlardaki özel hükümler
sakl› tutulmak kofluluyla, avukatlara
yasayla tan›nan dosya inceleme ve bilgi ve belgelerin örneklerini alma hakk›
vurgulanm›flt›r. Ancak, VUK.’nun 5
inci maddesinde düzenlenen vergi
mahremiyeti hükümlerinin, kanunen
aç›kça yetkili k›l›nan mercilerin d›fl›nda üçüncü kiflilere aç›klanmas›na engel
teflkil etti¤i, aç›klanmas›na izin verilen
bilgi ve belgeler d›fl›nda ve vergi mahremiyeti kapsam›ndaki bilgi ve belgelerin avukatlara verilemeyece¤i belirtilmifltir. 31
3.3. Vergi mahremiyetinin S›n›rlar› ve
Bilgi Edinme Hakk› Kanununda Konuya ‹liflkin Düzenlemeler
BEHK.’nda, Kanunlarda ticari s›r olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile,
kurum ve kurulufllar taraf›ndan gerçek
veya tüzel kiflilerden gizli kalmas› kayd›yla sa¤lanan ticari ve mali bilgiler,
bilgi edinme hakk› kapsam› d›fl›nda
tutulmufltur. 32

29 İstanbul Defterdarlığının, 03.12.2002 tarih ve B.07.4.DEF.0.34.20./ VUK.9543 sayılı yazısı.
30 Antalya Defterdarlığının, 10.01.2003 tarih ve B.07.4.DEF.0.07.11/VUK.03.17 sayılı yazısı; Benzer konuda
aynı Defterdarlığın 06.08.2002 tarih ve B.07.4.DEF.0.07.11/VUK.02.137 sayılı yazısı.
31 Dn. 1. D., 10.04.2002 tarih ve E.2002/26, K.2002/52 sayılı kararı.
32 BEHK., m.23; Ticari sır; bir tacirin ticari faaliyetiyle ilgili olarak sadece kendisi ve elemanlarınca bilinen,
başta rakipleri olmak üzere, üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken, işletmenin ekonomik
hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan, iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, mali, iktisadi, kredi ve nakit durumu, araştırma-geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları,
imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları,
toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, sözleşme bağlantılarına ilişkin bilgi, belge ve elektronik kayıt ve verilerdir.

Bu düzenlemede yer alan s›r kavram›n›n s›n›r› belirlenmelidir. S›r, gerçek
kiflilere veya kamu ya da özel hukuk
tüzel kiflilerine ait, üzerinde hak sahibi
olunan, hukuk sisteminin korudu¤u,
aleni ve maddi varl›¤› olmayan bilgilerdir. Herkesin bildi¤i veya kolayca
ö¤renebilece¤i bilgiler s›r olarak kabul
edilemez.33
Ticari s›r kavram›n›n genelde mali s›r
kavram›n› da kapsad›¤› söylenebilir.
Ancak mali s›r kapsam›nda yer alan
vergi s›rlar›n›n s›n›rlar› VUK. ile çizilmifltir.
BEHK.’un ticari ve mali bilgilerle ilgili hükmü gere¤ince, VUK.’nda yer
alan, vergi mahremiyetine iliflkin düzenlemeler esas olarak BEHK. kapsam›na girmemektedir.
Bu durumun istisnalar› ise;
Vergi güvenli¤ini sa¤lamak amac›yla,
gelir vergisi mükelleflerinin y›ll›k gelir
vergisi, sermaye flirketlerinin kurumlar
vergisi beyannamelerinde gösterdikleri
matrahlar› (zarar dahil) ve beyanlar›
üzerinden tarh olunan gelir ve kurumlar vergileri,
Levha asmak zorunda olan mükelleflerin; ad›, soyad›, unvan›, iflyeri adresi,
ba¤l› bulundu¤u vergi dairesi, vergi
numaras›, faaliyet konusu, vergi matrah› (zarar dahil), tarh olunan vergiler,
Kesinleflen vergi ve cezalar,
Vadesi geçti¤i halde ödenmemifl vergi
ve cezalard›r. Bu bilgiler BEHK. kapsam›nda de¤erlendirilmeli ve bu konu33 Bayraklı, a.g.e., s.4-5.

larda üçüncü kifliler taraf›ndan istenilecek bilgiler verilmelidir. Esasen bu konular›n aç›klanmas›nda vergi mahremiyeti aç›s›ndan da sak›nca bulunmaktad›r. Çünkü, kamuya aç›klanmas› yasal olarak mümkün olan bilgilerin gizlili¤inden bahsedilemez. Ayr›ca, mükelleflerin kendileriyle ilgili her türlü
bilgi ve belgenin BEHK. kapsam›nda
de¤erlendirilerek talepleri halinde kendilerine verilmesi gerekir.
4. DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ
Devlet erki yasama, yürütme ve yarg›
olmak üzere üçe ayr›lm›flt›r. ‹stisnalar
d›fl›nda, yasama ve yarg›n›n iflleyifli
halk›n bilgisine aç›k oldu¤u halde, yürütme konusunda bu aç›kl›¤› görmek
mümkün de¤ildir. Bu ba¤lamda
BEHK. ile yürütmenin ifllem ve eylemlerinde fleffafl›k ve aç›kl›¤› sa¤lamas› amaçlanm›flt›r.
BEHK.’nda, demokratikleflme, fleffaf
yönetim ve yurttafllar›n hak ve özgürlüklerinin güçlendirilmesi aç›s›ndan
olumlu düzenlemeler yap›lm›flt›r. Bu
yasa ile yarg› üzerindeki yük de hafiflemifl olacakt›r. Ancak, bu niteli¤ine
ra¤men, yasan›n biçimsel yap›s› baz›
olumsuzluklar da içermektedir.
BEHK.’nun 5 inci maddesinde “ Bu
Kanun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren di¤er kanunlar›n bu Kununa ayk›r›
hükümleri uygulanmaz.” hükmüne yer
verilmifltir. Bu hüküm yasa haz›rlama
tekni¤i ve yasan›n fleffafl›¤› aç›s›ndan
olumsuz bir düzenlemedir.

Amaçlar›ndan biri de fleffafl›k olan
BEHK.’un kendi biçimsel yap›s› yeterince fleffaf de¤ildir. Baflbakanl›kça
yay›mlanan “Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik
Tasar›lar›n›n Haz›rlanmas›na iliflkin
Esaslar” a göre,34 kald›r›lan yasalar›n
iyice incelenerek tarihi, numaras›, ad›,
k›s›m, bölüm, maddesi, f›kra, bent ya
da cümlesi aç›kça belli edilmelidir.
“Di¤er yasalar›n bu Yasaya ayk›r› hükümleri yürürlükten kald›r›lm›flt›r” gibi yasa tekni¤ine uymayan ve uygulamada duraksamalara neden olacak ifadelere yer verilmemelidir.
Yasa koyucu kabul etti¤i bir yasa ile
yürürlükten kald›r›lan hükümleri tek
tek belirlemezse ya da hangi yasa ve
kurallar› kald›rmak istedi¤ini kendisi
bilmez ve kald›r›lan hükümleri bulma
ve bilme yükümlülü¤ünü yasan›n uygulanaca¤› ya da uygulayacak kiflilere
yüklerse, bu kifliler kald›r›lan hükümleri bulma ve bilme yükümlülüklerini
nas›l yerine getirecektir. Bu durum yasama tekni¤ine uygun olmayacakt›r.

Gerçek veya tüzel kiflilerden gizli kalmas› kayd›yla sa¤lanan ticari ve mali
bilgiler, bilgi edinme hakk› kapsam›
d›fl›nda tutuldu¤undan, VUK.’nda yer
alan vergi mahremiyetine iliflkin düzenlemeler esas itibariyle BEHK. kapsam› d›fl›ndad›r. Ancak VUK.’nda
vergi mahremiyetinin ihlali say›lmayaca¤› hüküm alt›na al›nan bilgilerin
BEHK. kapsam›nda de¤erlendirilerek,
bu bilgilerin üçüncü kifliler taraf›ndan
istenmesi halinde kendilerine verilmesi gerekti¤i görüflündeyiz. Bunun yan›nda, mükelleflerin kendilerine iliflkin
her türlü bilgi ve belgeleri talep etmeleri halinde, BEHK. kapsam›nda kendilerine verilmesi gerekir.
Ayr›ca, uygulamada oluflabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama
birli¤inin sa¤lanmas› amac›yla, konuya Maliye Bakanl›¤›nca Genel Tebli¤
ile aç›kl›k getirilmesinin yararl› olaca¤› düflüncesindeyiz.

34 Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik Tasarılarının Hazırlanmasına ilişkin
Esaslar”, m.17, RG. 21229: 8 Eylül 1992, s.19.
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1. G‹R‹fi
lkeye döviz giriflinin ve yurt d›fl› kaynakl› kredi kullan›m›n›n art›r›lmas›
kanun koyucu taraf›ndan yurt içi ve yurt d›fl› kredilerin maliyetlerinin farkl›laflt›r›lmas› yoluyla teflvik edilmifltir. Bu çerçevede, yurt d›fl› kaynakl›
kredilerin maliyetini düflürücü bir dizi tedbir al›nm›flt›r.
Türkiye`de yerleflik kiflilerin, yurt d›fl›ndan ayni ve nakdi kredi temin etmeleri,
bu kredileri bankalar veya özel finans kurumlar› arac›l›¤›yla (garanti vererek veya vermeksizin) kullanmalar› kayd›yla serbesttir. Di¤er bir deyiflle, yurt d›fl›ndan
temin edilen ayni ve nakdi krediler Türkiye`de yerleflik bir banka veya özel finans kurumu arac›l›¤› ile getirilmelidir. Ayr›ca, yurt d›fl›ndan getirilen bu kredilerin büyük ço¤unlu¤u Türk Liras› olarak kullan›lmak zorundad›r.
Bakanlar Kurulu taraf›ndan yay›mlanan 12 May›s 1988 tarihli ve 88/12944 say›l› kararnameye iliflkin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas›`n›n yay›nlad›¤›
Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu (KKDF) hakk›ndaki 6 nolu tebli¤in 3/20
maddesinde, Türkiye`de yerleflik kiflilerce temin edilecek ortalama vadesi bir y›ldan uzun vadeli nakdi kredilerde KKDF oran› % 0 (s›f›r) olarak öngörülmektedir.
Bir y›ldan (365 gün) uzun vadeli olarak yurt d›fl›ndan temin edilen nakdi krediler Hazine Müsteflarl›¤› Kamu Finansman› Genel Müdürlü¤ü nezdindeki borç
kütü¤üne (D›fl Finansman Numaras›-DFN), kredi anlaflmalar›n›n bir örne¤i, Türk
Paras›n›n De¤erini Koruma hakk›ndaki 91-32/5 say›l› Tebli¤`in ekinde yer alan
1 Nolu Kredi Bilgi Formu ve 2 Nolu Kredi ‹zleme Formu ile birlikte anlaflma
tarihinden itibaren 30 gün içinde kredi borçlusu taraf›ndan kay›t ve tescil edilmekteydi. Bunun yan›nda bu kredilere ait kullan›mlar, ana para geri ödemeleri,
faiz ve di¤er ödemelere ait bilgiler ise, Kredi ‹zleme Formu ile ifllem tarihinden
itibaren 10 gün içinde bankalar ve özel finans kurumlar› ile kredi borçlusu taraf›ndan Hazine Müsteflarl›¤› Kamu Finansman› Genel Müdürlü¤ü`ne bildirilmesi
gerekmekteydi. 13 Eylül 2001 tarihli 24522 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan

2001-32/26 say›l› Tebli¤ ile yap›lan
düzenlemeyle, 1 Ekim 2001 tarihinden
sonra yurt d›fl›ndan bir y›ldan uzun vadeli olarak temin edilen kredilerin bildirimi, arac› banka taraf›ndan Hazine
Müsteflarl›¤› Kamu Finansman› Genel
Müdürlü¤ü yerine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas›`na yap›lmaya
bafllanm›flt›r. Bu meyanda, DFN yerine
yurtd›fl›ndan temin edilen kredilerin
kullan›lmas›na arac›l›k eden banka taraf›ndan 11 haneden oluflan bir Kredi
Numaras› verilecek ve ifllemin takibi
ve bildirimleri bu numara ile yap›lacakt›r. Daha önce T.C. Hazine Müsteflarl›¤›na gönderilen bilgi formlar›na
benzer flekilde Yurtd›fl›ndan Sa¤lanan
Uzun Vadeli Kredi Kullan›m ve Geri
Ödeme Bilgi Formu ifllemi yapan banka taraf›ndan doldurulacak ve
TCMB`ye gönderilecektir (TCMB,
2002).
Bu makalenin konusunu Türkiye’de
yerleflik bulunan firmalar›n yurt d›fl›ndan kulland›¤› nakdi kredilerin yurt içi
bir banka arac›l›¤› ve teminat› ile sa¤lanmas› durumunda ilgili firmaya bu
kredinin uygulamadaki gerçek toplam
maliyeti oluflturmaktad›r.
2. YURT DIfiINDAN TEMIN
ED‹LECEK NAKD‹ KRED‹LER‹N
fi‹RKETLERE MAL‹YET‹
Bankac›l›k sektöründeki genel uygulama yurt d›fl› kredi ile ilgili bankan›n
ödemek zorunda oldu¤u vergilerin de
müflteriden tahsili yolundad›r. Böylece, yurt d›fl›ndan al›nacak nakdi kredinin ana maliyetinin (yurt d›fl›na ödenecek faiz oran›) yan›nda, bu kredi ile ilgili her türlü vergi, komisyon ve ko-

misyonun vergisi de maliyet unsuru olmaktad›r (BDDK, 2003).
Yurt d›fl› kredi Yabanc› Devlet Kurulufllar›, Avrupa Yat›r›m Bankas› (EIB),
Avrupa Konseyi Kalk›nma Bankas›
(CEB), ‹slam Kalk›nma Bankas›
(IDB), Uluslar aras› Tar›msal Kalk›nma Fonu (IFAD), Uluslar aras› Finans
Kurumu (IFC), Uluslar aras› Kalk›nma
Birli¤i (IDA), Uluslararas› ‹mar ve
Kalk›nma Bankas› (IBRD) gibi uluslararas› kurulufllar ile Ticari Bankalar,
K›y› Bankalar›, Leasing, Factoring gibi Bankac›l›k d›fl› Finansman Kurulufllar› taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Bu kurulufllardan IFC gibi baz› uluslararas›
kurulufllar banka teminat mektupsuz
kredi sa¤lamakla birlikte, genel uygulama kredinin bir banka teminat mektubu ile birlikte verilmesi yönündedir.
Böylece, yurt içindeki bir firma için
yurt d›fl› kredinin maliyeti
1) LIBOR (London Interbank Offer
Rate) + spread,
2) Arac›l›k Komisyonu ve Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi
(BSMV)
3) Kambiyo Sat›fl Vergisi,
4) Banka teminat mektubu komisyonu,
2.1. Ödenecek Faiz Oran›
LIBOR, ilgili vade için referans piyasa
oran›d›r ve Londra Interbank piyasas›nda günlük olarak ilan edilir. Mesela,
bir y›ll›k bir kredide anlaflman›n yap›ld›¤› tarihteki LIBOR al›n›r ve sabitlenir. “Spread” ülke riski, teminat› veren
banka riski, müflteri riski, kredinin vadesi ve kredinin büyüklü¤üne göre de¤ifliklik göstermektedir. Krediyi veren

kurulufl nihaî anlamda teminat mektubunu veren bankan›n riskini ald›¤› için,
teminat mektubunu veren bankan›n
kredi de¤erlili¤ine (rating) göre “spread” de art›fl veya azal›fl gösterebilmektedir.

2.2. Arac›l›k Komisyonu ve
Komisyonun BSMV’si
Ülkemizde genellikle yurt d›fl› kredilerin temin edilmesinde Türkiye`deki
yerleflik bankalar arac›l›k etmektedir.
Bu arac›l›k iflleminin karfl›l›¤›nda müflteri taraf›ndan arac›l›k eden bankaya
bir komisyon ödenmektedir. Bankan›n
elde etti¤i komisyon yüzde befl (% 5)
BSMV`ne tabidir. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi bankac›l›k sektöründeki genel uygulama BSMV`nin de müflteriden tahsili yönündedir.

2.3. Kambiyo Sat›fl Vergisi
Kambiyo mevzuat›nda tan›mlanan yurt
d›fl›ndan sa¤lanan kredilerden büyük
ço¤unlu¤u Türk liras› olarak kullan›lmak zorundad›r. Fakat, müflteriler genelde yurt d›fl›ndan temin edilen krediyi yabanc› para birimi olarak elde etmek istemektedirler. Sektördeki genel
uygulama, yurt d›fl›ndan temin edilen
nakdi kredinin müflterinin bankadaki
TL hesab›na TL olarak yat›r›lmas› ve
müflterinin talimat yaz›s› ile birlikte bu
TL hesab›ndaki paran›n yabanc› para
hesab›na çevrilmesidir. Bu ifllem binde
bir (% 0.1) Kambiyo Sat›fl Vergisine
tabidir. Dolay›s› ile, yurt d›fl›ndan elde
edilen nakdi kredinin temin edildi¤i
para birimi olarak kullan›lmak istenmesi müflterinin maliyetini binde bir
oran›nda art›racakt›r.

2.4. Banka Teminat Mektubu
Komisyonu
4672 say›l› Bankalar Kanunu’na göre,
bir banka teminats›z kredi veya dolayl› kredi veremez. Türkiye`de mukim
bir firma yurt d›fl›ndan kulland›¤› kredi
için yurt içindeki bankalardan birinden
teminat mektubu talep etti¤i zaman,
4672 say›l› Bankalar Kanunu uyar›nca
teminat mektubu tutar›n›n firman›n
banka nezdindeki tahsis edilmifl limitinden düflülmesi (teminat mektubu tutar›-anapara ve faiz- her bir firma için
bankan›n özkaynaklar›n›n yüzde yirmi-beflinden (%25) fazla olamaz) ve
firma ile banka aras›nda Genel Kredi
Sözleflmesi (GKS) imzalanmas› gerekmektedir (TBB, 2001, 38).
Di¤er bir deyiflle, banka için verilecek
gayri nakdi (teminat mektubu) ve nakdi krediler bir birinin ikamesi durumuna gelmifltir; dolay›s›yla, teminat mektuplar›n›n f›rsat maliyetleri artm›flt›r.
Bunun yan›nda 20’ye yak›n bankan›n
Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonuna
devredilmesi ile birlikte teminat mektubu arz›nda da bir daralma meydana
gelmifltir.
488 Say›l› Damga Vergisi Kanunun
9’uncu maddesinde “Bu Kanuna ekli
(2) say›l› tabloda yaz›l› ka¤›tlar Damga
Vergisinden müstesnad›r” denilmektedir. 2 Ocak 2004 tarih 25334 mükerrer
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
5035 say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun’un
30’uncu maddesinde, “488 say›l› Damga Vergisi Kanuna ekli (2) say›l› tablonun “IV.Ticari ve medeni ifllerle ilgili
kâ¤›tlar” bafll›kl› bölümünün (23) nu-

maral› f›kras›n›n “Bankalar, yurt d›fl›
kredi kurulufllar› ve uluslararas› kurumlarca kulland›r›lacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amac›yla düzenlenecek kâ¤›tlar ile bu kâ¤›tlar üzerine
konulacak flerhler (kredilerin kullan›mlar› hariç)” flekilde de¤ifltirildi¤i bildirilmektedir.
Yeni düzenlemeyle, yurt içi ve yurt d›fl›ndan sa¤lanan kredilerde herhangi
bir ay›r›ma gidilmeksizin tüm krediler
istisna kapsam›na al›nmaktad›r. Ayr›ca, getirilen istisna hükmünde, nakdi
ve gayri nakdi kredi ayr›m› olmad›¤›
için, istisna gerek nakdi, gerekse gayri
nakdi kredilerin temini ve geri ödemesi s›ras›nda düzenlenen ka¤›tlar› kapsamaktad›r. Nitekim, T.C. Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü’nce
13 Ocak 2004 tarihinde yay›mlanan
Damga Vergisi Sirküleri/4 ile yap›lan
düzenlemede “Kanunda sözü geçen
kredi tan›m›na Bankalar Kanunu’na
göre kredi olarak kabul edilen nakdi
krediler ile teminat mektuplar›, kefaletler, aval, ciro ve kabuller gibi gayri
nakdi kredilerin girece¤i, akreditiflerin
de bu kapsamda de¤erlendirilece¤i”
bildirilmifltir. 30 Ocak 2004 tarihinde
yay›mlanan Damga Vergisi Sirküleri/6’da “Bu kapsamda, bankalar taraf›ndan düzenlenecek teminat mektuplar› ve akreditifler gayri nakdi kredi
olarak de¤erlendirilecektir. Buna göre,
bunlar›n sürelerinin uzat›lmas› veya k›salt›lmas›, miktar›n›n art›r›lmas› veya
azalt›lmas› nedeniyle düzenlenecek ka¤›tlar›n da damga vergisi istisnas›ndan
yararland›r›lmas› gerekti¤i” belirtilmektedir.

Böylece bankalar›n, özel finans kurumlar›n›n, yurt d›fl› kredi kurulufllar›
ve uluslararas› kurumlar›n kulland›rd›klar› kredilerin, temini ve geri ödemesi safhas›nda düzenlenen, kredi sözleflmesi (Genel Kredi Sözleflmesi), kredinin temini için verilen teminatlar, garanti mektuplar›, ipotek sözleflmeleri,
kefalet sözleflmeleri, araç rehini sözleflmeleri vb. ka¤›tlar damga vergisinden ve harçlardan istisna edilmifltir.
3. GENEL DE⁄ERLEND‹RME VE
SONUÇ
Yurt içi dövize endeksli kredi ve bir
y›ldan uzun vadeli yurt d›fl› nakdi kredi aras›nda seçim yapmakta olan yurt
içi yerleflik bir firman›n önündeki maliyet unsurlar› afla¤›daki tabloda özetlenmifltir (Bkz. Tablo 1).
Yurt içi dövize endeksli kredi kullan›lmas› durumunda, Yurt d›fl› kredi kullan›lmas› durumuna göre, faiz ve kur fark›n›n BSMV ve KDDF’si ek maliyet
unsurlar›n› oluflturmaktad›r. Di¤er
yandan, yurt d›fl› kredi kullan›lmas› durumunda ise faiz ve kur fark›n›n
BSMV ve KDDF’si ödenmemesine
ra¤men, teminat mektubu komisyonu,
arac›l›k komisyonu, arac›l›k komisyonunun BSMV’si, kambiyo sat›fl vergisi
ek maliyet unsurlar›n› oluflturacakt›r.

Tablo 1: Yurt D›fl› ve Yurt ‹çi Kredilerin Maliyetlerinin Karfl›laflt›r›lmas›
Maliyet Unsurlar›

Oran Yurt ‹çi Dövize Endeksli Kredi

BSMV(faiz + kur fark›)

0,050

Faiz gideri

KKDF(faiz + kur fark›)

Teminat Mektubu Komisyonu
Arac›l›k Komisyonu

BSMV (arac›l›k komisyonu)
Kambiyo Sat›fl Vergisi

0,030

0,050

0,001

√

√
√

-

-

-

Yurt D›fl› Kredi
√
-

√
√

√

√
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1. G‹R‹fi
urumsal etkinli¤in artt›r›lmas› kurullar›n ve flirket içinde oluflturulan komitelerin etkin ve sorumlu çal›flmas›na ba¤l›d›r. fiirket yönetimi yönetim kuruluna karfl›, yönetim kurulu da hissedarlara karfl› sorumludur. Buna göre
yönetim kurulu, flirket yönetiminin hissedarlar›n haklar› do¤rultusunda ve kurumun ekonomik de¤erini artt›rmak için çal›flt›¤›ndan emin olmal›d›r. Çünkü COSO’nun hileli finansal raporlama üzerine yapt›¤› araflt›rmaya göre hilelerin yüzde 83’ünde üst düzey yönetici ve kurul üyelerinin ilgisi oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. Yönetim kurulunun temel gözetim sorumlulu¤u yasal ve etik düzenlemelere uymay› sa¤lamakt›r. Bu gözetimin amac›; kaliteli muhasebe politikalar›, iç
kontroller ve hileleri önlemede ba¤›ms›z denetçinin tarafs›zl›¤›, finansal riskleri
öncen tespit etmek, finansal ve di¤er her türlü bilginin yüksek kalitede ve zaman›nda sunulmas›n› sa¤lamakt›r.
Günümüzde hissedarlar flirket yönetiminden flirketin finansal durumu ve içinde
bulundu¤u riskler konusunda yeterli, do¤ru ve zaman›nda bilgi talep etmektedirler. fiirkette etkili bir kurumsal yönetim anlay›fl›n›n oluflturulmas› güçlü bir kontrol ve gözetim sistemini beraberinde getirecektir. Böyle bir sistemde yönetim
kurulu ve flirket yönetimi hissedarlar› koruyucu olarak görev yapar. Kurumsal
yönetim anlay›fl›n›n tarihi özellikle ekonomik krizler ve büyük flirket skandallar› ile çak›flmaktad›r. Örne¤in bilinen ilk yönetim hatas› olarak tarihe geçen ve
1700’lerde yaflanan “South Sea Bubble”, ‹ngiltere’de yeni yasa ve düzenlemelerin yap›lmas›na zemin oluflturmufltur. ABD’de ise kurumsal yönetim konusu ifl
dünyas›na güven unsurunu getirmek amac›yla ilk kez 1929 krizi sonras›nda gündeme gelmifltir. Ancak özelikle “Bank of Credit and Commercial” ve “Baring
Bank’›n çöküflleri bu konudaki geliflmeleri daha da h›zland›rm›flt›r. Bu iki flirketin batmas› kurumsal yönetimin gelifliminde önemli kilometre tafllar› olmufltur.
Geçti¤imiz y›llarda yaflanan küresel finansal krizler uluslararas› para piyasalar›nda yönetim ve gözetimin yeniden ele al›nmas›n› zorunlu k›lm›flt›r 1. Bugün ku1

Erkut Yucaoğlu, “Yönetimden Yönetiflime”, Görüş, Kasım 2000, s.6.

rumsal yönetim düzenlemelerinin say›s›n›n Avrupa Birli¤i’nde 45’e yaklaflt›¤›,
Dünya genelinde ise 100’ü geçti¤i bilinmektedir. Ekonomik ‹fl Birli¤i ve
Kalk›nma Örgütü (OECD) taraf›ndan
haz›rlanan ve “Millstein Raporu” olarak da bilinen “Corporate Governance:
Improving Competitiveness and Access to Capital in Global Markets” adl›
rapor ve bunu takiben 1999 y›l›nda yay›nlanan “Principles of Corporate Governance” bu alanda önemli bir kilometre tafl› olmufltur 2.
ABD’de Enron ve WorldCom gibi flirketlerde yaflanan skandallar sonucunda
kurumsal yönetim uygulamalar›n› iyilefltirmek amac›yla Sarbanes-Oxley
yasas› yürürlü¤e konmufltur. Benzer
flekilde Almanya’da kurumsal yönetim
ilkeleri yasalaflt›r›larak uygulanmas›
zorunlu hale getirilmifl, Japonya’da flirketler hukuku gözden geçirilerek kurumsal yönetim anlam›nda yeniden düzenlenmifl, Rusya’da ise kurumsal yönetim ilkeleri belirlenerek kamuya
aç›klanm›flt›r. Günümüzde sadece Bat›
ekonomilerinde de¤il, Singapur, Hong
Kong, Güney Kore gibi ülkelerde de
bu yaklafl›m kullan›lmaya bafllanm›flt›r
3. Günümüzde bu konudaki çal›flmalar
yo¤un ve birbirine entegre bir flekilde
devam etmektedir. Bu konuda Dünya
Bankas›, OECD ve bu iki örgütün özel
sektör temsilcilerinin kat›l›m› ile birlikte oluflturdu¤u Global Kurumsal
2

3
4

Yönetim Forumu (Global Corporate
Governance Forum-GCGF) öncü rolü
oynamaktad›r 4.

2. KURUMSAL YÖNET‹M ANLAYIfiI
Yaflanan globalleflme ile birlikte ülke
s›n›rlar› giderek önemi kaybederken finansal piyasalarda fon transferi s›n›r
tan›madan hareket etmektedir. Günümüzde flirketler finansman ihtiyaçlar›n›
karfl›lamada iç piyasa ile s›n›rl› kalmamakta, uluslararas› alandaki sermaye
hareketlerinden pay almaya çal›flmaktad›r. Yat›r›mc›lar›n karfl›s›nda fon arz
eden konumunda olanlar›n seçenekleri
artmakta ve uluslararas› bir nitelik kazanmaktad›r. Bu geliflmelerle birlikte
ilgili piyasalarda menfaat sahiplerinin
haklar›n› en ideal flekilde korumak
amac›yla güvenilir sistemlerin oluflturulmas› gere¤i ortaya ç›km›flt›r. Gerek
kurumlar›n gerekse flirketlerin yönetimlerinde oluflturacaklar› sistemlerin
herkes taraf›ndan kabul edilen standart
ve ilkeleri bulunmaktad›r. Bu standart
ve ilkelerin belirlenmesi kurumsal yönetim kavram›n› ortaya ç›karm›flt›r. Bu
ilkelere de kurumsal yönetim ilkeleri
denmektedir.
Kurumsal yönetim, en genifl anlamda
modern yaflamda insanlar›n bir amaca
ulaflmak için oluflturdu¤u herhangi bir
kurumun yönetiminin düzenlenmesidir. Daha dar anlamda ise bir kurumun
befleri ve finansal sermayeyi çekmesine, etkin çal›flmas›na ve böylece ait ol-

Murat Doğu, “Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri”, SPK Meslek Personeli Derneği Dergisi, TemmuzAğustos 2003, Sayı:8, s.1.
Sedef Seçkin Büyük, “‹yi Yönetim Savaflç›lar›”, Capital, 7 Ekim 2003, s.2.
Doğu, a.g.m., s.1.

du¤u toplumun de¤erlerine sayg› göstererek, uzun dönemde ortaklara ekonomik de¤er yaratmaya olanak tan›yan
her türlü kanun, yönetmelik, kod ve
uygulamalar› ifade eder. Kurumsal yönetimin evrensel kabul ve geçerlili¤i
olan ana ilkeleri fleffafl›k, hesap verebilirlik, sorumluluk ve adaletli olmakt›r. Bu ilkeler ›fl›¤›nda kurumsal yönetim kurumun en yüksek performans›
göstermesini, en karl›, en baflar›l› ve en
rekabetçi olmas›n› hedefler. Kurumsal
yönetim serbest rekabet flartlar›n›n kurumsallaflt›¤› geliflmifl ülkelerde
1930’lardan bafllayarak önem kazanm›fl ve son yirmi y›lda OECD, Dünya
Bankas›, kurumsal yat›r›mc›lar, borsalar ve uluslararas› sermaye piyasalar›n›n yönlendirmesiyle bir çok ülkede
kurumlar›n yönetilme tarz›n› belirler
hale gelmifltir 5.
Yaflanan uluslararas› finansal krizlerin
ve flirket skandallar›n›n arkas›nda yatan önemli nedenlerden biri olarak kamunun ve özel sektörün kurumsal yönetim politikalar›n›n yetersiz oldu¤unun görülmesi, kurumsal yönetim kavram›n› dünyada her geçen gün daha da
önemli hale getirmifltir. Bu geliflmenin
nedenleri çok olmakla birlikte en baflta
gelenleri uluslararas› sermaye hareketlerinin, hisse senedi sahipli¤inin ve
sermaye piyasalar› aras›ndaki rekabetin artmas›d›r 6. Geliflmifl ülkeler, uluslararas› finans kurulufllar› ve çeflitli organizasyonlar bu konuya büyük önem
5

6

vermeye bafllam›flt›r. Özellikle yat›r›m
yapmadan veya kredi tahsis etmeden
önce kurumsal yönrtim uygulamalar›
ve kalitesi gözetir hale gelmifltir. Sermaye piyasalar›n›n ekonomik kalk›nmaya olan katk›s›n›n art›r›lmas› ve yat›r›mc›lar aç›s›ndan güven unsurunun
tesis edilmesi amac›yla kurumsal yönetim ilkeleri belirlenmifltir.

3. KURUMSAL YÖNET‹M
ANLAYIfiININ ÖNEM‹
Hukuki alt yap› ne kadar geliflmifl olursa olsun, düzenleme süreci ne kadar esnek ve geliflmelere duyarl› olursa olsun, zaman içerisinde mevzuat ile uygulamalar aras›nda bir boflluk oluflmas› kaç›n›lmaz olmaktad›r. Bu boflluk
yeni yasal düzenlemelerle giderilmeye
çal›fl›lmakta, ancak bu da zaman almaktad›r. Özellikle köklü ve radikal
de¤iflikliklerin söz konusu oldu¤u durumlarda, bu süreç daha da uzayabilmektedir. Kurumsal yönetim düzenlemelerinin bu bofllu¤un giderilmesinde
önemli ifllevi oldu¤u kabul edilmektedir. Çünkü düzenlemeler bu alanda flirketler, piyasa kat›l›mc›lar› ve flirket ile
ilgili di¤er kesimler için bir pusula görevi üstlenmektedir. Yasalar›n zaman
zaman kaç›n›lmaz olarak genellemelere yönelmesi ve baz› durumlarda ayr›nt›l› düzenlemelere yer vermemesi flirketlerin kurumsal yönetim uygulamalar›na yönelmesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Kurumsal yönetim
düzenlemeleri ise bu genellemeler ile

TÜSİAD, Kurumsal Yönetim En ‹yi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yap›s› ve ‹flleyifli, Yayın
No: 336, İstanbul Aralık 2002, s.9.
Erdal Gürsoy, “Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)”, Yatırım Dünyası, Mart 2003, ss.15-16.

uygulamalar aras›ndaki boflluklar› doldurmaya çal›flmaktad›r. fiirket yönetim
kurullar›n›n oluflturulmas›, çal›flma
yöntemlerinin belirlenmesi ve performans de¤erlendirmesi ile ödüllendirme
gibi konular›n yasalar ile düzenlenmesinde, her flirketin kendine özgü koflullar›n›n varl›¤› nedeni ile verim al›nmas› pek mümkün görülmemektedir. Buna karfl›l›k do¤as› gere¤i kurumsal yönetim düzenlemeleri esnektir. Bu düzenlemeler ifl hayat›n›n gerçeklerine ve
piyasalardaki geliflmelere ba¤l› olarak
periyodik olarak gözden geçirilebilir.ve yeniden kurgulanabilir. 7
Ortakl›klar›n ekonomik faaliyet içersinde önemi gittikçe artmakta ve dünya
refah›n›n yükselmesine katk›da bulunmaktad›r. Toplum özel kurulufllara
kendisi ad›na tasarruflar›n› de¤erlendirmesi, yat›r›m yapmas› ve emekli
maafl›n› güvence alt›na almas› konular›nda güvenmektedir. Özel sektörün
global ekonomik büyümenin temel unsuru olmas›nda on y›l› aflk›n süredir bir
çok ülkede uygulanan özellefltirme
programlar›, geliflen rekabet politikas›
ve sermaye piyasas›n›n liberalizasyonu
çal›flmalar› etkili olmaktad›r. Baflar›l›
bir kurumsal yönetim anlay›fl› özel
sektörü, dolay›s›yla ortakl›klar›n per7
8

formans›n› olumlu yönde etkileyerek
iktisadi kalk›nmay› sa¤layacakt›r 8.
Tüm dünyada özel sektöre güvenin artmas›yla birlikte kurumsal yönetim kalitesi konusu yasalara uygunluk ve kamu güveninin oluflturulmas› aç›s›ndan
giderek daha da önemli hale gelmektedir. Baflar›l› kurumsal yönetim uygulamalar› sadece kaynaklar›n bofla harcanmas›n› önleyen iyi bir muhaf›z olarak de¤il, ayn› zamanda bir çok ülkede
talep edilen finansal fleffafl›k, ortakl›k
faaliyetlerinin kontrol edilmesi ve yat›r›mc›lar›n korunmas› konusunda
önemli bir araç olarak görülmektedir 9.
Bu nedenle gerek kamu sektörü gerekse özel sektör, yat›r›mc›lar›n güvenini
koruyabilmek amac›yla baflar›l› kurumsal yönetim anlay›fl› flartlar›n› oluflturmak ve gelifltirmek durumundad›r.
fieffafl›¤›n ve kontrol edilebilirli¤in
gelifltirilmesi ekonominin her kesimini
ilgilendirdi¤inden kurumsal yönetim
anlay›fl›nda en temel noktalard›r 10 .
Ekonomik verimlili¤i artt›rman›n
anahtar unsurlardan birisi bir flirketin
yönetimi, yönetim kurullar›, hissedarlar ve do¤rudan ç›kar sahibi di¤er kesimler aras›nda bir dizi iliflkiyi içeren
kurumsal yönetimdir. Kurumsal yönetim ayn› zamanda flirketin hedeflerinin

Doğu, a.g.m., s.2.
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Strengthening Incentives for Private Sector Performance”, Business Environment Group, Private
Sector Development Department, The Worldbank Group, 1998, p. 2.
9 R. Joanna Shelton, “The Importance of Governance in the Modern Economy”, New Corporate
Governance for the Global Company International Conference, 1998, p.2.
10 Emerging Markets Committee, “Causes, Effects And Regulatory Implications of Financal and
Economic Tirbulance in Emerging Markets - Interim Report” , IOSCO, 1998, p.72.
11 OECD, Principles of Corporate Governance, Paris 1999, p.11.

belirlendi¤i yap›y› ortaya koymakta,
bu hedeflere ulaflman›n ve performans
denetiminin araçlar›n› belirlemektedir
11.

Bugünün ortakl›klar› geleneksel yap›dan uzaklaflarak h›zl› büyüyen, yüksek
baflar› düzeyini yakalayan, yat›r›mc›lar›n ilgisini çekebilen ve patent, marka,
stratejik ittifak gibi maddi olmayan duran varl›klara ba¤l› olarak faaliyette
bulunan teflebbüsler haline gelmifltir.
Ayn› zamanda iflçiler, ifl ortaklar› ve
di¤er ifltirakçiler ile çok daha esnek
sözleflmeler yapabilmektedir. Üretim
yöntemlerinin ve organizasyon yap›s›n›n sürekli olarak de¤iflmesi, ortakl›klar› kurumsal yönetim olgusu çerçevesinde baflar› amac›na yöneltmifltir 12 .
Finans sektörü de dahil olmak üzere,
her alanda ülkelerin ekonomik olarak
birbirlerine olan ba¤›ml›l›¤› artmaktad›r. Günümüzde yat›r›mc›lar hisse senedi yat›r›m› yaparken sadece kendi
ülkelerinin ortakl›klar› ile s›n›rl› kalmamakta tüm dünyada yat›r›m araçlar›
ile ilgilenmektedirler. Bu durumun geliflen piyasalara etkisi ise verimlili¤in,
yat›r›mlar›n, gelirin ve ihracat›n artmas› ile finansal piyasalar›n derinleflmesi,
geliflen piyasalara uluslararas› sermaye
ak›fl›n›n h›zlanmas› olmaktad›r. Di¤er
taraftan artan uluslararas› ekonomik
ba¤›ml›l›k geliflmekte olan piyasalar›n

uluslararas› fon kaynaklar› ve portföy
yat›r›mlar› ile piyasalardaki dalgalanmalara karfl› daha hassas olmas›n› beraberinde getirmifltir 13. Yat›r›mc›lar
denizafl›r› ülke ortakl›klar›na uzun vadeli yat›r›m yapmak için güven unsurunu ön planda tutmakta olup, yat›r›m
yapmadan önce oyunun kurallar›n› iyi
anlamak
istemektedir.
Örne¤in
McKinsey taraf›ndan yap›lan araflt›rmaya göre yat›r›mc›lar, uluslararas›
alanda yat›r›m yap›lmas› için karar alma sürecinde belirleyici unsur olarak
önemli ve birinci s›rada ilgili yerde geçerli olan kurumsal yönetim ilkelerini
görmektedir 14. Bu ba¤lamda tüm dünyada yat›r›m süreci için aranan güven
ortam›n› baflar›l› kurumsal yönetim sistemi sa¤layabilir. Dolay›s›yla ortakl›klar uzun vadeli sermayeyi kendilerine
çekebilmek için güvenilir ve genel kabul görmüfl kurumsal yönetim düzenlemeleri yapmak durumundad›rlar. Sonuç olarak ülke ekonomilerinin birbiri
ile s›k›ca ba¤l› oldu¤u bir dünyada kurumsal yönetim anlay›fl› ortakl›klar ve
ülkelerin ihtiyaç duydu¤u uluslararas›
sermayeye ulaflmalar›n› ve kaynaklar›n
etkin kullan›lmas›n› sa¤lamaktad›r 15.
Kurumsal yönetim yaklafl›m›n›n sa¤layaca¤› faydalar flunlar olabilir 16:
1. Kurumsal yönetim anlay›fl› ve bu
konuda yap›lan düzenlemeler ku-

12 Kübra Şehirli, Kurumsal Yönetim, SPK Denetleme Dairesi, Yeterlilik Etüdü, Sayı:55-3, 1999, s.15. R.
Joanna Shelton, a.g.m., p.3,
13 Andrew Stone, K. Hurley, R.S. Khemani, a.g.e., p.3.
14 McKinsey & Company, Global Investor Opinion Survey: Key Findings, July 2002, pp.3-4.
15 Shelton, a.g.m., p.2, Şehirli, a.g.e., s.14.
16 Doğu, a.g.m., s.4.

rumsal yönetim ile ilgili konular›n
tart›fl›lmas›n› teflvik etmektedir,
2. Genel Kabul Görmüfl Muhasebe ‹lkeleri ve Genel Kabul Görmüfl Denetim Standartlar› gibi standartlar
baflta olmak üzere çeflitli standartlar
ve yönetim alan›nda kabul edilen
standartlar›n da flirketler taraf›ndan
uygulanmas›n› cesaretlendirmektedir,
3. Hem yönetim ile ilgili yasal yükümlülüklerin hem de ortak kurumsal
yönetim uygulamalar›n›n yat›r›mc›lara daha kolay anlat›lmas›n› sa¤lamaktad›r,
4. Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin performanslar›n› de¤erlendirmeyi kolaylaflt›rmaktad›r,
5. Sermaye piyasas› mevzuat›nda ve
flirketler hukukunda yap›lmas› gerekli de¤ifliklikler için zemin haz›rlamaktad›r.
fiirketin ana oyuncular› olan yönetim
kurulu, Denetim Komitesi, flirket yönetimi, denetçiler, çal›flanlar ve di¤er ilgili gruplar kurumsal yönetim anlay›fl›nda ortak amaçl› olarak çal›flmaktad›rlar. fiirkette etkili bir kurumsal yönetim anlay›fl›n›n oluflturulmas› güçlü
bir kontrol ve gözetimi beraberinde getirecektir. Böyle bir sistemde yönetim
kurulu ve flirket yönetimi hissedarlar›
koruyucu ve de¤erini art›c› olarak görev yapar 17. Kurumsal yönetim ile flirketlerin baflar›s› aras›nda pozitif bir ko-

relasyon vard›r. Örne¤in ‹talya’da kurumsal yönetimi ödün vermeden uygulayan ve “Star Exchange” adl› endekse
girmeye hak kazanan 37 adet orta ölçekli flirketin de¤eri, kurumsal yönetim
uygulamayan benzerlerine göre yüzde
16,5 daha fazla art›fl göstermifltir. Kurumsal yönetim uygulamalar› yayg›nlaflt›kça daha rasyonel bir yat›r›m ortam› oluflacak ve yat›r›mc›lar daha büyük bir güvenle yat›r›m yapacakt›r. Bu
ba¤lamda sermaye piyasalar›nda gelifliminin önünü açacak itici güç kurumsal yönetim uygulamalar› olacakt›r 18.

4. KURUMSAL YÖNET‹M
‹LKELER‹
Kurumsal yönetim anlay›fl› için fleffafl›k (transparency), hesap verebilirlik
(accountability), sorumluluk (responsibility) ve adaletlilik (fairness) tüm
dünyada kurumsal yönetim ilkeleri
olarak kabul edilmifltir. Bu ilkeler afla¤›da k›saca aç›klanm›flt›r 19:
1. fieffafl›k (Transparency): fiirketin
finansal performans›, yönetimi ve
hissedarl›k yap›s› hakk›nda yeterli,
do¤ru ve k›yaslanabilir bilginin zamanl› bir flekilde aç›klanmas›d›r.
2. Hesap Verebilirlik (Accountability): fiirket yönetimine iliflkin kural
ve sorumluluklar›n aç›k bir flekilde
tan›mlanmas›, yönetim ile hissedar
menfaatleri aras›ndaki paralelli¤in
yönetim kurulu taraf›ndan gözetilmesidir.

17 George Cax, H. Stephen Grace, John E. Haupert, Peter Howell, Ronald H. Wilcomes, “A Prescription
for Company Healthy”, The CPA Journal, July 2002, pp.62-63.
18 Büyük, a.g.m., s.3.
19 Egon Zehnder International, Board of Directors Global Study, 2000, p.3.

3. Sorumluluk (Responsibility): fiirket
faaliyetleri ilgili mevzuata, toplumsal ve etik de¤erlere uygunlu¤unun
sa¤lanmas›d›r.
4. Adaletlilik (Fairness): Az›nl›k ve
yabanc› hissedarlar dahil olmak
üzere hissedar haklar›n›n korunmas›
ve tedarikçilerle yap›lan sözleflmelerin uygulanabilirli¤inin sa¤lanmas›d›r.
Ayr›ca Kurumsal Yönetim Merkezi
(Corporate Governance Center) taraf›ndan “ABD Halka Aç›k fiirketler ‹çin
21. Yüzy›l Yönetim ‹lkeleri” (21.st
Century Governance Principles for
U.S. Public Companies”) adl› raporunda flirketler için 10 adet yönetim ilkesi
belirlenmifltir. Bu ilkelerle kurumsal
yönetim anlay›fl›n›n geliflmesi amaçlanm›flt›r. Bu ilkeler afla¤›daki gibidir 20:
1. Etkileflim (Interaction): Yönetim
kurulu, Denetim Komitesi, yönetim,
iç denetçiler ve ba¤›ms›z denetçiler
aras›nda etkili bir iletiflimin bulunmal›d›r.
2. Yönetim Kurulunun Amac› (Board
Purpose): Yönetim kurulu flirket
hissedarlar›n›n haklar›n› gere¤i gibi
korumak amac›yla kurulun görevlerini en iyi flekilde anlamal›d›r. Kurul
üçüncü kifli yat›r›mc›lar›n haklar›n›
da göz önünde bulundurmal›d›r.
3. Yönetim Kurulunun Sorumlulu¤u
(Board Responsibility): Yönetim
kurulu flirket faaliyetlerinin güvenilir bir flekilde yerine getirilmesinden

4.

5.

6.

7.

8.

9.

baflta hissedarlar olmak üzere tüm
ilgili kesimlere karfl› sorumludur.
Ancak yönetim kurulunun temel sorumluluk alan› flirketin icra direktörünün (CEO) denetlenmesi, flirket
stratejisinin izlenmesi, flirketin kontrol sistemleri ve risklerinin gözetilmesi ve de¤erlendirilmesidir.
Ba¤›ms›zl›k (Independence): Ba¤›ms›zl›k herhangi bir yöneticinin
flirketle veya yönetimle mesleki veya kiflisel bir ba¤›n›n olmamas›d›r.
Bu ba¤lamda yönetim kurulu üyeleri flirket yönetiminden ba¤›ms›z olmal›d›r.
Uzmanl›k (Expertise): Yöneticiler
ve kurul üyelerinin flirketin faaliyette bulundu¤u sektör ve flirket faaliyetleri konusunda yönetsel uzmanl›¤a sahip olmalar› gerekir.
Toplant› ve Bilgi (Meetings and Information): Yönetim kurulu belli
aral›klarla olmak üzere s›k s›k toplanmal›d›r. Ayr›ca kurul görevlerini
yetine getirecek personel ve bilgiye
ulaflabilmelidir.
Liderlik (Leadership): Yönetim kurulu makam› ile icra direktörünün
(CEO) rolleri birbirinden ayr›lmal›d›r.
Kamuyu Ayd›nlatma (Disclosure):
fiirketin finansal tablolar› yönetim
taraf›ndan zaman›nda ve fleffaf olarak kamuya aç›klanmal›d›r.
Komiteler (Committee): Baflta Denetim Komitesi olmak üzere yöne-

20 Asian Pacific Economic Corporation Forum, “Comments on Behalf of the Institute of Internal
Auditors”, (Çevrimiçi) http://www.theiia.org/iia/index.cfm, 13.03.2004, p.5/10.

tim kuruluna ba¤l› tüm komiteler ba¤›ms›z üyelerden oluflmal›d›r.
10. ‹ç Denetim (Internal Audit): Tüm
flirketlerin etkin, devaml› çal›flan ve
do¤rudan komiteye raporlama yapan
bir iç denetim fonksiyonuna sahip olmas› ve bunu devam ettirmesi gerekir.
‹ngiltere ve ‹rlanda ‹ç Denetçiler Enstitüsü taraf›ndan kurumsal yönetim ilklerinde reform çal›flmalar›ndan sonra yukar›daki ilkelerin kurumsal yönetim anlay›fl›n› tam olarak gerçeklefltiremedi¤ini kabul etmifltir. Bu ilkelere ek olarak;
ba¤›ms›z denetçinin ba¤›ms›zl›¤›n›n
artt›r›lmas›, yetkisiz ba¤›ms›z yöneticiler ve Denetim Komitesi’nin rolü, risk
yönetimi ve iç denetime iliflkin ek düzenlemeler yapm›flt›r 21. Ayr›ca kurumsal yönetim alan›nda uluslararas› alanda
temel olarak kabul edilen bafll›ca düzenlemeler; Cadbury Komitesi Raporu,
Public Oversight Board Raporu, OECD
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri, Sarbanes
Oxley Yasas› ve Avustralya Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri’dir 22.
OECD “Kurumsal Yönetim ‹lkleri” adl› çal›flmay› 1999 y›l›nda yay›mlam›flt›r.
Çal›flman›n birinci bölümünde yer alan
ve “OECD Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”
olarak bilinen befl ilke k›saca flu flekilde
özetlenebilir 23:
1. Hissedarlar›n Haklar›: Kurumsal yönetim hissedar haklar›n› korumal›d›r.

2. Hissedarlar›n Adil Muamele Görmesi: Kurumsal yönetim az›nl›k ve
yabanc› hissedarlar dahil, bütün hissedarlara eflit muamele yap›lmas›n›
güvence alt›na almal›d›r. Bütün hissedarlar haklar›n›n ihlali karfl›s›nda
yeterli bir telafi veya tazminat elde
etme f›rsat›na sahip olmal›d›r.
3. Kurumsal Yönetimde Do¤rudan Ç›kar Sahiplerinin Rolü: Kurumsal
yönetim do¤rudan ç›kar sahiplerinin
haklar›n› yasalarda belirtildi¤i flekilde tan›mal›, servet ve yeni ifl alanlar› yaratmada flirketler ile do¤rudan
ç›kar sahipleri aras›nda etkin bir iflbirli¤ini ve mali olarak güçlü iflletmelerin ayakta kalmas›n› teflvik etmelidir.
4. Kamuoyuna Aç›klama Yapma ve
fieffafl›k: Kurumsal yönetim finansal durum, performans, mülkiyet
yap›s› ve flirket yönetimi dahil, flirketle ilgili bütün maddi konularda
do¤ru ve zaman›nda aç›klama yap›lmas›n› güvence alt›na almal›d›r.
5. Yönetim Kurulunun Sorumluluklar›: Kurumsal yönetim flirketin stratejik rehberli¤ini, yönetim kurulu
taraf›ndan yönetimin zaman›nda etkin denetimini, yönetim kurulunun
flirkete ve hissedarlara karfl› hesap
verme zorunlulu¤unu teminat alt›na
almal›d›r.
ABD’de kurumsal yönetim anlay›fl›n›

21 The Institute of Internal Auditors UK and Ireland, A New Agenda for Corporate Governance Reform,
July 2002, pp.2-7.
22 Jean-Pierre Garitte, “Audit Committees: A Step Towards Better Corporate Governance”, Deloitte
Touché Kurumsal Yönetim Güvencesi İçin Denetim Komitesi Sempozyumu, 25.05.2003 İstanbul, pp.6-12.
23 OECD, a.g.e., pp.17-22.

gelifltirmek üzere 2002 y›l›nda Sarbanes Oxley yasas› kabul edilmifltir. Yasa halka aç›k flirketler muhasebe gözetim kurulu’nun kurulmas›, denetçi ba¤›ms›zl›¤›, kurumsal sorumluluk, geniflletilmifl kamuyu ayd›nlatma, finansal analizlerden kaynaklanan ç›kar çat›flmalar›, komisyonun kaynaklar› ve
yetkileri, çal›flma ve raporlar, kurumsal
ve cezai hile sorumlulu¤u, beyaz yaka
suçlar›na iliflkin cezalar›n›n artt›r›lmas›, kurumsal vergi iadesi ve kurumsal
hileler ve sorumluluk bafll›¤› alt›nda
hükümler getirmifltir 24. ‹lgili yasa ile
getirilen kurallar›n uygulanmas›n›n flirketlerin yarg›ya iliflkin giderlerini
azaltt›¤› tespit edilmifltir 25. Kurumsal
yönetim anlay›fl› çerçevesinde de¤erlendirildi¤inde yasada yer alan dikkat
çekici düzenlemeler k›saca flu flekilde
özetlenebilir 26:
1. Denetim Komitesi’ne verilen önemin artt›r›lmas›,
2. Ba¤›ms›z denetim flirketlerinin denetim d›fl› hizmetlerine s›n›rlamalar
getirilmesi,
3. Denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas›,
4. Kamuya aç›klanacak flirket finansal
tablolar› aç›s›ndan flirket yöneticisi,
çal›flan› ve avukatlar›na imzayla
onaylama yükümlülü¤ü getirerek
kurumsal sorumluluk yüklenmesi,
5. fiirketlere yöneticilerinin uymas›

gereken ifl etik kurallar› benimseme
zorunlulu¤unun getirilmesi,
6. Kamunun efl zamanl› ayd›nlat›lmas›na iliflkin düzenlemeler,
7. Periyodik raporlarla kamuya aç›klanacak yükümlülüklerin artt›r›lmas›,
8. Kamuya ayd›nlatmaya iliflkin flirket
içinde ve flirketin ba¤›ms›z denetim
flirketiyle olan iliflkilerinde ç›kar çat›flmalar›n› önleyecek düzenlemelerin benimsenmesi,
9. Bilanço d›fl› ifllemlerin ve önceden
öngörülebilen finansal sonuçlar›n
daha s›k› kurallar öngörülmesi,
10.Analizciler taraf›ndan yat›r›mc›lara
yap›lan önerilerden kaynaklanacak
ç›kar çat›flmalar›n›n önlenmesine
yönelik düzenlemeler.
6. TÜRK‹YE’DE KURUMSAL
YÖNET‹M ANLAYIfiI
Kurumsal yönetim 1990’l› y›llar›n bafl›ndan itibaren baflta Avrupa olmak
üzere tüm dünyada yo¤un bir flekilde
gündeme gelmifltir. Bu geliflme ile birlikte bafllayan tart›flmalar sonucunda
kurumsal yönetim konusunda uluslararas› alanda kod (code), kodex (codex),
rehber (guidelines) gibi çeflitli adlar alt›nda ilkeler ve prensipler oluflturulmufltur 27. Türkiye’de ise kurumsal yönetim anlay›fl›na iliflkin yap›lan çal›flmalar çok yenidir. Bu konuda TÜS‹AD “Kurumsal Yönetim En ‹yi Uygu-

24 Public Law, “Sarbanes Oxley Act of 2002”, Public Law 107-204, July 30, 2002.
25 Cengiz Alp Eroğlu, “Sarbanes Oxley Kanunu: Kurumsal Yönetim ve Kamunun Ayd›nlat›lmas›na
‹liflkin Getirdikleri”, SPK Meslek Personeli Derneği Dergisi, Sayı:7, Mayıs-Haziran, s.14.
26 Public Law, a.g.e., pp.6-66.
27 Doğu, a.g.m., s.1.

lama Kodu: Yönetim Kurulunun Yap›s› ve ‹flleyifli” adl› çal›flmay› Aral›k
2002’de, SPK da “Kurumsal Yönetim
‹lkleri” adl› çal›flmay› Temmuz
2003’de yay›mlam›flt›r.
Kurumsal yönetim kavram›na ve bu
kavram› oluflturan alt unsurlara, düzenleme sürecinde önem verilmesi ve dikkate al›nmas› Türkiye için henüz yeni
bir olgudur. Kurumsal yönetimin püf
noktas› yönetim kurullar›n›n yap›s›n›n
ve iflleyiflinin bu ilkelere s›k› s›k›ya
ba¤l› olmas›d›r. Ancak Türkiye’de
baflta ba¤›ms›z üye say›s›n›n yetersiz
olmas› olmak üzere bu konuda büyük
eksiklikler bulunmaktad›r. Özellikle
flirketin yüzde 51’ine sahip olan kifli
veya grubun yönetimde her istedi¤ini
yapmas› az›nl›k hissedarlar›n haklar›n›n ihlal edilmesine yol açmaktad›r.
Türk flirketleri di¤er geliflmekte olan
ülkeler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda kurumsal yönetim uygulamalar› aç›s›ndan oldukça zay›f durumdad›r. Örne¤in
McKinsey taraf›ndan göre Güney Kore, Malezya, Tayvan, Hindistan, Meksika ve Türkiye’deki 188 flirket üzerinde araflt›rma yap›lm›fl ve flirketler, 10
temel kurumsal yönetim ilkesi aç›s›ndan de¤erlendirilmifltir. Baflta “yönetim kurullar›” olmak üzere “yat›r›mc›
haklar›” ve “fleffafl›k” gibi konularda
Türk flirketleri son s›ralar›nda yer al-

m›flt›r 28. PriceWtarehouseCoopers taraf›ndan yap›lan baflka bir araflt›rmaya
göre ise Türkiye kurumsal yönetimin
en önemli unsurlar›ndan birisi olan fleffafl›kta sondan 4. s›rada bulunmaktad›r. Bu iki araflt›rma ülke olarak kurumsal yönetimin neresinde oldu¤umuzu göstermektedir 29. Uluslararas›
Saydaml›k Örgütü’nün (Transparency
International) Columbia Üniversitesi,
Dünya Bankas›, Siyasi ve Ekonomik
Risk Dan›flmanl›¤›, Dünya Ekonomi
Forumu, Gallup International gibi 13
ba¤›ms›z uluslararas› araflt›rmac› gruplara yapt›rd›¤› “Yolsuzluk Alg›lama
Endeksi” 2003 y›l› sonuçlar›n› aç›klanm›flt›r. Buna göre Türkiye’nin 2002 y›l›nda 3.2 olan derecesi 2003 y›l›nda
3.1’e düflmüfl ve s›ralamada 13 basamak daha gerileyerek 77’ye inmifltir.
Bu gerilemenin nedeni olarak da bankac›l›k sektöründe yaflanan skandallar
ve adalet mekanizmas›n›n olaylar karfl›s›nda çaresizli¤ini gösterilmektedir
30.

7.KURUMSAL fiEFFAFLI⁄IN
SA⁄LANMASI SÜREC‹NDE
KURUMSAL YÖNET‹M
ANLAYIfiININ ÖNEM‹
Hisse senetleri borsada ifllem gören flirketler üzerine yap›lan bir araflt›rmaya
göre Türkiye’de ortaklar›n ancak yüzde 4’ü genel kurul toplant›lar›na kat›l-

28 Büyük, a.g.m., s.3, Capital, “Kurumlar›n De¤iflen Yüzü”, (Çerimiçi) http//www. capital.com.tr,
15.01.2004, s.1/3.
29 Ümit Hergüner, “Kurumsal Yönetim ve Türkiye’deki Hukuksal Boyutu”, 7. Türkiye İç Denetim
Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2003, İstanbul, CD Room.
30 Hürriyet Gazetesi, “Türkiye Yolsuzluklarla Mücadelede Baflar›l› Olamad›”, (Çevrimiçi)
http://www.hurriyetim.com.tr , 07.03.2004, s.1.

maktad›r 31. Anonim ortakl›klarda genel kurula kat›lmay› külfetli ve zahmetli gören küçük pay sahipleri oy kullanma ve yönetime kat›lma haklar›ndan çok, kar pay› alma haklar›na yo¤unlaflmaktad›r. Bu durum genel kurulda ço¤unlu¤u sa¤layan kifli veya
grubun yönetime de hakim olmas›n›
kolaylaflt›rmaktad›r. Bu ba¤lamda ortakl›k yönetimine fiilen kat›lmayan,
ortakl›¤›n ifllemleri konusunda do¤rudan bilgi sahibi olmas› mümkün olmayan küçük pay sahiplerinin ve di¤er
yat›r›mc›lar›n ortakl›¤›n faaliyetleri
hakk›nda bilgi almalar›n› sa¤layan en
önemli kaynak finansal tablolar olmaktad›r. Kamuyu ayd›nlatma ilkesi çerçevesinde ortaklara yap›lacak tüm aç›klamalar›n gerçe¤i yans›tmas› ve güvenilir olmas› gerekmektedir. Bu durum
ancak adil bir yönetim, fleffafl›k, sorumluluk ve hesap verebilirlilik ile
mümkün olacakt›r. Bu ilkeleri bünyesinde bar›nd›ran ise kurumsal yönetim
anlay›fl›d›r. Kurumsal yönetim anlay›fl›nda flirketlerin sadece teknolojik geliflmifllik düzeylerini ön plana ç›karmalar› yeterli olmamaktad›r. Bütün toplam yarar›na faaliyet gösteren flirketler,
ait olduklar› topluma ve çevreye karfl›
sorumluluklar›n› göz ard› eden flirketlerden daha avantajl› konuma gelmeye
bafllamaktad›r. Geçmiflin sadece hisse-

darlar› düflünen flirket yap›s› yerini tüm
ilgili gruplara karfl› sorumlu flirket yap›s›na b›rakmaktad›r 32.
fiirketlerin etkin bir kurumsal yönetime sahip olmas› için örgüt yap›s› içinde kurumsal de¤erlerin ve stratejik
amaçlar›n oluflturulmas› gerekir. Çünkü stratejik amaçlar›n veya kurumsal
de¤erlerin oluflmad›¤› bir kurumun faaliyetlerini sürdürmesi oldukça güçtür.
Bu nedenle, yönetim kurulu flirket faaliyetlerine iliflkin stratejileri oluflturmal›d›r. Ayr›ca yönetim, hem kendisi
hem üst düzey yönetim ve hem de di¤er personel ad›na kurumsal de¤erlerin
oluflturulmas›nda öncülük etmelidir.
Bu de¤erlerin kurum içinde ve d›fl ifllemlerde rüflvet ve yozlaflman›n önüne
geçilmesine yönelik olmas› önem tafl›maktad›r. Yönetim kurulu üst düzey
yönetimce kurumsal yönetimin kalitesinin düflmesine yol açacak davran›fl,
eylem ve iliflkilerin önlenmesine yönelik gerekli politikalar› uygulamal›d›r
33. Yönetim kurulu hissedarlara karfl›
fleffafl›k ve flirket içinde fleffafl›k olmak üzere iki yönlü fleffafl›ktan sorumludur. Hissedarlara karfl› fleffafl›k
flu flekilde sa¤lanabilir 34:
1. Hissedarlara karfl›laflt›r›labilir, kapsaml›, kurallara uygun, güvenilir,
tutarl›, anlafl›l›r, tarafs›z ve ülkeye
özel konular› kapsayan kaliteli bil-

31 Nihat Akarkarasu, Halka Aç›k fiirketlerde ‹ç Denetim ve Denetim Kurullar›n›n Etkinlefltirilmesi
‹çin Öneriler, SPK Denetleme Dairesi, Yeterlilik Etüdü, İstanbul 2000, s.47.
32 Tuncay Özilhan, “Özel Sektörün ‹htiyac›: Kurumsal Yönetim”, Görüş Dergisi, Mart 2002, s.6.
33 Türkiye Bankalar Birliği, “Bankalarda Kurumsal Yönetim”, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık ve
Araştırma Grubu, Bankacılar Dergisi, Sayı.32, 2000, s.97.
34 Mehmet Ali Berkman, “fieffafl›¤›n Sa¤lanmas›nda Yönetim Kurullar›na Düflen Sorumluluklar”,
TÜSİAD- SÜ Kurumsal Yönetim Forumu, 23 Mayıs 2003, ss.111-113.

giler sa¤lanmal›, k›sa vadeli bak›fl
yerine uzun vadeli ç›karlar gözetilmeli ve farkl› paydafllar›n farkl› bilgi gereksinimleri belirlenmeli,
2. Dürüst, tutarl›, aç›k, zaman›nda, tarafs›z ve tüm paydafllar taraf›ndan
kolay eriflilebilece¤i yüksek kaliteli
iletiflim sa¤lanmal›,
3. Yönetim kurulu ve üst yönetim sorumluluk üstlenmeli ve hesap verebilir olmal›d›r.
Kurumsal yönetim anlay›fl›nda yönetim kurulunun yap›s› ve iflleyifli, ortakl›k yap›s› ve etkileri, hissedarlar›n haklar› ve hissedarlarla iliflkiler, fleffafl›k
ve kamuyu ayd›nlatma önemli noktalard›r ve kurumsal yönetimin temelini
oluflturur 35. Yat›r›mc›lar›n ve toplumun bilinçlenerek flirketlerden kurumsal yönetim ilkeleri uygulamalar›n› talep etmesi gerekir. Uygulama yönetim
kurulunun oluflturulmas› ve iflleyiflinden bafllamal›d›r. Çünkü kurumsal yönetim anlay›fl› iyi iflleyen, adil, fleffaf,
hesap verebilen, az›nl›k haklar›n› koruyan, ba¤›ms›z üyelerin a¤›rl›kta oldu¤u
bir yönetim kurulu temeline dayan›r.
OECD, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde ideal bir yönetim kurulunun
oluflmas› için sorulmas› gereken sorular flunlard›r 36:
1. Yönetim kurulunda aile fertleri ve
flirket yöneticileri d›fl›nda kaç kifli
vard›r?
2. Ba¤›ms›z, d›flardan gelen üyelerin
flirketle herhangi bir ifl ve ç›kar ilifl-

kisi var m›d›r?
3. Üyelerin seçimi genel kurulda ve
demokratik bir ortamda m› yap›lmaktad›r?
4. Üst düzey yöneticiler ve üyelerin
ücretleri nas›l belirlenmektedir?
5. Denetim komitesi kimlerden oluflturulmufl ve nas›l çal›flmaktad›r?
6. Denetim firmalar›ndan dan›flmanl›k
al›nmakta m›d›r?
Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri de kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmas›n› engelleyici nitelikte de¤ildir. Kurumsal yönetim alan›nda yap›lmas› gereken düzenlemeler flunlar olabilir 37:
1. fieffafl›k ilkesine mevzuat›m›zda
daha etkin bir flekilde yer vermek
için tüzel kiflilerin kamuya aç›klamas› gereken bilgilerin kapsam› artt›r›labilir. Bu durum hem hissedarlar›n hem de menfaat sahiplerinin
sa¤l›kl› bilgiye ulaflmalar›n› sa¤lar,
2. Kurumsal yönetimin önemli unsurlar›ndan birisi olan yönetim kurulu
üyelerinin ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas› için baz› de¤ifliklikler yap›labilir. Bu amaçla TTK’daki yönetim
kurulu üyelerinin ilgili anonim flirkette hissedar olmas› yükümlülü¤ü
kald›r›labilir,
3. Az›nl›k haklar›n›n daha etkin kullan›m›n›n sa¤lanmas› anlam›nda bir
tak›m de¤ifliklikler yap›labilir, “Sorumluluk” ve “Hesap verebilirlik”
ilkeleri yeniden de¤erlendirilerek

35 (Çevrimiçi) http://www.btinsan.com, 08.03.2004, s.3.
36 Capital, a.g.m., s.3/3.
37 Büyük, a.g.m., s.5.

yoruma aç›k olmayacak bir flekilde
tüzel kifli ile hissedarlar/menfaat sahipleri aras›ndaki iliflki net bir flekilde ortaya konabilir.
Türkiye’nin içinde bulundu¤u ekonomik yeniden yap›lanma süreci, kamu
kesiminde oldu¤u kadar flirketler kesiminde de köklü de¤iflikliklere yol açacakt›r. Bu yeni dönemde Türk flirketlerinin dünya piyasalar›nda hak ettikleri
yeri bulmalar›nda kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi büyük rol
oynayacakt›r. Gittikçe küçülen ve s›n›rlar› yok olan dünyam›zda devletlerin performans›n› kurumlar›n rekabet
gücü ve baflar›s› belirlemektedir. Baflar›ya ulaflmak için çal›flan kurumlar›n
ise art›k tüm ç›kar sahiplerinin haklar›n› gözetmek durumundad›r. Bu çerçevede kurumsal yönetim bu yaklafl›m
için gerekli olan en uygun zemini haz›rlamaktad›r.
7. SONUÇ
Özellikle sermaye piyasalar›n›n geliflmesi, globalleflme ve teknolojik hayatta yaflanan geliflmeler tüm dünyay› tek
bir pazar haline getirmifltir. Bu geliflmelere ba¤l› olarak flirket ifllemlerinin
fleffaf olmas›, hesap verebilirlik, sorumluluk ve adaletlilik aranan temel
özellikler haline gelmifltir. Bu da kurumsal yönetim anlay›fl› ve ilkeleri olarak kabul edilmifltir. Çünkü etkili bir
kurumsal yönetim anlay›fl›n›n oluflturulmas› güçlü bir kontrol ve gözetimi
beraberinde getirecektir. Böyle bir sistemde yönetim kurulu ve flirket yönetimi hissedarlar› koruyucu ve de¤erini
art›c› olarak görev yapar.
Türkiye’de anonim ortakl›klar›n dene-

timinden sorumlu denetleme kurullar›
vard›r. Ancak bu kurullar yasal düzenlemelerin bir gere¤i olarak oluflturulmakta ve denetim anlam›nda herhangi
bir fayda sa¤lamamaktad›r. ‹MKB’de
ifllem gören flirketlerde aileler flirket
yönetimine hakim olduklar›ndan “aile
flirketi” özelli¤ini korumaktad›r. Hisse
senedi alanlar›n hiçbiri, genel kurullarda yönetim oluflmas›nda, denetçi seçiminde etkili olmak bekleyiflinde de¤ildir. Bu kifliler flirketten çok “ailenin
baflar›s›na” yat›r›m yapmaktad›r. Borsada hisse senetlerini sat›n alanlar flimdilik sadece hisse senedinin getirisine
bakmaktad›r. fiirketlerin yönetimine
girme, denetim kurullar›n›n oluflmas›nda söz sahibi olma beklentileri henüz
bulunmamaktad›r. Bunun sonucu olarak genel kurullarda aileler oy hakimiyetine sahip olmakta az›nl›k gruplar ve
küçük hisse senedi sahipleri herhangi
bir söz hakk›nda sahip de¤illerdir. Aile
oy hakimiyetine sahip olunca yönetim
ve denetim kurulunu istedikleri flekilde
oluflturmaktad›r. fiirketin insan kaynaklar› politikas›n› kendi tercihlerine
göre uygulayarak tepe yöneticileri belirlemektedir. Aile üyeleri e¤itimlerine, deneyimlerine ve becerilerine bak›lmadan tepe yönetiminde görevlendirilmektedir. 6762 say›l› TTK’n›n
“Murak›plar” bafll›kl› 3. bölümünde
anonim ortakl›klarda denetlemeye iliflkin düzenlemeler yap›lm›flt›r. TTK’ye
göre sermaye flirketleri denetçi seçmek
zorundad›r. Ancak TTK uyar›nca yap›lan denetimin denetçilerin hissedarlar›n haklar›n› korunmas›nda ve yönetimin denetlenmesinde yeterince etkin
olmad›klar› görülmektedir ve yasal dü-

zenlemeye uymak amac›yla yap›lan
formalite bir uygulama haline gelmifltir. Bunun nedeni düzenlemenin günün
de¤iflen koflullar›na ayak uyduramamas›d›r.
Türkiye’nin içinde bulundu¤u ekonomik yeniden yap›lanma süreci, kamu
kesiminde oldu¤u kadar flirketler kesiminde de köklü de¤iflikliklere yol açacakt›r. Bu yeni dönemde Türk flirketlerinin dünya piyasalar›nda hak ettikleri
yeri bulmalar›nda kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi büyük rol
oynayacakt›r. Gittikçe küçülen ve s›n›rlar› yok olan dünyam›zda devletlerin performans›n› kurumlar›n rekabet
gücü ve baflar›s› belirlemektedir. Baflar›ya ulaflmak için çal›flan kurumlar›n
ise art›k tüm ç›kar sahiplerinin haklar›n› gözetmek durumundad›r. Bu çerçevede kurumsal yönetim bu yaklafl›m
için gerekli olan en uygun zemini haz›rlamaktad›r.
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F‹NANSAL K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹N‹N
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹

‹

Arfl.Grv. A.Taylan ALTINTAfi
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‹flletme Fakültesi

1. G‹R‹fi
flletmelerin, faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan yat›r›mlar›n› özkaynaklar›ndan finanse etmeleri pek çok s›k›nt›y› beraberinde getirmektedir.
Yeterli sermaye birikiminin olmad›¤› ülkemizde, sermayenin duran varl›klara
ba¤lanmas›n›n iflletmeleri likidite güçlü¤üne düflürmesi nedeniyle özkaynak ile
finansman iflletme sahiplerince tercih edilmemektedir. Banka kredisi ile yat›r›mlar›n finanse edilmesinin ise bankac›l›k sektörümüzün iflleyifli dikkate al›nd›¤›nda her zaman tercih edilen bir seçenek olmad›¤› görülmektedir. Ekonomik istikrar›n çeflitli nedenlerle hassas dengelere ba¤l› oldu¤u ülkemizde, yat›r›mlar›n orta ve uzun vadeli kaynaklarla yap›lmas›n›n önemi aç›kt›r.
Bu durum, alternatif bir finansman tekni¤i olan finansal kiralaman›n ülkemiz için
önemini art›rmaktad›r.
2. 3226 SAYILI F‹NANSAL K‹RALAMA KANUNU
Finansal kiralama kavram›, mevzuat›m›za 28.06.1985 tarih ve 18795 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan 3226 say›l› kanun ile girmifltir. Bu kanunun 1. maddesi hükmüne göre “Bu kanunun amac›, finansman sa¤lamaya yönelik finansal kiralamay› düzenlemektir.” Finansal kiralama sözleflmesi ise bu kanunun 4. maddesinde “...kiralayan›n, kirac›n›n talebi ve seçimi üzerine üçüncü kifliden sat›n ald›¤› veya baflka suretle temin etti¤i bir mal›n zilyetli¤ini, her türlü fayday› sa¤lamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek flart› ile kira bedeli karfl›l›¤›nda, kirac›ya b›rakmas›n› öngören bir sözleflmedir.” fleklinde tan›mlanm›flt›r.
Finansal Kiralama Kanunu ile ulafl›lmak istenen amaç; iflletme veya giriflimcinin
kendi özvarl›¤›n› kullanmadan ya da mevcut kredi imkan›n› tüketmeden iflletmenin ihtiyac› olan bir yat›r›m›n bir bütün olarak tek bir kalem halinde gerçeklefltirilebilmesi olup böylece yat›r›m ve yenileme ihtiyac› olan, ancak bunun için yeterli mali imkana sakip olmayan iflletmeler için önemli bir finansman imkan› ya-

rat›lmas› ve iflletmelerin a¤›r bir finansman yükünden kurtar›lmas›d›r.1
Özellikle sabit varl›k yat›r›mlar›n›n kiralanarak edinilmesinin sa¤land›¤›,
birtak›m özellikler arz eden ve adi kira
sözleflmesinden ayr›lan kiralamalar finansal kiralama olarak adland›r›lmaktad›r. Bir baflka deyiflle finansal kiralama, esasen sabit varl›klar›n borçla edinilmesini sa¤layan orta ve uzun vadeli
bir finansman türüdür.
3226 say›l› kanunda finansal kiralaman›n hukuki çerçevesi çizilmifltir. Buna
göre finansal kiralamada kirac› taraf
gerçek ya da tüzel kifli olabilirken kiraya veren taraf olan finansal kiralama
flirketleri ancak anonim flirket olarak
kurulabilirler. Finansal kiralamada kiraya veren taraf olan anonim flirketler
sadece finansal kiralama flirketleri,
özel finans kurumlar› ve yat›r›m bankalar›d›r. Finansal kiralama sözleflmesine tafl›n›r veya tafl›nmaz mallar konu
olabilir; ancak patent gibi fikri ve s›nai
haklar bu sözleflmeye konu olamazlar.
Kanununda finansal kiralama bedeli ve
ödeme dönemlerinin taraflarca serbestçe belirlenmesi hükme ba¤lanm›flt›r.
Sözleflmeler en az dört y›l süre ile feshedilemez. Finansal kiralama süresinin
k›salabilece¤i durumlar Bakanlar Kurulunca ç›kar›lacak yönetmelikte belirlenir. Türkiye’de faaliyet gösteren finansal kiralama flirketleri Hazine ve
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›n›n ba¤l› bu1
2

3

lundu¤u Bakanl›¤›n denetimine tabi
iken 4389 say›l› Bankalar Kanununun
3. maddesinin 1 numaral› f›kras› uyar›nca bunlar›n 23 Haziran 1999 tarihinde kurulan ve 31.08.2000 tarihinde faaliyete geçen Bankac›l›k Düzenleme
ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK)
denetimine girmesi öngörülmüfltür.2
Finansal kiralama flirketlerini ve di¤er
mali sektör flirketlerinin BDDK’ya tabi
olmas›n› sa¤lamaya yönelik haz›rlanan
3226 say›l› yasan›n ve 30/09/1983 tarihli 90 say›l› Ödünç Para Verme ‹flleri
Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili yerlerinde de¤ifliklik yapan kanuni düzenleme taslak halindedir.3 Bu düzenlemenin yasalaflmas› halinde di¤er mali sektör kurulufllar› gibi
finansal kiralama flirketleri de tümüyle
BDDK’n›n denetimine gireceklerdir.

3. 4842 SAYILI KANUNDAN
ÖNCE F‹NANSAL K‹RALAMA
SÖZLEfiMELER‹N‹N
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹
Bilindi¤i üzere, 3226 say›l› kanun ile
mevzuat›m›za giren finansal kiralama
sözleflmelerinin muhasebelefltirilmesi
hususunda herhangi bir düzenleme yap›lmam›fl oldu¤undan finansal kiralama sözleflmeleri adi kiralama ifllemleri
gibi muhasebelefltirilmekteydi. Dolay›s›yla, finansal kiralama konusu varl›klar sözleflme süresince kiraya veren durumunda olan finansal kiralama flirketinin bilançosunda duran varl›klar ara-

Ali Tuğlu, “Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulaması”, Vergi Dünyas›, Kasım, 2003, Sayı: 267, s.69.
Recep Pekdemir, “Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme ve Raporlama”, Sirküler Rapor, Aralık, 2003,
Sayı: 2003-12, s.15.
http://www.bddk.org.tr/turkce/mevzuat/duzenlemetaslaklari/finansal_kiralama_odunc_paraverme_ktt.doc

s›nda gözükmekteydi. Finansal kiralama flirketi bu varl›klar için amortisman
ay›rmakta, yeniden de¤erleme ve di¤er
ifllemleri de yapmaktayd›. Bunun yan›
s›ra yat›r›m indiriminden de finansal
kiralama flirketi faydalanmaktayd›. Finansal kiralama flirketi kira ödemelerini kira geliri olarak kaydetmekteydi.
Kirac› durumunda olan flirket ise finansal kiralama konusu varl›¤› bilançosunda gösterememekte, sadece ödedi¤i
kira tutarlar›n› kira gideri olarak kaydetmekteydi. Finansal kiralama sözleflmelerinin bu flekilde muhasebelefltirilmesinin, muhasebenin temel kavramlar›ndan olan sosyal sorumluluk, dönemsellik ve özün önceli¤ine ayk›r› oldu¤u aç›kt›r. Nitekim bu durum Amerikan Finansal Muhasebe Standartlar›
Kurulu (FASB) taraf›ndan Kas›m
1976’da yay›nlanan ve 1 Ocak
1977’den itibaren Kuzey Amerika ülkelerinde faaliyet gösteren iflletmeler
için yürülü¤e al›nan 13 nolu standarda
(FAS 13) ve Uluslararas› Muhasebe
Standartlar› Kurulu taraf›ndan yay›nlanan ve 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren
geçerli olan Uluslararas› Muhasebe
Standard› (UMS) 17’ye ayk›r› idi. Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlar› Kurulu (TMUDESK) taraf›ndan haz›rlanan ve finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesinin UMS
17’ye uygun flekilde yap›lmas›n› öngören Türkiye Muhasebe Standard›
(TMS) 17-Kiralama ‹fllemlerinin Muhasebelefltirilmesi ise ülkemizde uygulanmamaktayd›.

BDDK’n›n kurulmas›ndan önce mali
sektör için kural koyucu durumunda
olan Hazine Müsteflarl›¤›, 1997 y›l›nda
yapt›¤› bir düzenleme ile finansal kiralama sözleflmelerinde kiraya veren veya kirac› olarak taraf olan mali sektör
flirketlerinin finansal tablolar›n› UMS
17’ye göre haz›rlamalar› yönünde bir
düzenleme yapm›fl ve bu durumda bu
flirketler hem vergi kanunlar›na göre
hem de UMS 17’deki kurallara uygun
bir flekilde iki farkl› finansal raporlama
yapmaya bafllam›fllard›r.4 Bu düzenlemede finansal kiralama flirketleri için
bir hesap plan› yay›nlanmam›fl, yaln›zca finansal tablolar›n›n UMS-17’ye
göre raporlanmas› öngörülmüfltür. Ancak kiraya veren ve kirac› taraflar, finansal kiralama sözleflmesini Vergi
Usul Kanunu (VUK) çerçevesinde adi
kira sözleflmesi gibi de¤erlemekteydiler. Finansal kiralama flirketleri, konular› itibar›yla farkl› bir muhasebe tekni¤i kullanmak durumunda olmalar›
nedeniyle 1 No’lu Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebli¤i’nde “Muhasebenin Temel Kavramlar›”na, “Muhasebe Politikalar›n›n Aç›klanmas›”na ve
“Mali Tablolar ‹lkeleri”ne uymalar›
kofluluyla tebli¤in di¤er mecburiyetlerine uymak konusunda serbest b›rak›lm›fllard›r. Uygulamada finansal kiralama flirketleri, tekdüzen hesap plan›n›ndan yararlan›larak ancak finansal kiralama flirketlerinin ihtiyaçlar›na göre
baz› de¤ifliklikler yap›larak oluflturulmufl bir hesap plan› kullanmaktayd›lar.5

4 Recep Pekdemir, “Vergi Muhasebesinin Kurallarının Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri: Ülkemizde
Finansal Kiralamanın Raporlanması”, İ.Ü.‹flletme Fakültesi Dergisi, C:28, S: 1, Nisan 1999, s.54.
5 Nuran Cömert Doyrangöl, “Son Düzenlemelere Göre Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm, Sayı: 64, Temmuz-Ağustos-Eylül 2003, Sayı: 64, s.16.

Finansal kiralama sözleflmelerinin muhasebelefltirilmesi ile ilgili bir düzenleme, BDDK taraf›ndan yap›lm›flt›r.
22.06.2002 tarih ve 24793 (Mükerrer)
say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan
Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤ine
‹liflkin 4 Say›l› Tebli¤ – Kiralama ‹fllemlerine ‹liflkin Muhasebe Standard›,
31.12.2002 tarih ve 24980 say›l› Resmi
Gazete’de yay›nlanan Tebli¤ ile düzeltilerek 1.10.2002 tarihinden itibaren
geçerli olacak flekilde yürürlü¤e girmifltir. Bu tebli¤ ile bankalar›n aralar›nda yapacaklar› finansal kiralama
sözleflmelerinin esaslar› düzenlenmifltir. Bu düzenlemeler ile bankalar›n bu
ifllemler için kendi hesap planlar›nda
hangi hesaplar› kullanacaklar› da aç›kça belirlenmifltir. BDDK taraf›ndan
bankalar›n yapt›klar› finansal kiralama
sözleflmeleri için haz›rlanan Muhasebe
Uygulama Yönetmeli¤ine ‹liflkin 4 Say›l› Tebli¤: Kiralama ‹fllemlerine ‹lflkin
Muhasebe Standard› ile uluslararas›
uygulamalara uygun bir düzenleme yap›lm›flt›r. Ancak vergisel aç›dan finansal kiralama sözleflmelerinin de¤erlemesinde herhangi bir de¤ifliklik yap›lmam›fl oldu¤u için bu uygulama vergisel boyutta herhangi bir de¤ifliklik getirmemifltir.
Finansal kiralama sözleflmelerinin muhasebelefltirilmesi ile ilgili bir di¤er
önemli düzenleme Sermaye Piyasas›
Kurulu taraf›ndan yay›nlanan Seri: XI,
No: 25 Sermaye Piyasas›nda Muhase6
7

be Standartlar› Hakk›nda Tebli¤ ile yap›lm›flt›r. Buna göre finansal kiralama
yapan ve SPK mevzuat›na tabi olan taraflar finansal kiralama ifllemlerini
31.12.2003 tarihinden itibaren ihtiyari,
1.1.2005 tarihinden itibaren de zorunlu
olarak bu tebli¤ hükümleri çerçevesinde muhasebelefltireceklerdir. Bu tebli¤,
finansal kiralama sözleflmelerinin
UMS 17 ile uyumlu flekilde muhasebelefltirilmesini öngörmektedir.6

4. 4842 SAYILI KANUN VE
F‹NANSAL K‹RALAMA
‹fiLEMLER‹N‹N
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹
Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerde 2005
y›l›nda Uluslararas› Muhasebe Standartlar› uygulamas›na geçilecektir.
Türkiye de bu yönde niyet belirtmifl,
IMF 4. Gözden Geçirme Raporunda
2004 y›l›nda 20 adet UMS ile uyumlu
düzenleme yap›laca¤› aç›klanm›flt›r.
Bunlardan ilki finansal kiralama konusunda gerçeklefltirilmifltir.7
Bu geliflmeler sonucunda, 24.04.2003
ve 25088 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan 4842 say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun
25. maddesiyle 01.07.2003 tarihinden
geçerli olmak üzere; 213 say›l› Vergi
Usul Kanununa “Finansal Kiralama ‹fllemlerinde De¤erleme” bafll›¤› alt›nda
Mükerrer 290. madde eklenmifltir. Bu
yasa ile ilgili olarak Maliye Bakanl›¤›’nca 319 seri nolu VUK Genel Tebli-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: XI, No: 25 Sermaye Piyasasında Muhasebe
Standartları Hakkında Tebliğ, Yirmiikinci Kısım: Kiralama İşlemleri
Bülent Üstünel, “Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Vergi Dünyası, Ekim, 2003,
Sayı: 266, s.4.

¤i (R.G. 1.7.2003 – 25155) ve 11 s›ra
no’lu Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebli¤i (R.G. 31.7.2003 –
25185) yay›nlanm›flt›r.
Söz konusu Kanunun 39. maddesinin
(h) bendi hükmüne göre, bu kanunun
25. maddesi ile eklenen VUK Mükerrer 290. madde, 01.07.2003 tarihinden
sonra yap›lan finansal kiralama ifllemlerinin de¤erleme esaslar›n› düzenlemifltir. Bu tarihten önce yap›lan finansal kiralama sözleflmeleri için eski uygulamalar geçerli olacakt›r. Bu düzenlemeler ile finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesinde, ifllemlerin hukuki mahiyeti yerine özün önceli¤i, dönemsellik ve sosyal sorumluluk
ilkeleri benimsenmifl, finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesinin uluslararas› muhasebe standartlar›na uygun hale getirilmesi sa¤lanmaya
çal›fl›lm›flt›r.

4.1. F‹NANSAL K‹RALAMA ‹ fi LEMLER‹N‹N TANIMLANMASI
Mükerrer 290. maddeye göre, kira süresi sonunda mülkiyet hakk›n›n kirac›ya devredilip devredilmedi¤ine bak›lmaks›z›n, bir iktisadi k›ymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan
riskler ile yararlar›n tamam›n›n veya
tamam›na yak›n›n›n belli bir dönemde
bedel karfl›l›¤› kirac›ya b›rak›lmas› sonucunu do¤uran kiralamalar finansal
kiralama olarak kabul edilmifltir. Ayn›
iktisadi k›ymete iliflkin birden fazla
sözleflme, ilave, tadil ve di¤er sözleflmelerin yap›lmas› halinde tüm anlaflmalar bir arada de¤erlendirilecektir.
Yap›lan düzenlemede kiraya veren taraf kiralayan olarak tan›mlanm›flt›r, an-

cak “kiralayan” ifadesi hem kiraya veren hem de kirac› anlam›nda kullan›labilece¤i için bu çal›flmada kiralayan
yerine kiraya veren tabiri kullan›lacakt›r.
Bu düzenlemelere göre, afla¤›da belirtilen kriterlerden birini veya daha fazlas›n› içeren kiralamalar Vergi Usul
Kanunu aç›s›ndan finansal kiralama
olarak kabul edilecektir.
-‹ktisadi k›ymetin mülkiyetinin kira
süresi sonunda kirac›ya devredilmesi,
-Kirac›ya kira süresi sonunda iktisadi
k›ymeti rayiç bedelinden düflük bir bedelle sat›n alma hakk› tan›nmas›,
-Kiralama süresinin iktisadi k›ymetin
ekonomik ömrünün % 80’inden daha
büyük bir bölümünü kapsamas›; örne¤in, iktisadi k›ymetin ekonomik ömrü
10 y›l, kiralama süresi 9 y›l ise kiralama süresi ekonomik ömrün % 80’inden fazla oldu¤u için bu kiralama bir
finansal kiralama olacakt›r. Ancak 319
say›l› VUK Genel Tebli¤inde baz› iktisadi k›ymetlerin ekonomik ömür nisbetinin hesaplanmas›nda oransal olarak ilk y›llar›n›n son y›llar›na göre daha fazla ekonomik fayda sa¤layaca¤›n›n göz önünde bulundurulabilece¤i
belirtilmifltir.
-Sözleflmeye göre yap›lacak kira ödemelerinin bugünkü de¤erlerinin toplam›n›n iktisadi k›ymetin rayiç bedelinin
% 90’›ndan daha büyük bir de¤eri
oluflturmas›; örne¤in, kiralama bafllang›c›nda iktisadi k›ymetin rayiç bedeli
50 milyar lira ve kira ödemelerinin bugünkü de¤eri toplam› 49 milyar lira ise
bu bir finansal kiralamad›r. Çünkü, 49

milyar lira 50 milyar liran›n % 90’›
olan 45 milyar liradan daha büyüktür.
-Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama
sözleflmelerinde, sadece sözleflmede
kira süresi sonunda mülkiyet hakk›n›n
kirac›ya devri öngörü1müflse veya kirac›ya kira süresi sonunda kiralama konusu. gayrimenkulu düflük bir bedelle
sat›n alma hakk› tan›nm›flsa finansal
kiralaman›n varl›¤› kabul edilecektir.
Do¤al kaynaklar›n araflt›r›lmas› veya
kullan›lmas›na yönelik kiralama sözleflmeleri ile sinema filmleri, video kay›tlan, patentler, kopyalama hak1ar›
gibi k›ymetlerle ilgili lisans sözleflmeleri Vergi Usul Kanununun mükerrer
290’›nc› maddesi kapsam›nda de¤erlendirilmemektedir.
Finansal kiralaman›n bu flekilde tan›mlanmas› genel hatlar›yla UMS 17’ye
uygundur. Ancak UMS 17’nin kiraya
veren ve kirac› taraflar için daha ayr›ntl› aç›klamalar içerdi¤i de göz önünde bulundurulmal›d›r.
4.2. K‹RA ÖDEMELER‹
Sözleflmeye göre, kiralama süresi boyunca yap›lmas› gereken kira ödemeleridir. Sözleflme hükümlerine göre kirac›n›n kiralama süresi bafllang›c›nda kiraya verene ödedi¤i ve kendisine geri
dönüflü olmayacak depozito veya peflin
ödenmifl kira bedelleri de kira ödemeleri içinde dikkate al›nacakt›r.
Afla¤›da say›lan de¤erler de kira süresi
boyunca yap›lan kira ödemeleri kapsam›nda de¤erlendirilecektir.
-Kira süresi sonunda kiralama konusu
iktisadi k›ymetin kalan de¤erine iliflkin
bir taahhüt olmas› halinde bu de¤er,

(kalan kiflilere iliflkin taahhüdün kirac›
veya baflka bir kifli taraf›ndan yap›lmas›n›n önemi yoktur.)
-Kira süresi sonunda kirac›ya düflük bir
bedelle iktisadi k›ymeti sat›n alma hakk› tan›nd›¤› ve sözleflme bafllang›ç tarihinde bu hakk›n kullan›lma olas›l›¤›n›n
yüksek oldu¤u durumda bu sat›n alma
hakk›n›n kullan›lmas› durumunda
ödenmesi gereken bedeldir.

4.3. 4842 SAYILI KANUNDA VE
319 SER‹ NOLU VUK GENEL TEBL‹⁄‹NDEK‹ D‹⁄ER K A V R A M LAR
Kira Ödemelerinin Bugünkü De¤eri:
Kira ödemelerinin, sözleflme tarihinde,
kiralamada kullan›lan faiz oran› dikkate al›narak hesaplanan bugünkü de¤erlerinin toplam›d›r. Kiralamada kullan›lan faiz oran› tespit edilemiyorsa, kirac›n›n kiralamaya konu iktisadi k›ymeti
sat›n almak için ayn› vade ile almas›
gereken borç için katlanaca¤› faiz oran› kullan›lacakt›r.
Kiralamada Kullan›lan Faiz Oran›: Kira ödemeleri ile garanti edilmemifl kalan de¤er toplam›n›n bugünkü de¤erini, kiralamaya konu iktisadi k›ymetin
rayiç bedeline eflitleyen iskonto oran›d›r.
‹ktisadi K›ymetin Rayiç Bedeli: Bir iktisadi k›ymetin de¤erleme günündeki
normal al›m sat›m de¤eridir. Rayiç bedel sözleflmenin bafllang›c›nda tespit
edilmelidir. ‹ktisadi k›ymetin maliyet
bedeli ile sözleflme bafllang›c›ndaki rayiç bedeli aras›nda bir fark bulunmamal›d›r.
Kalan De¤er: Kiralanan iktisadi k›y-

metin kiralama süresi sonunda sahip
olaca¤› tahmin edilen rayiç bedelidir.
Kiralama Süresi: Kirac›n›n iktisadi
k›ymeti kiralad›¤› sözleflmede belirtilen iptal edilemez süredir. Ancak, kiralaman›n bafllang›c›nda kirac›ya sözleflme süresi bitiminde kira süresini uzatma hakk› tan›nm›fl ve bu hakk› kullanaca¤›n›n kesin veya kesine yak›n oldu¤u durumda bu ilave süre de kira süresi içinde kabul edilir.
Kiralaman›n Bafllang›c›: Sözleflmenin
yap›ld›¤› tarih veya taraflardan birinin
sözleflmenin ana maddelerinden birine
iliflkin önemli yükümlülük ve taahhütlere girdi¤i tarihlerden erken olan›d›r.
4.4.DE⁄ERLEMEVEAMORT‹SMAN UYGULAMASI
Finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesi ile ilgili olan düzenleme, de¤erleme ve amortisman bafll›klar› alt›nda yap›lm›flt›r. Buna göre finansal kiralamaya konu olan iktisadi
k›ymet ile sözleflmeden do¤an hak,
borç ve alacaklar›n de¤erlemesi ve
amortisman uygulamas› afla¤›daki
esaslara göre yap›lacakt›r.
Kiraya veren flirket, kiralama süresi
boyunca kirac› taraf›ndan yap›lacak
anapara art› faizden oluflan kira ödemelerinin toplam tutar›n›, bir baflka deyiflle sözleflme tutar›n›, alacak olarak
aktifinde gösterecektir. Aktiflefltirilen
alacak tutar› ile kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark› ise gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak pasiflefltirmek suretiyle de¤erleyerek kay›tlar›na intikal ettirecektir.
Kirac› flirket, finansal kiralama ifllemi-

ne konu iktisadi k›ymeti kullanma hakk›n› ve sözleflmeden do¤an borcunu,
kiralama konusu iktisadi k›ymetin rayiç bedeli veya sözleflmeye göre yap›lacak kira ödemelerinin bugünkü de¤erinden düflük olan› ile de¤erleyecektir.
Finansal kiralama konusu iktisadi k›ymet, kullanma hakk› olarak aktife al›nacak, karfl›l›¤›nda ise kiraya verene
olan borç pasife kaydedilecektir.
Kiraya veren, kiralama konusu iktisadi
k›ymeti, bu iktisadi k›ymetin net
bi1anço aktif de¤erinden kira ödemelerinin bugünkü de¤erinin düflülmesi sonucu bulunan tutar ile de¤erleyecektir.
‹ktisadi k›ymetin net bi1anço aktif de¤erinden kira ödemelerinin bugünkü
de¤erinin düflülmesi sonucu bulunan
tutar›n s›f›r veya negatif olmas› halinde, iktisadi k›ymet iz bedeliyle de¤erlenip aradaki fark iktisadi k›ymetin elden ç›kar›lmas›ndan elde edilen kazançlar gibi iflleme tabi tutulacak olup
gelir kaydedilmesi gerekmektedir. Finansal kiralama konusu iktisadi k›ymetin net bi1anço aktif de¤eri ile kira
ödemelerinin bugünkü de¤eri ço¤u zaman birbirine eflit olaca¤›ndan kiraya
veren, iktisadi k›ymeti genel olarak iz
bedeliyle kay›tlar›nda gösterecektir.
‹ktisadi k›ymetin net aktif bi1anço de¤erinden, kira ödemelerinin bugünkü
de¤erinin düflülmesi sonucu oluflan tutar›n pozitif olmas› durumunda, pozitif
fark finansal kiraya veren taraf›ndan
amortismana tabi tutulacakt›r. Bu durum, tebli¤de flu örnekle aç›klanm›flt›r:
net bilanço aktif de¤eri veya fatura tutan 100 milyar lira, kira ödemelerinin
net bugünkü de¤eri 95 milyar lira ise, 5

milyar lira pozitif fark finansal kiralama flirketi taraf›ndan amortismana tabi
tutulacakt›r. Amortisman ay›rma ifllemi Vergi Usul Kanunu ve ilgili genel
tebli¤lerde bu iktisadi k›ymet için tespit edilmifl sürelerde yap›lacakt›r. Fark›n s›f›r veya negatif olmas› durumunda amortisman ayr›lmas› mümkün de¤ildir ve bu kiralama konusu iktisadi
k›ymetler için yeniden de¤erleme yap›lmas› söz konusu olmayacakt›r.
Finansal kiralama konusu varl›¤›n net
aktif bi1anço de¤erinden, kira ödemelerinin bugünkü de¤erinin düflülmesi
sonucu oluflan tutar›n pozitif olmas›
durumunda, pozitif fark›n finansal kiraya verenin aktifinde gösterilmesi ve
amortismana tabi tutulmas› “UMS 17”
ve “FAS 13”ten farkl› bir uygulama olmaktad›r.
Kirac› taraf›ndan aktiflefltirilen finansal kiralamaya konu iktisadi k›ymeti
kullanma hakk›, kiralama konusu iktisadi k›ymet için belirlenmifl usul ve
esaslar çerçevesinde amortismana ve
yeniden de¤erlemeye tabi tutulacakt›r.
Sözleflmenin fesh olunmas› halinde kalan dönemler için iktisadi k›ymetle ilgili olarak amortisman ayr›lma ve yeniden de¤erleme ifllemleri yap›lmayacakt›r.
Kiraya veren, gelecek dönemlere ait
faiz gelirlerini, kiralanan iktisadi k›ymetin finansal kiralama sözleflmesinin
yap›ld›¤› tarihteki rayiç bedelinden,
her bir dönem sonunda anapara geri
ödemelerinin düflülmesi sonucu kalan
tutar üzerinden sabit bir dönemsel faiz
oran› yaratacak flekilde hesaplamak suretiyle tahakkuk ettirecektir. Tahakkuk

tarihinden vadenin bitiminin anlafl›lmas› gerekmektedir. Her bir dönem sonu ifadesinden kira sözleflmesi ekindeki ödeme plan›ndaki ödeme dönemlerinin anlafl›lmas› gerekmektedir. Bu durum tebli¤de, “4 y›ll›k kiralama dönemi, y›lda bir kez ödemeli ve her y›l
30/09..... tarihinde kira ödemesi öngörülmüflse, “her bir dönem sonu” ifadesinden 30/09…, 30/09…ve sonraki
y›llar tarihlerini anlamak gerekmektedir.” fleklinde aç›klanm›flt›r. Bu durumda, her bir 30/09 tarihi itibariyle faiz ve
ana para ayr›flt›rmas› yap›larak, pasiflefltirilen faiz gelirlerinden 30/09…tarihi itibariyle bakiye anapara borcuna
isabet eden faiz tutar› gelir kaydedilecektir.
Kirac› finansal kiralama sözleflmesine
göre yapt›¤› kira ödemelerini, borç
anapara ödemesi ve faiz gideri olarak
ayr›flt›racak ve bu ayr›flt›rma ifllemini
her bir dönem sonunda kalan borç tutar›na sabit bir dönemsel faiz oran› uygulanmas›n› sa¤layacak flekilde yapacakt›r. “Her bir dönem sonu” ifadesi, kirac› aç›s›ndan sözleflmede belirtilen kira
ödeme tarihidir.
Kiraya veren aktiflefltirdi¤i alacak tutar›n›, kirac› ise finansal kiralama borcunu reeskonta tabi tutmayacakt›r.
Kiraya veren taraf›ndan iktisadi k›ymetin sat›n al›nmas›nda Türk Liras›
veya döviz cinsinden kredi kullan›lm›fl
ise ilk y›l için ödenen kur farklar› ve
faiz giderlerinin sözleflme yap›lmas›ndan önce k›ymetin maliyetine ilave
edilebilecek olmas› halinde maliyete
ilave edilecek aksi halde ve di¤er y›llarda ise gider kaydedilecektir.
Finansal kiralama ifllemi esas olarak

bir kredi iflleminden farkl› olmad›¤›ndan kiraya verene ödenen finansal kiralama bedelleri, di¤er flartlar da mevcut ise, finansman gider k›s›tlamas›na
tabi olacakt›r.
Kiraya verenin finansal kiralamaya konu iktisadi k›ymetin üretimini veya
al›m sat›m›n› yapmas› halinde, iktisadi
k›ymetin net bilanço aktif de¤eri olarak rayiç bedeli dikkate al›nacakt›r.
Rayiç bedel ile maliyet bedeli aras›ndaki fark›n normal bir sat›fl iflleminden
elde edilen kar veya zarar olarak iflleme tabi tutulmas› gerekecektir.
Kiraya verenin yurtd›fl›nda bulunmas›
halinde kirac› taraf›ndan Kurumlar
Vergisi Kanununun 24: maddesi uyar›nca tevkifat yap›lacakt›r. (93/5147
say›l› Bakanlar Kurulu Karar› eki Karar›n 3 üncü maddesinin (a) bendi gere¤ince oran %1’ dir.)
Finansal
kiralama
flirketleri,
01/07/2003 tarihinden önce yap›lan finansal kiralama sözleflmelerindeki sabit k›ymetler için amortisman ay›rmaya ve yeniden de¤erleme yapmaya devam edecektir.
Kanunun bu hükümleri 01/07/2003 tarihinden sonra yap›lacak kiralama ifllemlerine uygulanmak üzere yürürlü¤e
girece¤inden bu tarihten önce yap›lan
finansal kiralama sözleflmelerindeki
ödeme plan›na göre fatura edilen finansal kiralama bedellerinin tümü, kirac› taraf›ndan kira gideri olarak kaydedilmeye devam edilecektir.
4842 say›l› kanundan önce, finansal kiralama ifllemi anapara ve faizden olu8
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flan kira ödemelerinin tamam› gider
yaz›labilmekte idi. 3226 say›l› kanuna
göre kira ödemelerinin tutarlar›n›n taraflarca serbestçe belirlenebildi¤i de
göz önüne al›nd›¤›nda, kira ödemelerinin büyük bir k›sm›n›n –örne¤in
%97’sinin- ilk y›lda yap›l›p gider yaz›lmas› durumunun kirac› tarafa ciddi
bir vergi avantaj› sa¤layaca¤› aç›kt›r.
Bu konuda mükellef ile idare aras›nda
ç›kan vergi ihtilaf› üzerine, Dan›fltay
Üçüncü Dairesince al›nan 02.06.1995
tarih, E:1994/5008; K:1995/1745 say›l› ve ayn› tarihli E:1994/5007;
K:1995/1744 say›l› kararlarda, finansal
kiralama bedelinin ödendi¤i dönemde
ödenen tutar›n tamam›n›n gider yaz›lmas›n›n uygun oldu¤u belirtilmifltir.8
Daha sonra ayn› dairenin bu tür ihtilaflarda verdi¤i kararlar da ayn› yöndedir.
Bu ihtilaflarla ilgili olarak Dan›fltay
Savc›s›, Vergi Usul Kanununda bir düzenleme yap›lmad›kça finansal kiralama sözleflmeleri ile adi kira sözleflmeleri aras›nda Vergi Usul Kanunu aç›s›ndan bir ayr›ma gidilemeyece¤ini belirtmifltir.9
4842 say›l› kanun ise kira ödemelerinin anapara ve faiz olarak ayr›flt›r›lmas› gerekti¤ini aç›kça belirtti¤ine göre
art›k finansal kiralama ifllemlerinde
anapara ve faizden oluflan kira ödemelerinin tamam› gider yaz›lamayacak,
sadece faiz gideri ilgili dönemde gider
yaz›labilecektir.
Bu noktada belirtilmesi gereken bir di¤er önemli husus da, VUK Mükerrer
290. maddedeki de¤ifliklikte 3226 sa-

Kazım Yılmaz, De¤erleme, İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, 1997, s.210.
A.e.

y›l› yasaya herhangi bir at›f yap›lmam›fl olmas›d›r. Dolay›s›yla, 3226 say›l›
yasa çerçevesinde finansal kiralama
olarak tan›mlanan bir ifllem, VUK hükümlerine göre adi kiralama olarak tan›mlanabilecektir, ayn› zamanda bu
durumun tam tersi de geçerlidir; VUK
hükümlerine göre finansal kiralama
olarak tan›mlanan bir ifllem, 3226 say›l› yasa çerçevesinde adi kira sözleflmesi olarak tan›mlanabilecektir. Örne¤in
3226 say›l› yasa bir kiralaman›n finansal kiralama olabilmesi için sözleflme
süresinin asgari 4 y›l olmas›n› flart koflarken Mükerrer 290. maddede bu
yönde bir hüküm bulunmamaktad›r.

5. KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ VE
TEfiV‹KLERDEN YARARLANMA
319 Seri Nolu VUK Genel Tebli¤i’ne
göre, 4842 say›l› Kanun ile finansal kiralama ifllemlerinde katma de¤er vergisi uygulamas›na iliflkin olarak herhangi bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r. Bu nedenle düzenleme öncesi uygulama, finansal kiralama flirketi taraf›ndan mal›n sat›n al›nmas›, finansal kiralama faturalar› ve sözleflme bitiminde mal›n
kirac›ya teslimine iliflkin olarak sözkonusu düzenleme öncesindeki uygulama
aynen sürdürülecektir. Örne¤in, finansal kiralama faturalar›nda, anapara art›
faiz tutar›na KDV uygulanmas› devam
edecektir. Öte yandan, finansal kiralama flirketleri d›fl›ndaki flirketlerin yapt›¤› ve finansal kiralama say›lan ifllemlerde 3226 say›l› Finansal Kiralama

Kanunu’na göre yap›lan sözleflmeler
için öngörülen indirimli KDV oranlar›n›n uygulanmas› mümkün de¤ildir.
4842 say›l› Kanunun Geçici 2 nci maddesinde bu kanunun yay›m› tarihinden
önce yap›lan finansal kiralama sözleflmeleri ile ilgili olarak Finansal Kiralama Kanununun bu Kanunla de¤ifltirilmeden önceki 28 inci maddesi hükümlerinin uygulanaca¤› ifade edilmifltir.
Ayr›ca, ayn› Kanunun 31 inci maddesi
ile Finansal Kiralama Kanununun 28
inci maddesi de¤ifltirilmifl ve finansal
kiralama yoluyla gerçeklefltirilen yat›r›mlarda kiraya verenin, finansal kiralama konusu iktisadi k›ymetlerle ilgili
olarak bunlar›n sat›n al›nmas› halinde
uygulanan teflviklerden yararlanaca¤›
hüküm alt›na al›nm›flt›r. Bu nedenle finansal kiralama flirketleri eskiden oldu¤u gibi finansal kiralama yoluyla
gerçeklefltirilen yat›r›mlarda yat›r›m
indirimi ve di¤er teflvik unsurlar›ndan
yararlanmaya devam edecektir.10

6. 11 SIRA NOLU MUHASEBE
S‹STEM‹ UYGULAMA GENEL TEBL‹⁄‹ VE F‹NANSAL K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹N‹N MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹
Finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesi ile ilgili 11 S›ra Nolu
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebli¤i (31 Temmuz 2003 Tarihli R.G.
25185) yay›nlanarak Tekdüzen Hesap
Plan›nda gerekli de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Buna göre;

10 Bünyamin Öztürk, Mustafa Özer, “Finansal Kiralamaya İlişkin Yeni Esaslar”, Vergi Sorunları, Kasım,
2003, Sayı: 182, s.14.

“12-T‹CAR‹ ALACAKLAR” hesap
grubunda yer alan “120-ALICILAR”
hesab›n›n aç›klamas›na “Finansal kiralamadan do¤an senetsiz alacaklar da
bu hesapta izlenir” ifadesi; “121-ALACAK SENETLER‹” hesab›n›n aç›klamas›na ise “Finansal kiralama ifllemlerinden do¤an senetli alacaklar da bu
hesapta izlenir” ifadesi eklenmifltir.
“12-T‹CAR‹ ALACAKLAR” hesap
grubunda “124-KAZANILMAMIfi F‹NANSAL K‹RALAMA FA‹Z GEL‹RLER‹ (-)” hesab› aç›lm›flt›r. Bu hesap
finansal kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte
kiralama ifllemlerinden do¤an alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark› gösteren henüz
kazan›lmam›fl finansal kiralama faiz
gelirlerinin izlendi¤i hesapt›r. Bu gelirlerin hesaplanmas›na iliflkin bilgiler bilanço dipnotlar›nda yer al›r. Finansal
kiralama sözleflme tutar› ile finansal
kiralamayla ilgili kira ödemelerinin
bugünkü de¤eri aras›ndaki fark “Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri” olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Her dönem sonunda gerçekleflmifl
olan faiz gelirleri tutarlar› bu hesaba
borç “60-Brüt Sat›fllar” hesap grubunda ilgili sat›fl geliri hesab›na alacak
olarak kaydedilir. Ancak, esas faaliyet
konusu finansal kiralama olmayan iflletmelerce yap›lan finansal kiralama
ifllemiyle ilgili gerçekleflmifl faiz gelirleri, “64-Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an
Gelir ve Kârlar” hesap grubunda faiz
geliri hesab›na alacak olarak kaydedilir.
“22-T‹CAR‹ ALACAKLAR” hesap
grubunda yer alan “220-ALICILAR”
hesab›n›n aç›klamas›na “Finansal kira-

lamadan do¤an senetsiz alacaklar da
bu hesapta izlenir” ifadesi; “221-ALACAK SENETLER‹” hesab›n›n aç›klamas›na ise “Finansal kiralama ifllemlerinde do¤an senetli alacaklar da bu hesapta izlenir” ifadesi eklenmifltir. “22T‹CAR‹ ALACAKLAR” hesap grubunda “224-KAZANILMAMIfi F‹NANSAL K‹RALAMA FA‹Z GEL‹RLER‹ (-)” hesab› aç›lm›flt›r. Bu hesap
finansal kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte
kiralama ifllemlerinden do¤an alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark› gösteren henüz
kazan›lmam›fl finansal kiralama faiz
gelirlerinin izlendi¤i hesapt›r. Bu gelirlerin hesaplanmas›na iliflkin bilgiler bilanço dipnotlar›nda yeral›r. Finansal
kiralama sözleflme tutar› ile finansal
kiralamayla ilgili kira ödemelerinin
bugünkü de¤eri aras›ndaki fark “Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri” olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Kiralama sözleflmesine uygun
olarak tamamlanan ve her dönem sonunda hesaplanan izleyen döneme ait
faiz gelirleri tutar› bu hesaba borç
“124-Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama
Faiz Gelirleri” hesab›na alacak olarak
kaydedilir.
“30-MAL‹ BORÇLAR” hesap grubunda “301-F‹NANSAL K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN BORÇLAR” ile
“302-ERTELENM‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLANMA MAL‹YETLER‹ (-) hesaplar› aç›lm›flt›r. 301Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar hesab›, kirac›lar›n finansal kiralama
yapanlara olan ve vadesi 1 y›l› geçmeyen borçlar›n›n izlendi¤i hesapt›r. Fi-

nansal kiralama sözleflme tutar› bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu
olan ilgili varl›k hesab›na kira ödemelerinin bugünkü de¤eri ile borç ve bu
iki tutar aras›ndaki fark da “302-Ertelenmemifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesab›na borç kaydedilir. 302-Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-), finansal
kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte kiralama
ifllemlerinden do¤an borçlar ile kiralanan varl›¤a iliflkin kira ödemelerinin
bugünkü de¤eri aras›ndaki fark› gösteren henüz ödenmemifl finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendi¤i
hesapt›r. Finansal kiralama sözleflme
tutar› ile finansal kiralamaya konu olan
varl›¤a iliflkin kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark “Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleflmesine uygun
olarak tamamlanan her dönem sonunda
gerçekleflmifl olan faiz giderleri tutarlar› bu hesaba alacak, “66-Borçlanma
Maliyetleri” hesap grubunda ilgili
borçlanma gideri hesab›na borç olarak
kaydedilir.
“40-MAL‹ BORÇLAR” hesap grubunda “401-F‹NANSAL K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN BORÇLAR” ile
“402-ERTELENM‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLANMA MAL‹YETLER‹ (-)” hesaplar› aç›lm›flt›r.
401-Finansal Kiralama ‹fllemlerinden
Borçlar hesab›, kirac›lar›n finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 y›l›
aflan borçlar›n›n izlendi¤i hesapt›r. Finansal kiralama sözleflme tutar› bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu

olan ilgili varl›k hesab›na kira ödemelerinin bugünkü de¤eri ile borç ve bu
iki tutar aras›ndaki fark da “402-Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma
Maliyetleri” hesab›na borç kaydedilir.
Dönemsellik varsay›m›na uygun olarak dönem sonlar›nda, izleyen dönemi
ilgilendiren tutar; “301-Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar” hesab›na
alacak, bu hesaba borç kaydedilir. 402Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) finansal kiralaman›n
yap›ld›¤› tarihte kiralama ifllemlerinden do¤an ve vadesi bir y›l› aflan borçlar ile kiralanan varl›¤a iliflkin kira
ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark› gösteren henüz ödenmemifl finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendi¤i hesapt›r. Finansal kiralama sözleflme tutar› ile finansal kiralamaya konu olan varl›¤a iliflkin kira
ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark “Ertelenmifl Finansal Kiralama
Borçlanma Maliyetleri” olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleflmesine uygun olarak tamamlanana ve
her dönem sonunda izleyen döneme
iliflkin tutar “302-Ertelenmifl Finansal
Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesab›na borç, bu hesaba alacak kaydedilir.
Tekdüzen Hesap Plan› ile ilgili yap›lan
bu düzenlemeler, Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre finansal kiralama say›lan ifllemlerin muhasebelefltirilmesinde dikkate al›nacakt›r. Finansal kiralama flirketlerinin, yukar›da belirtildi¤i gibi 1 No’lu Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebli¤i’nde “Muhasebenin Temel Kavramlar›”na, “Muha-

sebe Politikalar›n›n Aç›klanmas›”na ve “Mali Tablolar ‹lkeleri”ne uymalar› kofluluyla tebli¤in di¤er mecburiyetlerine uymak konusunda serbest b›rak›lmalar›
nedeniyle, bu hesaplar› kullanma zorunluluklar› bulunmamaktad›r, ancak bu hesaplar› kullanmalar›nda fayda vard›r. Kirac› ile finansal kiralama flirketi olmayan
ancak bu düzenleme ile finansal kiralama olarak tan›mlanan ifllemlerde kiraya
veren taraf ise mutlaka bu düzenlemelere göre hareket edecektir.
Buna göre, taraflar›n 31.12.2004 tarihi itibar›yla 4 y›ll›k bir finansal kiralama
sözleflmesi yapt›¤›, 100 TL de¤erinde bir makinenin kiralama konusu oldu¤u,
ödemelerin eflit taksitler halinde yap›ld›¤›, sözleflme an›nda herhangi bir ödeme
yap›lmad›¤› ve sözleflme boyunca toplam 80 TL faiz ödenece¤i varsay›ls›n. Sözleflmenin toplam tutar› 180 TL’d›r. Bir y›l içerisinde ödenecek anapara tutar› 25
TL, tahakkuk edecek faiz ise 20 TL’dir.
Kiraya veren ve kirac› taraflar, bu ifllemi bilançolar›nda sözleflme tarihi itibar›yla afla¤›daki gibi göstereceklerdir.11
Varl›klar

K‹RAYA VEREN‹N B‹LANÇOSU
31.12.2003

Yükümlülükler

12 T‹CAR‹ ALACAKLAR
25
120 Al›c›lar (Anapara + Faiz) 45
124 Kazan›lmam›fl Fin.Kir.
-20
Faiz Gelirleri
22 T‹CAR‹ ALACAKLAR
220 Al›c›lar (Anapara + Faiz)
224 Kazan›lmam›fl Fin.Kir.
Faiz Gelirleri

135
-60

25 MADD‹ DURAN VARLIK
253 Tesis, Makine ve Cihazlar
253.1 Finansal Kiralamaya
1
Konu Makineler

75

1

11 VUK Mükerrer 290. Maddede ve 11 sıra numaralı MSUGT’de finansal kiralama konusu iktisadi kıymetin
kiracının bilançosunda hangi hesap altında gösterileceği açıkça belirtilmemiştir ancak kanunda ve VUK
319. sıra numaralı VUK Genel Tebliğ’de finansal kiralama konusu varlığı kullanma hakkı olarak
aktifleştirileceği ifade edildiği için 260-Haklar hesabının altında gösterilmesi gerekir.

K‹RACININ B‹LANÇOSU
31.12.2003

Varl›klar
26 MADD‹ OLMAYAN DURAN 100
VARLIKLAR
260 Haklar
260.1 Fin. Kir. Konusu K›ymeti
Kullanma Hakk›
100

Yükümlülükler
30 MAL‹ BORÇLAR

25

301 Fin.Kir.‹fllemlerinden Borçlar 45
302 Ert.Fin.Kir.Borçlanma
Maliyetleri
40 MAL‹ BORÇLAR
401 Fin.Kir.‹fllemlerinden Borçlar
402 Ert.Fin.Kir.Borçlanma
Maliyetleri

-20
75
135
-60

Görüldü¤ü gibi 31.12.2003 tarihinde finansal kiralama flirketinin bu sözleflme süresince kirac› taraftan tahsil edece¤i anapara art› faizin toplam tutar›n› flirketin bilançosunda 120 ve 220 hesaplar›n›n toplam› olarak görmek mümkündür. Ayn›
flekilde de kirac› taraf›n sözleflme ile ortaya ç›kan yükümlülüklerinin toplam tutar› olan 180 TL da 301 ve 302 hesaplar›n toplam› olarak görülmektedir. Kiraya
verenin sözleflme süresince tahakkuk ettirece¤i faiz geliri olan 80 TL, 124 ve 224
hesaplar›n›n toplam› olarak, kirac›n›n sözleflme süresince tahakkuk ettirece¤i faiz gideri ise 302 ve 402 hesaplar›n toplam› olarak görülmektedir. Ayr›ca finansal
kiralama konusu varl›k da kirac› taraf›n bilançosunda görülecektir. Bu varl›k,
319 seri nolu VUK Genel Tebli¤i’nde kirac› taraf için “finansal kiralama ifllemine konu olan iktisadi k›ymeti kullanma hakk›” olarak tan›mlanm›flt›r. Bu nedenle finansal kiralamaya konu olan iktisadi k›ymet, 26-Maddi Olmayan Duran Varl›klar hesap grubunda yer alan 260-Haklar hesab›n›n alt›nda gösterilmelidir. Kiraya veren ise, finansal kiralama konusu varl›¤› kay›tlar›ndan ç›kartacak; varl›¤›n net bilanço aktif de¤erinin kira ödemelerinin bugünkü de¤erinden fazla olmas› durumunda, bu varl›¤› kalan de¤eri ile bilançosunda gösterecek, bu de¤er
üzerinden amortisman ay›racak ve yeniden de¤erleme yapacakt›r. Varl›¤›n net
bilanço aktif de¤erinin kira ödemelerinin bugünkü de¤erinden az olmas› durumunda, varl›k kay›tlardan ç›kart›l›rken bu iki tutar›n aras›ndaki fark kadar sat›fl
kar› oluflacak ve bu tutar da 679-Di¤er Ola¤and›fl› Gelir ve Karlar hesab›na kaydedilecektir. Varl›k kiraya verenin bilançosunda iz bedelle gösterilecektir. Varl›¤›n net bilanço aktif de¤erinin kira ödemelerinin bugünkü de¤erine eflit olmas›
durumunda ise varl›k kay›tlardan ç›kart›l›rken kiraya verenin bilançosunda yaln›zca iz bedelle b›rak›lacakt›r. 12 Kiraya verenin kiraya vermek amac›yla sat›n al12 "Yeni Düzenlemelere Göre Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebe İşlemleri", Platform Dergisi,
2003, sayı: 38, s.30.

d›¤› varl›¤›, bu özelli¤ini belirten bir alt hesap ad› alt›nda aktiflefltirmesi, kiraya
verdi¤i zaman ise bu varl›¤› ise bu hesaptan ç›kartarak finansal kiralamaya konu
varl›klar alt hesab› alt›nda göstermesi, kiraya verenin finansal tablolar›n›n anlafl›labilirli¤ini art›racakt›r.
7. ÖRNEK: SON DÜZENLEMELER IfiI⁄INDA F‹NANSAL K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹N‹N MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹
Bir finansal kiralama flirketi, 31.12.2003 tarihinde piyasa de¤eri 10.000.000.000
TL olan bir makineyi sat›n alm›fl ve kirac› tarafa teslim etmifltir. Sözleflmenin süresi 4 y›l olarak, sözleflmedeki faiz oran› ise % 35 olarak belirlenmifl, ödemelerin eflit taksitler halinde dönem sonlar›nda yap›lmas›na karar verilmifltir. Finansal kiralama flirketi, KDV’yi makine bedeline katmam›flt›r. Kirac› 5 y›l üzerinden
normal amortisman ay›racakt›r.
Birbirine eflit kira ödemelerinin tutar›n›n bulunmas›nda anüite iskonto formülü
kullan›labilir:
Anapara x Y›ll›k Faiz Oran›

Y›ll›k Taksit Tutar› =

1

1-

Geri Ödeme Süresi

[(1+Y›ll›k Gaiz Oran›)^
]
Buna göre, y›ll›k kira ödemelerinin tutar› 5.007.641.860 TL olacakt›r.
Kira ödemelerinin faiz ve anaparan›n ayr›flt›r›lmas› afla¤›daki tablodaki gibi olacakt›r:
YIL

0

TAKS‹T
TUTARI

FA‹Z

ANAPARA

KALAN

10.000.000.000

KDV (%1)

ÖDENEN
K‹RA

1

5.007.641.860 3.500.000.000 1.507.641.860 8.492.358.140

50.076.418

5.057.718.278

3

5.007.641.860 2.259.964.571 2.747.677.289 3.709.364.340

50.076.418

5.057.718.278

2
4

5.007.641.860 2.972.325.349 2.035.316.511 6.457.041.629
5.007.641.860 1.298.277.520 3.709.364.340

TOPLAM 20.030.567.440 10.030.567.440 10.000.000.000

0

50.076.418
50.076.418

5.057.718.278
5.057.718.278

20.230.873.112

Tablodan da görüldü¤ü gibi kirac› taraf birinci y›l›n sonunda ödeyece¤i tutar›
anapara ve faiz olarak ayr›flt›racak ve yaln›zca tahakkuk eden faiz kadar gider yazabilecektir. Dolay›s›yla kirac› eskiden oldu¤u gibi kira ödemesi olan
5.007.641.860 TL tutar›n›n tamam›n› gider yazamayacak, bunun yerine yapt›¤›
kira ödemesi ne olursa olsun ancak 3.500.000.000 TL faiz gideri yazabilecektir.
Kirac› y›l sonunda kira bedeli üzerinden % 1 oran› ile KDV hesaplayacakt›r.

7.1. K‹RAYA VEREN‹N KAYITLARI
Kiraya veren flirketi makineyi sat›n alarak kay›tlar›na intikal ettirecektir.
31.12.2003
253 Tesis, Makine ve Cihazlar
10.000.000.000
253.2 Kiralama Amac›yla
Sat›n Al›nan Makineler
191 ‹ndirilecek KDV
100.000.000
102 Bankalar
10.100.000.000
Makinenin Kiraya Veren Taraf›ndan Sat›n Al›nmas›
Finansal kiralama sözleflmesi yap›ld›¤›nda kiraya veren taraf durumunda olan finansal kiralama flirketi, finansal kiralama konusu varl›¤› kay›tlar›ndan ç›kar›rken
varl›¤›n “net bilanço aktif de¤eri” ile “kira ödemelerinin bugünkü de¤eri”ni karfl›laflt›racakt›r. Net bilanço aktif de¤eri ile varl›¤›n rayiç de¤eri anlafl›lmal›d›r. Bu
durumda yukar›da belirtildi¤i gibi üç ihtimal söz konusu olacakt›r.
a) Finansal Kiralama Konusu Varl›¤›n Net Bilanço Aktif De¤erinin Kira Ödemelerinin Bugünkü De¤erinden Fazla Olmas› Durumu
E¤er finansal kiralama konusu varl›¤›n net bilanço aktif de¤eri, kira ödemelerinin bugünkü de¤erinden fazla ise, aradaki fark kiraya verenin aktifinde varl›k
olarak kalacak, finansal kiralama flirketi bu varl›k üzerinden amortisman ay›racakt›r. Sözgelimi, bu örnekte 20.030.567.440 TL tutar›ndaki kira ödemelerinin
bugünkü de¤erinin 9.000.000.000 TL oldu¤u varsay›ls›n. Bu durumda dönem
bafl› itibar›yla kazan›lmam›fl finansal kiralama faiz geliri 11.030.567.440 TL olacak, kiraya veren taraf olan finansal kiralama flirketi, varl›¤› afla¤›daki kay›tta oldu¤u gibi kiralama amac›yla al›nm›fl makineler alt hesab›ndan ç›kartacak, aradaki fark› da finansal kiralamadaki makineler alt hesab›nda gösterecektir.
31.12.2003
120-220 Al›c›lar
20.030.567.440
253 Tesis, Makine ve Cihazlar
1.000.000.000
253.1 Finansal Kiralamaya Konu Makineler
124-224 Kazan›lmam›fl Fin.Kir.Faiz Gelirleri
11.030.567.440
253 Tesis, Makine ve Cihazlar
10.000.000.000
253.2 Kiralama Amac›yla Sat›n Al›nan Makineler
Sözleflme Yap›ld›¤›ndaki Kay›t

Bu durumda finansal kiralama flirketi, bilançosundaki kalan tutar olan
1.000.000.000 TL üzerinden amortisman ay›racak ve bu tutar› yeniden de¤erlemeye tabi tutacakt›r.

b) Finansal Kiralama Konusu Varl›¤›n Net Bilanço Aktif De¤erinin Kira Ödemelerinin Bugünkü De¤erinden Az Olmas› Durumu
E¤er finansal kiralama konusu varl›¤›n net bilanço aktif de¤eri, kira ödemelerinin bugünkü de¤erinden az ise, aradaki fark kiraya veren için dönem geliri olacakt›r. Sözgelimi, bu örnekte 20.030.567.440 TL tutar›ndaki kira ödemelerinin
bugünkü de¤erinin 11.000.000.000 TL oldu¤u varsay›ls›n. Bu durumda kiraya
veren taraf olan finansal kiralama flirketi, afla¤›daki kayd› yapacakt›r.
31.12.2003
120-220 Al›c›lar
20.030.567.440
253 Tesis, Makine, Cihazlar
1
253.1 Finansal Kiralamaya Konu Makineler
124-224 Kazan›lmam›fl Fin.Kir.Faiz Gelirleri
9.030.567.440
253 Tesis, Makine, Cihazlar
10.000.000.000
253.2 Kiralama Amac›yla Sat›n Al›nan Makineler
679 Di¤er Ola¤and›fl› Gelir ve Karlar
1.000.000.001
Sözleflme Yap›ld›¤›ndaki Kay›t
Görüldü¤ü gibi bu durumda 1.000.000.001 TL ola¤and›fl› gelir tahakkuk etmekte ve dönemin matrah›n› yükseltmektedir. Bu nedenle faiz oran› büyük önem kazanmaktad›r, çünkü yasaya göre kira ödemeleri bu faiz oran› ile iskonto edilerek
bugünkü de¤er hesaplanacakt›r. Özellikle sözleflmede faiz oran›n›n belirtilmedi¤i durumlarda, finansal kiralama flirketi aç›s›ndan faiz oran›n›n belirlenmesi hususunda vergi idaresi ile birtak›m s›k›nt›lar do¤abilecektir.
c) Finansal Kiralama Konusu Varl›¤›n Net Bilanço Aktif De¤erinin Kira Ödemelerinin Bugünkü De¤erine Eflit Olmas› Durumu
E¤er finansal kiralama konusu varl›¤›n net bilanço aktif de¤eri, kira ödemelerinin bugünkü de¤erine eflit ise –ki genellikle bu durum söz konusu olur- bu durumda kiraya veren afla¤›daki kayd› yapacakt›r. Ödeme plan›na göre bu örnekte
de finansal kiralama konusu varl›¤›n net bilanço aktif de¤eri kira ödemelerinin
bugünkü de¤erine eflittir.

31.12.2003
120 Al›c›lar
5.007.641.860
220 Al›c›lar
15.022.925.580
253 Tesis, Makine ve Cihazlar
1
253.1 Finansal Kiralamaya Konu Makineler
124 Kazan›lmam›fl Fin.Kir.Faiz Gelirleri
3.500.000.000
224 Kazan›lmam›fl Fin.Kir.Faiz Gelirleri
6.530.567.440
253 Tesis, Makine ve Cihazlar
10.000.000.000
253.2 Kiralama Amac›yla Sat›n Al›nan Makineler
679 Di¤er Ola¤and›fl› Gelir ve Karlar
1

Sözleflme Yap›ld›¤›ndaki Kay›t
Kira ödemelerinin bugünkü de¤erinin finansal kiralama konusu varl›¤›n net bilanço aktif de¤eri ile eflit olmas› durumunda, sözleflmenin yap›ld›¤› 31.12.2003
tarihinde taraflar›n bilançolar› afla¤›daki gibi olacakt›r.
K‹RAYA VEREN‹N B‹LANÇOSU
31.12.2003

Varl›klar

12 T‹CAR‹ ALACAKLAR

120 Al›c›lar
5.007.641.860
(Anapara + Faiz)
124 Kazan›lmam›fl
-3.500.000.000
Fin.Kir. Faiz Gelirleri

1.507.641.860

8.492.358.140
22 T‹CAR‹ ALACAKLAR
220 Al›c›lar
15.022.925.580
(Anapara + Faiz)
224 Kazan›lmam›fl
-6.530.567.440
Fin.Kir. Faiz Gelirleri
25 MADD‹ DURAN VARLIK
253 Tesis, Makine ve Cihazlar
253.1 Finansal Kiralamaya
Konu Makineler

1
1

Yükümlülükler

Varl›klar

26 MADD‹ OLMAYAN

DURAN VARLIKLAR

K‹RACININ B‹LANÇOSU
31.12.2003
10.000.000.000 30 MAL‹ BORÇLAR

260 Haklar

260.1Fin. Kir. Konusu 10.000.000.000
K›ymeti Kullanma Hakk›

Yükümlülükler

1.507.641.860

30 Fin.Kir.‹fllemlerinden 5.007.641.860
Borçlar

302 Ert.Fin.Kir.Borçlanma-3.500.000.000
Maliyetleri

40 MAL‹ BORÇLAR

8.492.358.140

401 Fin.Kir.‹fllemlerinden 15.022.925.580
Borçlar

402 Ert.Fin.Kir.Borçlanma -6.530.567.440
Maliyetleri

Kiraya verenin y›l sonunda düzenleyece¤i fatura afla¤›daki gibi olacakt›r:
FATURA
Birinci Y›l Finansal Kiralama Taksidi
Anapara
1.507.641.860
Faiz
3.500.000.000
Kira Tutar›
5.007.641.860
KDV (%1)
50.076.418
Toplam Ödeme
5.057.718.278
Buna göre, 31.12.2004 tarihinde, ilk taksidin vadesi geldi¤inde kiraya veren taraf›ndan flu kay›tlar yap›lacakt›r.
31.12.2004
120 Al›c›lar
50.076.418
391 Hesaplanan KDV
50.076.418
Hesaplanan KDVnin Kayd›
31.12.2004
124 Kazan›lmam›fl Fin.Kir.Faiz Gelirleri 3.500.000.000
600 Yurtiçi Sat›fllar
3.500.000.000
600.1 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
Faizin Gelirinin Tahakkuk Etmesi

102 Bankalar
120 Al›c›lar
Taksidin Tahsili

31.12.2004
5.057.718.278

5.057.718.278

31.12.2004
224 Kazan›lmam›fl Fin.Kir.Faiz Gelirleri
2.972.325.349
124 Kazan›lmam›fl
2.972.325.349
Fin.Kir.Faiz Gelirleri
Gelecek Y›l Tahakkuk Edecek Faizin Dönen Varl›klar Aras›na Al›nmas›
Kiraya verenin esas faaliyet konusunun finansal kiralama olmamas› durumunda,
tahakkuk eden 3.500.000.000 TL’lik faiz geliri 642-Faiz Gelirleri hesab›na kaydedilecektir.13 Tahakkuk eden faizlerin y›l sonu beklenmeden ayl›k olarak kaydedilmesi uygun olacakt›r. Ayn› flekilde, “220 Al›c›lar” ve “224 Kazan›lmam›fl
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri”nin vadesi bir y›l›n alt›na inen k›s›m›n›n ayl›k
olarak dönen varl›klara al›nmas›nda fayda vard›r, ancak örne¤in basit olmas›
amac›yla bu ifllemler gösterilmemifltir.
7.2. K‹RACININ KAYITLARI
Kirac› finansal kiralama sözleflmesi yap›ld›¤›nda afla¤›daki kayd› yapacakt›r.

31.12.2003
265 Haklar
10.000.000.000
265.1 Fin. Kir. Konusu K›ymeti
Kullanma Hakk›
302 Ertelenmifl Fin. Kir. Borçlanma Maliyetleri 3.500.000.000
402 Ertelenmifl Fin. Kir. Borçlanma Maliyetleri
6.530.567.440
301 Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar
5.007.641.860
401 Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar
15.022.925.580
Sözleflme Yap›ld›¤›ndaki Kay›t
31.12.2004 tarihinde yukar›da gösterilen faturay› alacak ve afla¤›daki kay›tlar›
yapacakt›r.

13 Öztürk, Özer, a.g.e., s.20.

31.12.2004

780 Finansman Giderleri
3.500.000.000
191 ‹ndirilecek KDV
50.076.418
302 Ertelenmifl Fin.Kir.Borçlanma Maliyetleri
301 Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar
Faturan›n Kay›tlara Al›nmas› ve Faizin Tahakkuku
301 Finansal Kiralama
‹fllemlerinden Borçlar
102 Bankalar
Ödeme

3.500.000.000
50.076.418

31.12.2004
5.057.718.278
5.057.718.278

31.12.2004
730 Genel Üretim Giderleri
2.000.000.000
268 Birikmifl Amortismanlar
2.000.000.000
Amortisman Kayd› (5 y›l üzerinden, normal amortisman)
8. SONUÇ
4842 say›l› kanun ve bu kanun çerçevesinde yay›nlanan 319 seri nolu VUK Genel Tebli¤i ve 11 s›ra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ile, finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesinin Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan yay›nlanan “Finansal Kiralama ‹fllemleri: 17 nolu
Uluslararas› Muhasebe Standard› (UMS)”na ve Finansal Muhasebe Standartlar›
Kurulu (FASB) taraf›ndan yay›nlanan “13 nolu Finansal Kiralama ‹fllemlerinin
Muhasebelefltirilmesi Standard›”na uyumlu hale getirilmesi amaçlanm›flt›r.
Yap›lan düzenlemeler ile vergi hukukumuzda finansal kiralaman›n adi kira sözleflmelerinden ayr› tutularak tan›mlanmas›, kira ödemelerinin kiraya veren taraf›ndan kira geliri ve kirac› taraf›ndan kira gideri yaz›lmas› yerine anapara ve faiz olarak ayr›flt›r›larak taraflarca faiz geliri ve faiz gideri olarak kaydedilmesi ve
finansal kiralama konusu k›ymetin kirac›n›n aktifinde gösterilmesinin sa¤lanmas› ile finansal kiralama ifllemleri uluslararas› uygulamalar ile uyumlu olarak muhasebelefltirilmektedir.
Bu düzenlemenin kirac› için en önemli etkisi, kira ödemesinin tamam›n› gider
yazamayacak olmas›, bunun yerine yapt›¤› kira ödemesi ne olursa olsun kira ödemelerinin anapara ve faiz olarak ayr›flt›racak ve yaln›zca tahakkuk eden faiz kadar gider yazabilecek olmas›d›r. Vergi Usul Kanunundaki bu düzenleme ile fi-

nansal kiralama ifllemleri adi kira sözleflmelerinden ayr›lm›fl oldu¤undan bu
konuda bir vergi ihtilaf› has›l olursa
yarg›n›n da bu yönde görüfl bildirece¤i
söylenebilir. Kirac› aç›s›nda önemli
olan bir di¤er husus da kirac›n›n finansal kiralamada yat›r›m indiriminden
faydalanamayacak olmas›d›r. Dolay›s›yla, finansal kiralaman›n öngördü¤ü
tüm faydalar›n kirac›ya devredilmesi
durumu gerçekleflmemifl olmaktad›r.
Kiraya veren taraf için en önemli husus
ise finansal kiralama konusu varl›¤›n
net bilanço aktif de¤erinin, kira ödemelerinin bugünkü de¤erinden az olmas› durumunda aradaki fark›n maddi
duran varl›k sat›fl kar› olarak vergi
matrah›n› yükseltmesidir. Bu durumda,
sözleflmedeki faiz oran›n›n tespiti büyük önem kazanmaktad›r, çünkü kira
ödemeleri yasaya göre bu faiz oran› ile
iskonto edilerek bugünkü de¤er hesaplanacakt›r. Sözleflmede faiz oran›n›n
belirtilmedi¤i durumlarda, yasaya göre
kirac› flirketin ayn› varl›¤› edinebilmek
için alaca¤› borcun maliyetinin iskontolamada kullan›lacak olmas›, özellikle
finansal kiralama flirketi aç›s›ndan faiz
oran›n›n belirlenmesinde vergi idaresi
ile birtak›m s›k›nt›lar do¤abilecektir.
fiayet vergi idaresi belirtilen faiz oran›n› uygun bulmaz ise matrah fark› ç›kmas› gibi bir durum has›l olabilecektir.
Di¤er taraftan, finansal kiralama konusu varl›¤›n net bilanço aktif de¤erinin,
kira ödemelerinin bugünkü de¤erinden
fazla olmas› durumunda, aradaki fark›n finansal kiralama flirketi taraf›ndan
zarar olarak yaz›lamamas› ve aktifinde
varl›k olarak izlenmesi de kiraya veren

aç›s›ndan olumsuz bir husustur. Ayr›ca
bu durumda uluslararas› uygulamalara
ayk›r› bir uygulama yap›lm›fl olacakt›r.
01.07.2003 tarihinden önce yap›lm›fl
finansal kiralama sözleflmelerinin hem
finansal kiralama flirket hem de kirac›
flirket taraf›ndan eski flekliyle muhasebelefltirilmeye devam edilmesi, finansal analiz yapanlar›n bu durumu mutlaka dikkate almalar›n› gerekli k›lmaktad›r.
Finansal kiralama ile ilgili son düzenlemeler ile, yukar›da an›lan standartlar›n finansal kiralama ifllemleri ile ilgili
ayr›nt›l› hususlar içermesi nedeniyle
ülkemiz uygulamas› ile uluslararas›
uygulamalar aras›nda tam uyumun
sa¤land›¤› iddia edilemez. Ancak yine
de Mükerrer 290. madde ile bu ifllemlerin, vergi hukukumuz aç›s›ndan yasal
bir dayana¤a kavuflmas› sa¤lanm›flt›r.
Finansal kiralama ilgili ayr›nt›l› hususlar›n kanunlarda düzenlenmesi birtak›m s›k›nt›lar› beraberinde getirebilece¤inden, bu konuyla ilgili bundan
sonraki düzenlemelerin genel tebli¤ler
ve Türkiye Muhasebe Standartlar›n›n
yay›nlad›¤› standartlar ile aç›kl›¤a kavuflturulmas› yerinde olacakt›r.

KAYNAKÇA

Doyrangöl, Nuran Cömert
: “Son Düzenlemelere Göre Finansal Kiralama ‹fllemlerinin Muhasebelefltirilmesi”, Mali Çözüm, Say›: 64, Temmuz-A¤ustos-Eylül 2003.
Öztürk, Bünyamin

Özer, Mustafa
:“Finansal Kiralamaya ‹liflkin Yeni Esaslar”, Vergi Sorunlar›, Kas›m, 2003, Say›: 182.

Pekdemir, Recep : “Finansal Kiralama ‹fllemlerinde De¤erleme ve Raporlama”, Sirküler
Rapor, Aral›k, 2003, Say›: 2003-12.
Pekdemir, Recep: “Vergi Muhasebesinin Kurallar›n›n Finansal Raporlama Üzerindeki
Etkileri: Ülkemizde Finansal Kiralaman›n Raporlanmas›”, ‹.Ü.‹flletme Fakültesi Dergisi,
C:28, S: 1, Nisan 1999.
Tu¤lu, Ali : “Finansal Kiralama ‹fllemlerinde KDV Uygulamas›”, Vergi Dünyas›, Kas›m,
2003, Say›: 267.

Üstünel, Bülent: “Finansal Kiralama ‹fllemlerinin Muhasebelefltirilmesi”, Vergi Dünyas›,,
Ekim, 2003, Say›: 266.
Y›lmaz, Kaz›m : De¤erleme, ‹stanbul, Maliye Hesap Uzmanlar› Derne¤i Yay›nlar›, 1997.

: “Yeni Düzenlemelere Göre Finansal Kiralama ‹fllemlerinin Muhasebe
‹fllemleri”, Platform Dergisi, 15 Kas›m 2003, say›: 38.
: 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu, 28/6/1985 tarihli ve 18795 sa
y›l› Remi Gazete
: 4842 say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun,
24.04.2003 tarihli ve 25088 say›l› Resmi Gazete

: 319 seri nolu VUK Genel Tebli¤i, 01.07.2003 tarihli ve 25155 say›l›
Resmi Gazete
: 11 seri nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i, 31.7.2003
tarihli ve 25185 say›l› Resmi Gazete

: Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤ine ‹liflkin 4 Say›l› Tebli¤ – Kiralama
‹fllemlerine ‹liflkin Muhasebe Standard›, 22.06.2002 tarih ve 24793
(Mükerrer) say›l› Resmi Gazete
: TMS 17

: UMS 17

: FAS 13

: SPK Seri: XI, No: 25 Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar›
Hakk›nda Tebli¤, Yirmiikinci K›s›m: Kiralama ‹fllemleri
:http://www.bddk.org.tr/turkce/mevzuat/duzenlemetaslaklari
/finansal_kiralama_odunc_paraverme_ktt.doc

AVRUPA B‹RL‹⁄‹’NE ÜYEL‹⁄‹N
TÜRK EKONOM‹S‹ ÜZER‹NE MUHTEMEL
ETK‹LER‹
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I. G‹R‹fi
ürkiye’nin Avrupa Birli¤i (AB)’ne üyeli¤i konusunda bugüne kadar say›s›z
tart›flma, panel, sempozyum yap›lm›flt›r. Birli¤e üye olma konusunda olumlu düflününler, ekonominin daha iyi olaca¤› kanaatini tafl›maktad›rlar.
Olumsuz düflünenlerin kayg›s› ise daha çok egemenlik konusundad›r. Globalleflen dünyada ülkeler, gerek savafls›z bir dünya kurmak ve gerekse ticaretin geliflimini sa¤lamak amac›yla ekonomik entegrasyonlara gitmektedirler. Türkiye’nin
geliflen bu durum karfl›s›nda sessiz ve kay›ts›z kalmas› düflünülemez.

II. TÜRK‹YE-AVRUPA B‹RL‹⁄‹ ‹L‹fiK‹LER‹
Bugün dünya, yeni kutuplaflmalara do¤ru yol almaktad›r. Tüm uluslar, gelecekteki ç›karlar›n› daha iyi koruyabilmek için zor bir yap›sal de¤iflimden geçmekte
ve ciddi s›k›nt›lara katlanmak gerekti¤ini bilmektedirler 1.
Belli nesnelerin elde edilmesi için gösterilen çabaya ç›kar denir. Her ekonomik
faaliyet ve iliflki, belli bir ç›kar temeline sahiptir. Burada ç›karlar, bir yandan belli bir ekonomik yarar› kazanmaya ve korumaya, di¤er yandan da ekonomik külfet veya maliyetten k›smaya yöneliktir 2. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Avrupa Birli¤i,
I. ve II.Dünya Savafllar›n›n Avrupa’daki ekonomik kökenli ç›kar çat›flmalar›ndan
do¤du¤u tezine dayanarak, bu ülkelerin ç›karlar›n›n çat›flmas›n›n tersine, uyumlaflt›r›lmaya gitmek; hem bu bölgedeki askeri gerilimleri ortadan kald›racak, hem
de toplumun refah›n› ilk duruma göre daha da art›raca¤› düflüncesi ile ortaya konmufl siyasal, ekonomik, sosyal ve hatta askeri bir bütünleflme projesidir 3. Bunun
için de en baflta mal, hizmet ve eme¤in tamamen serbest dolafl›m› sa¤lanmaktad›r 4.
Türkiye ile Avrupa Birli¤i aras›ndaki iliflkiler, bafltan beri iniflli ve ç›k›fll› bir se1
2
3
4

Mehmet Uğur Civelek, “AB Adaylık Süreci ve Türkiye”, Mercek, Nisan 2002, Sayı:26, s.70.
Hüsnü Erkan, Ekonomi Sosyolojisi, 4.b., Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir, 2000, s.37.
Mustafa Çelen-B. Bülent Bali, “Parasal Kasıt Altında Maliye Politikalarının Etkinliği: Avrupa Para Birliği
(APB) Örneği”, Avrupa Birliğine Geçiş Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu, XVII.Türkiye Maliye
Sempozyumu, (22-25 Mayıs 2002-Fethiye), Ankara Üniversitesi, SBF-HF, Türmob Yayını: No:185, s.71.
Bahattin Kulu, “AB’de KDV Oranlarına İlişkin Düzenlemeler ve KDV Oranlarımızın Bu Prensipler
Bağlamında İrdelenmesi”, Vergi Dünyası, Mart 2002, Sayı:247, s.69.

yir izlemifltir. Bu birleflme hiç kuflkusuz, bir ‘eflitsizler aras›’ birleflme türüdür ve onun sak›ncalar›n› tafl›r 5. Türkiye’nin AB’ye girme planlar› Avrupa
politik sahnesinde kolay baflar›labilir
bir fley de¤ildir. Bu, hem AB hem de
Türkiye için zorluklarla dolu bir hedeftir 6.
1959’da yap›lan baflvuruya, Türkiye’nin ekonomik geliflmifllik düzeyinin
yeterli olmad›¤› ileri sürülmüfl ve tam
üyelik flartlar›n›n oluflmas›na kadar bir
ortakl›k anlaflmas›n›n imzalanmas› teklif edilmifltir. 1963 y›l›nda bu amaca
yönelik olarak Ankara Anlaflmas› imzalanm›flt›r. Bu anlaflmadan sonra, öngörülen üç aflamadan (haz›rl›k, geçifl,
son) ilkinin doldu¤u taraflarca kabul
edilerek, 1970’de imzalanan Katma
Protokol, karfl›l›kl› yükümlülükleri belirlemifltir 7.
Türkiye’nin uzun bir zamandan beri
süregelen iliflkilerinde en önemli ad›mlardan birisi Ulusal Program olarak adland›r›lan, Avrupa Birli¤i müktesebat›n›n üstlenilmesine iliflkin Türkiye Ulusal Program›n›n, 19.03.2001 tarihinde
Bakanlar Kurulu taraf›ndan onaylanarak 24.03.2001 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanmas›d›r. Türkiye’nin
AB ile olan iliflkilerinde son dönemlerdeki en önemli resmi belgeler y›ll›k
5

6
7

ilerleme raporlar› ve Kat›l›m Ortakl›¤›
Belgesidir. Bu belge bir anlamda
AB’nin hukuki çerçevesi olan müktesebat›na uyumlaflt›r›lmas› çal›flmalar›nda bir yol haritas› görevini üstlenmektedir. Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi’nde vergilendirmeyle ilgili olarak;
“… özellikle oranlar, ifllem muafiyeti
kapsam›, vergilendirme kapsam› ve
vergi yap›s› olmak üzere tüketim vergileri ve KDV konular›nda uyuma bafllanmas›, yeni vergi önlemlerinin kurumlar vergisi iflleyifl prensipleri ile
uyumlu olmas›n›n güvenceye al›nmas›
ve ay›r›mc› önlemlerin edinmesi, ulusal mevzuat›n AB müktesebat› ile uyumuna bafllanmas› ve tamamlanmas›”
fleklinde amaçlar hedeflenmifltir.
Dönüm noktas› olan bu geliflmeyle AB
ile Türkiye’nin iliflkileri daha net ve
somut hale gelmifl, s›n›rlar› belirlenmifltir. Ulusal Program Türkiye’nin
AB’ye karfl› tam üyelik süreci içinde
k›sa ve orta vadede öngörülen çal›flmalar› gerçeklefltirmesine iliflkin bir söz
vermesidir. Ulusal Program›n oluflmas›nda en önemli kaynak, AB taraf›ndan
sunulan Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi’dir.
Bu belge, vergilendirme ile ilgili k›sa
ve orta vadede özellikle uygulanan
oranlar, muafiyet ifllemlerinin kapsam›
ve vergi yap›s› bak›m›ndan, özel tüke-

Cihan Dura, “Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri’, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 1995-1997,
Sayı:12, s.22.
Michael Rupp, “Avrupa Birliğine Girmede Türkiye’nin Öncelikleri”, (çev:İsmet Sipahi), Mercek, Nisan
2002, Sayı:26, s.66.
Akif Hamzaçebi, “Türkiye- AB İlişkilerinde Vergilendirme ve 2001 İlerleme Raporunda Vergilendirmeye
İlişkin Konuların Değerlendirilmesi”, Avrupa Birliğine Geçiş Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu,
XVII.Türkiye Maliye Sempozyumu, (22-25 Mayıs 2002-Fethiye), Ankara Üniversitesi SBF-HF, Türmob
Yayınları, No:185, s.9.

tim vergisi ve KDV’nin uyumlaflt›r›lmas›na devam edilmesi ve ay›r›mc› uygulamalara yol açacak vergi önlemlerinin kald›r›lmas›n› 8 öngörmektedir.
Türkiye, AB’ye üye olmakla, uluslarüstü yetkiyle donat›lm›fl bir örgüte
tam üye olacakt›r. Topluluk hukuku ile
ulusal hukukun çat›flmas›nda, topluluk
hukukunun üstünlü¤ü kabul edilecektir 9.

III. AVRUPA B‹RL‹⁄‹ TARAFINDAN
TÜRK‹YE’DEN ‹STEN‹LENLER
AB’ye tam üye olmas› için Türkiye’nin ekonomi alan›nda enflasyon,
kay›t d›fl› ekonomi, vergi idaresinin
mükellefleri yeterince kavrayamamas›,
gelir da¤›l›m›n›n adaletsiz olmas› gibi
yap›sal sorunlar›n› çözmesi gerekir.
Di¤er taraftan demokratikleflme, Kopenhag Kriterleri’ni uyum, K›br›s Sorunu, insan haklar› ve az›nl›klar konusundaki çözümlemeleri yapmas› gerekir 10. Krizleri aflm›fl, ulusal gelirini art›rm›fl ve iflsizlik sorununu çözmüfl bir
Türkiye’nin AB’ye tam üyeli¤i çok daha kolay olacakt›r 11. Aday ülkelerden
beklenen, tüm kurumlar› ve politikala-

r› ile modern bir devlet yap›s›n›n yerlefltirilerek, topluluk müktesebat›na
uyum sa¤lamas› ve güçlü, uygulay›c›
yönetime sahip olmas›d›r 12. AB’nin
Türkiye’den ekonomik kriterler bafll›¤›nda istedi¤i koflullar, asl›nda Türk
halk›n›n da isteklerini içermektedir.
Bunlar enflasyonla mücadele, pazar
ekonomisi, kamu harcamalar›n›n disipline edilmesi, mali fleffafl›k, tar›m reformu, özellefltirme, sosyal güvenlik,
e¤itim ve sa¤l›kt›r 13. Türkiye ile AB
iliflkilerinde sorunlar esas itibariyle siyasi kriterlerde dü¤ümlenmektedir.
AB, tarihsel süreç içerisinde demokrasi ve insan haklar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›nda belirli bir çizgi oluflturmufltur.
Türkiye ise, Avrupa Konseyi üyesi olarak bu konudaki normlar› benimsemifl
ve bunlar› olarak uygulamaya koymakta gecikmifl bir ülke olarak görülmektedir 14. AB üyeli¤i için Türkiye’nin
müzakerelere bafllamas›nda siyasi kriterler, ekonomik kriterlerden önce gelmektedir.
Maastricht Anlaflmas›na göre toplulu-

8 DPT, Türkiye İçin Katılım Ortaklığı Belgesi, Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara, Nisan
2003, s.13.
9 S.Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Basım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1998, s.466.
10 Semi Okumuş, Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de Gelir Üzerinden Alınan Vergiler ve
Uyumlaştırılması, (Yayınlanmamış Yeterlik Etüd Raporu), Maliye Bakanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü,
İstanbul, Kasım 2000, s.103.
11 Bayram Meral, “Türkiye-AB İlişkileri”, Mercek, Nisan 2002, Sayı:26, s.34.
12 Meral Gezgin Eriş, “Türkiye’nin AB Tam Üyelik Hedefi ve Yapılması Gereken Hazırlıklar”, Mercek,
Nisan 2002, Sayı:26, ss.38-40.
13 Micheal Alexander Rupp, AB Mevzuatına Uyumun Ekonomik, Siyasi ve Sosyal Yaşama Etkileri,
Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Süreci, 1.Kitap, İKV Yayını, İstanbul, Mayıs 2001, ss.52-54.; Rıza
Aslan, “Türkiye-Avrupa Birliği: Sancılı Gelişen İlişki”, Ankara Üniversitesi S.B.F. Dergisi, TemmuzEylül 2000, Sayı:55-3, s.24.
14 Volkan Bozkır, “Türkiye ve Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Süreci”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar,
Nisan 2003, Sayı:5, s.16

¤a kat›labilmek ve ard›ndan EMU’ya
(Economoc and Monetary Union-Ekonomik ve Parasal Birlik) geçebilmek
için üye ülkelerin ekonomik yap›lar›n›n birbiriyle uyumlu olabilmesi gerekmektedir. Bunun için de befl kriter
belirlenmifltir. Bunlar 15:
Enflasyon: Enflasyonla ilgili kriter,
AB’nin kulland›¤› “Uyumlaflt›r›lm›fl
Tüketici Fiyatlar› Endeksi (HICP)”
olarak ele al›nmaktad›r. Buna göre en
iyi performans gösteren üç üye ülkenin
ortalamas›n›n %1,5’ini geçmemelidir.
Faiz Oranlar›: En iyi performanstaki üç
üye ülkenin uzun dönem faiz oranlar›
ortalamas›n› %2’den fazla geçememeli
ve 7 puan› aflmamal›d›r.
Bütçe Aç›¤›: Ülkedeki GSY‹H’n›n
%3’ünü aflmamal›d›r.
Kamu Borçlar›: Ülkedeki GSY‹H’n›n
%60’›n› aflmamal›d›r.
Ülke Paras›n›n ‹stikrar›: Avrupa Döviz
Kuru Mekanizmas› (ERM) içindeki
2,5 puan olan normal dalgalanmalar d›fl›nda, en az iki y›l devalüasyon yap›lmamas› gerekmektedir.
Türkiye, Ulusal Program›’nda ekonomik kriterler ve müktesebat uyumu
alan›nda taahhüt etti¤i önlemlerden
önemli bir bölümünü hayata geçirmifl
bulunmaktad›r. Bu çal›flmalar›n çok

büyük bir bölümünün, AB’den teknik
yard›m almadan gerçekleflti¤i de dikkate al›nd›¤›nda, bu ilerlemenin önemi
daha da belirginleflmektedir 16.

IV. AVRUPA B‹RL‹⁄‹ ÜYEL‹⁄‹N‹N
TÜRK‹YE EKONOM‹S‹NE
MUHTEMEL ETK‹LER‹
A. Olumlu Etkileri
Bugün ekonomik yap›da baz› k›s›tlama
ve s›n›rlamalar›n kald›r›lmas› anlam›nda olumsuz bütünleflmeden, de¤iflik
alanlarda uyum ve birli¤in sa¤land›¤›
olumlu bütünleflmeye do¤ru gidilmektedir 17. Türkiye’nin AB’ye tam üye olmas› ile sa¤layaca¤› çok yararlar karfl›s›nda, AB’nin de Türkiye’den ekonomik, sosyal, politik, güvenlik, kültürel
aç›dan birçok yarar sa¤layacakt›r 18.
AB üyeli¤i, Avrupa Bölgesinde refah›n artmas›n›n yan› s›ra, bölgesel kalk›nma dengesizliklerinin giderilmesinde de büyük katk› sa¤lam›flt›r. Bunun
en somut örneklerini AB’ye Akdeniz
ülkeleri ile Do¤u ve Orta Avrupa bölgesinden kat›lan ülke ekonomilerindeki olumlu de¤iflmeler göstermifltir. Bu
ülkelerde ekonomik büyüme, yat›r›m,
istihdam, üretim ve sosyal kalk›nma
alanlar›nda önemli geliflmeler kaydedilmifltir 19.
Türkiye ekonomisinin en önemli so-

15 Yelda Bugay Tekgül, “Maastricht Kriterleri ve Avrupa Birliği’ne Aday Ülkeler ile Türkiye’nin Uyum
Durumlarının Karşılaştırılması”, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:15, Sayı:1-2, Erzurum, 2001,
ss.348-349.
16 Nilgün Arısan, “Ulusal Program’ın Ekonomik Kriterler ve Müktesabat Uyumu Bölümlerinin Bir Yıllık
Uygulamasının Genel Değerlendirmesi”, Mercek, Nisan 2002, Sayı:26, ss.55-61.
17 Ramazan Gökbunar- Erhan Ökmen, “Avrupa Birliği’nde Gelir Dağılımı Politikaları ve Yeniden Dağıtım
Mekanizmaları”, Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ekim 1997, Sayı:10, s.4.
18 Geniş bilgi için; Senem Aydın, Türkiye’nin Tam Üyeliğinin Avrupa Birliğine ve Türkiye’ye Katkıları,
İKV Yayını, No:168, İstanbul, Mayıs 2002, ss.9-80.
19 Kemal Derviş, “Toplumsal Proje: AB Üyeliği”, Mercek, Nisan 2002, Sayı:26, s.8.

runlar›; iflsizlik, kiflisel ve bölgesel gelir da¤›l›m› farkl›l›klar›, kamunun borç
yükü ve etkisinin bugünlerde hafifledi¤i hissedilen enflasyondur. AB’ye girmeden önce Türkiye’den daha kötü verileri olan birçok ülke, üyeli¤e al›nma
ile birlikte mali yard›m ve destekler ile
bugün çok iyi konumlara gelmifltir.
Türkiye gibi iyimser tablolar›n çizildi¤i bir ülkenin de ekonomik yönden daha iyi imkanlara kavuflaca¤› aflikard›r.

B. Olumsuz Etkileri
AB’ye üye olman›n bir çok olumlu
yönleri olmas›na ra¤men, beraberinde
getirdi¤i baz› olumsuzluklar da vard›r 20.
Birli¤in, bir devletin sahip oldu¤u araç
ve aksiyon olanaklar›na tam olarak sahip oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir. AB hukuku ba¤lay›c›d›r ve ulusal mercilerin herhangi bir kat›l›m› olmaks›z›n do¤rudan AB yurttafllar› için
hüküm ve sonuç do¤urur. AB, kendi
bütçesine sahip olmakla beraber vergi
alamaz, mali araçlar›n›n tür ve ölçüsünü üye devletlerin onaylayaca¤› kararlarla saptar. Toplulu¤un hukuk düzeni,
ulusal hukuka nazaran önceli¤e sahiptir ve üye devletlerin kendileri ve vatandafllar› için do¤rudan etki do¤urur.
Yürürlükte olan 1982 Anayasas›, Türkiye’nin AB’ye tam üyeli¤i için elveriflli de¤ildir 21. Anayasan›n 6.maddesi,
egemenli¤in kay›ts›z flarts›z milletin
oldu¤unu belirtmektedir. Egemenlik,
millet ad›na TBMM eliyle kullan›lmaktad›r. Dolay›s›yla egemenli¤in

kullan›lmas› hiçbir suret ve flekilde
belli bir kifli, zümre veya s›n›fa devredilemez. O halde Türkiye’nin uluslarüstü yetkilerle donat›lm›fl olan AB’ye
üyeli¤i ile anayasa çeliflmektedir. Bu
çeliflkinin ortadan kalkmas›, anayasa
de¤iflikli¤ine ba¤l›d›r.
Birçok sanayi dallar›na ve bölgelere tan›nan özendirici ve teflvik edici tedbirler, AB’ye üyelik ile birlikte s›n›rland›r›lacakt›r. Böylece bu alanlar›n yurtd›fl› ile rekabet flans› azalacakt›r.
V. SONUÇ
Atatürk’ün Türkiye için çizdi¤i ufuk,
muass›r medeniyetler seviyesine ç›kmakt›r. Muas›r medeniyet kavram›n›n
alt›nda; ekonomik ve hukuki aç›dan
güçlü, demokratik alanda ise daha insani de¤erler tafl›mas› gereken bir ülke
anlam› yatmaktad›r. Türkiye henüz bu
noktaya gelebilmifl de¤ildir. Bugün itibariyle AB, an›lan bu özellikleri tafl›maktad›r. Dolay›s›yla AB’ye üyelik ile
hedeflenen ufka biraz daha yaklafl›laca¤› yads›namaz bir gerçektir. Ayr›ca
globalleflen dünyada meydana gelen
oluflum ve geliflmelerden, Türkiye’nin
kay›ts›z kalma lüksü yoktur. E¤er dünya gümrük birli¤i, tek para gibi uygulamalar ile siyasal ve sosyal bir birlikteli¤e do¤ru gidiyor ise: Türkiye, egemenlik kayg›s› ile d›fla kapal› bir modelde yaflamay› tercih etmemelidir.
Çünkü bu halk›n mutlulu¤una katk›
sa¤lamayacakt›r.

20 A.Füsun Arsava, “AB’nin Anayasaya İhtiyacı Var mı?”, Mercek, Nisan 2002, Sayı:26, s.12.
21 M.Ziya Suer, Avrupa Birliğinde Vergi Uyumlaştırması ve Türk Vergi Sistemi Üzerine Etkileri, Cilt:2,
İSO-HUV Yayını, Ankara, Eylül 1999, s.433.
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TÜRK‹YE MUHASEBE STANDARDI - 5
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLAR

B

Mete ÖZMENÇ
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir

1. STANDARDIN AMACI
u standard›n amas›, bir flirketler toplulu¤una dahil ana ortakl›k ile ba¤l› ortakl›klar›n ve kontrol gücüne sahip olunan ifltiraklerin ve di¤er ortakl›klar›n varl›k, borç, sermaye, gelir ve giderlerinin tek bir ortakl›k fleklinde gösterilerek toplulu¤un finansal durumu ve faaliyet sonuçlar› hakk›nda gerçe¤e uygun ve güvenilir bilgi verilmesini sa¤lamak amac›yla haz›rlanm›flt›r.

2. STANDART ‹LE ‹LG‹L‹ TANIMLAR
a) Ana Ortakl›k: Sermaye ve yönetim iliflkileri çerçevesinde, ba¤l› ortakl›klar›,
ifltirakleri ve di¤er ortakl›klar› bulunabilen flirketlerdir.
b) Ba¤l› Ortakl›k: Ana ortakl›k taraf›ndan hisselerinin do¤rudan veya dolayl›
olarak %50’den fazlas›na veya ayn› oranda oy hakk›na ya da yönetim ço¤un
lu¤unu seçme hakk›na sahip olunan flirketlerdir.
c) ‹fltirakler: Ana ortakl›k taraf›ndan hisselerinin do¤rudan veya dolayl› olarak
en az %10’una, en fazla %50’sine kadar veya ayn› oranlarda oy hakk›na sahip
olunan flirketlerdir.
d) Di¤er Ortakl›klar: Ana ortakl›k taraf›ndan hisselerinin do¤rudan veya do
layl› olarak %10’undan az›na sahip olunan flirketlerdir.
e) Kontrol Gücü: Ana ortakl›¤›n, ifltirak veya ba¤l› menkul k›ymet kapsam›nda
ki flirketlerin yönetim ço¤unlu¤una sahip olma, ya da yasa veya bir anlaflma
sonucu yönetim kararlar›nda tamamen etkin rol oynama gücüdür.
f) fiirketler Toplulu¤u: Hukuksal yönden birbirlerinden ba¤›ms›z olmakla bera
ber, sermaye, yönetim ve denetim aç›s›ndan birbirleriyle iliflkili, faaliyet ko
nular› yönünden ayn› sektöre ba¤l› olsun veya olmas›n, planlama, organizas
yon, yönetim, finansman konular›n›n ana ortakl›k çat›s› alt›nda tek merkezden
koordine edildi¤i ana ortakl›k, ba¤l› ortakl›klar ve kontrol gücü ana ortakl›kta
olan ifltirakler bütünüdür.
g) Az›nl›k Paylar› : Ba¤l› ortakl›klar›n ve kontrol gücü ana ortakl›kta olan iflti
raklerin topluluk d›fl›nda kalan özkaynaklar›na iliflkin paylar›d›r.
h) Konsolidasyon Yöntemi: Toplulu¤a ait finansal tablolarda yer alan, varl›k
lar, yabanc› kaynaklar, özkaynaklar, gelir ve karlar ile gider ve zararlar›n bir
bütün olarak birlefltirilmesi ve daha sonra konsolidasyon ilke ve kurallar› do¤rul-

tusunda gerekli düzeltmelerin yap›larak konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas› yöntemidir.
i) Konsolide Finansal Tablolar: Ana
ortakl›¤›n ünvan› alt›nda düzenlenen
ve ana ortakl›k ile ba¤l› ortakl›¤›n ve
kontrol gücü ana ortakl›kta olan iflti
raklerin konsolidasyon yöntemi uy
gulanmak suretiyle varl›klar, yaban
c› kaynaklar, özkaynaklar gelir ve
karlar ile gider ve zararlar›n› bir bü
tün olarak gösteren, ifltiraklerin ise
özkaynaklardan pay alma yöntemi
(bkz.TMS-6 ‹fltiraklerdeki Yat›r›m
lar›n Muhasebelefltirilmesi Standar
d›) uygulanarak eklenmesi suretiyle
oluflturulan konsolide bilanço, kon
solide gelir tablosu ve bu tablolar›n
eki di¤er konsolide finansal tablolar
ile dipnotlar› ifade eder.
3. STANDARDIN ‹ÇER‹⁄‹
a) fiirketler toplulu¤u taraf›ndan dü
zenlenecek konsolide finansal tablo
lar›n haz›rlanmas› ve sunulmas›na
iliflkin ilke ve kurallar ile konuya
iliflkin kavramlar bu standart taraf›n
dan aç›klan›r.
b) Bu standart ayn› zamanda, ana or
takl›¤›n bireysel (konsolide öncesi)
finansal tablolar› içerisindeki ba¤l›
ortakl›klara yap›lan yat›r›mlar›n mu
hasebelefltirilmesi için de kullan›l›r.
c) Konsolide finansal tablolar Türkiye
Muhasebe Standartlar›na uygun ola
rak haz›rlan›r.
d) Bu standart afla¤›da belirtilen husus
larla ilgili de¤ildir:
d.a) ‹flletmelerin birleflmesinden do
¤an haklar dahil olmak üzere, ifllet

melerin birleflmelerine iliflkin muha
sebe yöntemleri ve bunlar›n konsoli
dasyona olan etkileriyle (bkz. ‹fllet
me birleflmelerinin muhasebeleflti
rilmesine iliflkin Türkiye Muhasebe
Standard›),
d.b) ‹fltiraklere yap›lan yat›r›mlar›n
muhasebelefltirilmesi (bkz. TMS-6
‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar›n Muhase
belefltirilmesi),
d.c) ‹fl ortakl›klar›na yap›lan yat›r›mla
r›n muhasebelefltirilmesi (bkz. ‹fl or
takl›klar›ndaki haklar›n›n finansal
raporlamalar›na iliflkin Türkiye Mu
hasebe Standard›),
4. KONSOL‹DE F‹NANSAL
TABLOLARIN HAZIRLANIfiI VE
SUNULUfiU
a) Ana ortakl›k, ayn› zamanda baflka
bir ana ortakl›¤›n tamamen sahip ol
du¤u veya kontrol alt›nda bulundur
du¤u bir ba¤l› ortakl›k ise, az›nl›k
paylar› sahiplerinden onay alma ko
flulu ile konsolide finansal tablolar›
sunmak zorunda de¤ildir. Bu du
rumda ana ortakl›k, konsolide finan
sal tablolar› haz›rlamama nedenleri
ile birlikte, ba¤l› ortakl›klar›n kendi
bireysel (konsolide öncesi) finansal
tablolar›ndan sorumlu olmalar›n›n
nedenlerini belirtir. Konsolide fi
nansal tablolar› yay›mlayan ana or
takl›¤›n ad› ile sicil kayd›n›n bulun
du¤u yer de belirtilir.
b) Ana ortakl›¤›n finansal tablolar›n›
kullananlar, grubun finansal duru
munu, finansal durumundaki de¤i
fliklikleri ve faaliyet sonuçlar› ile il
gilenirler ve bu konuda bilgilendiril
mek isterler.

c) Konsolide finansal tablolar› düzen
leyen ana ortakl›k, bütün yabanc› ve
yerli ba¤l› ortakl›klar›n›, madde
11’de belirtilen durumlar d›fl›nda
konsolide etmelidir.
Yabanc› ba¤l› ortakl›klar›n finansal
tablolar› Kur De¤iflmelerinin Etkilerine iliflkin standarda göre TL.’ye çevrildikten sonra konsolidasyon kapsam›na al›n›r.
d) Konsolide finansal tablolar, madde
11’de belirtilen nedenlerden dolay›
muaf tutulan ba¤l› ortakl›klar hariç,
ana ortakl›k taraf›ndan kontrol edi
len di¤er bütün iflletmeleri kapsar.
E¤er ana ortakl›k, dolays›z veya do
layl› bir iflletmenin yar›s›ndan fazla
oy gücüne sahip ise, ana ortakl›¤›n
kontrol gücü vard›r. Fakat, baz› du
rumlarda, oy gücü ba¤l› ortakl›k
üzerinde kontrol gücü oldu¤unu
göstermez. Ancak, ana ortakl›¤›n bir
iflletmede %50 veya daha az hissesi
olmas›na ra¤men afla¤›daki durum
larda, o iflletmede kontrol gücü söz
konusudur.
d.a) Di¤er yat›r›mc›lar ile yap›lan an
laflmaya göre oy haklar›n›n yar›s›n
dan fazlas›n› kullanma gücü var ise,
d.b) Bir anlaflma dahilinde, iflletmenin
finansal ve faaliyet politikalar›n› yö
netme gücü var ise,
d.c) Yönetim kurulundaki üyelerin ço
¤unu ve eflde¤er yöneticileri atama
ve yerlerini de¤ifltirme gücü var ise;
veya
d.e) Yönetim kurulundaki üyelerin ve
ya eflde¤er yöneticilerin toplant›la
r›ndaki oylar›n ço¤unlu¤unu ellerin

de bulundurma gücü var ise,
e) Afla¤›daki durumlarda bir ba¤l› or
takl›k konsolidasyon d›fl› tutulabilir:
e.a) Yak›n bir gelecekte elden ç›kar›l
mak amac›yla elde tutulan ve dola
y›s›yla kontrolü geçici bir süre ana
flirkette olan ba¤l› ortakl›klar,
e.b) A¤›r ve uzun süreli k›s›tlamalar al
t›nda olan ve bu durum nedeniyle
ana flirkete fon aktar›m gücü bulun
mayan ba¤l› ortakl›klar.
Yukar›da tan›mlanan ba¤l› ortakl›klar
TMS-7 Yat›r›mlar›n Muhasebelefltirilmesi standard›nda belirtilen esaslar dahilinde ele al›n›r.
f) Bu standart gere¤ince, topluluk flir
ketlerinin finansal tablolar› ana or
takl›k çat›s› alt›nda konsolide edilir.
Topluluk flirketlerinin farkl› sektör
lerde hizmet vermeleri konsolide fi
nansal tablolar haz›rlanmas›na engel
teflkil etmez.
5. KONSOL‹DASYONUN GENEL
ESASLARI
a) Konsolide finansal tablolar›n haz›r
lanabilmesi için konsolidasyona tabi
tutulacak topluluk flirketleri ayn›
muhasebe standartlar›n› uygulamak
zorundad›rlar. E¤er topluluk flirket
leri ana ortakl›ktan farkl› muhasebe
standartlar› uygulam›fllarsa, konsoli
de finansal tablolar›n haz›rlanmas›
s›ras›nda gerekli düzeltmeler yap›la
rak farkl› olarak uygulanan muhase
be standartlar› aras›nda uygunluk
sa¤lan›r.
b) Toplulu¤a dahil flirketlerin finansal
tablolar› farkl› muhasebe politikala
r› benimsenerek düzenlenmifl ise,

muhasebe politikalar›n›n neden ol
du¤u farkl›l›klar muhasebenin
önemlilik kavram› göz önüne al›na
rak konsolide finansal tablolar›n ha
z›rlanmas› s›ras›nda giderilir. Muha
sebe politikalar›n›n neden oldu¤u
farkl›l›klar›n tam olarak hesaplana
mamas› durumunda, yap›labilecek
düzeltme ifllemleri belli varsay›mlar
ve tahminlere göre yap›l›r. Düzeltme
yap›lamayan farkl›l›klar ise, dipnot
larda belirtilir. Düzeltme ifllemlerine
temel olan varsay›mlar ve tahminler
de dipnotlarda aç›klan›r.

c) Konsolide finansal tablolar›n haz›r
lanmas› s›ras›nda toplulu¤a dahil
flirketlerin hesap dönemlerinin kapan›fl tarihleri ayn› olmal›d›r. Toplulu¤a dahil flirketlerin hesap dönemlerinin kapan›fl tarihleri farkl›
ise konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas› s›ras›nda hesap dönemi
ana ortakl›¤a göre farkl› olan flirket(ler) için ana ortakl›¤›n hesap dönemi dikkate al›narak haz›rlanan
özel finansal tablolar konsolidasyona esas al›n›r. Hesap dönemi farkl›
olan flirketlerin adlar›, hesap dönemi
kapan›fl tarihi ve farkl›l›k nedeni
dipnotlarda aç›klan›r. Ancak, özel
finansal tablolar›n (ara finansal tablolar) haz›rlanmas›n›n mümkün olmad›¤› durumlarda hesap dönemlerinin kapan›fl tarihleri aras›ndaki
fark 3 ayl›k süreyi aflmamak kofluluyla ortakl›klar›n finansal tablolar›
düzeltilerek konsolidasyona tabi tutulur.
d) Bir ba¤l› ortakl›¤›n faaliyet sonuçla
r› iflletme birleflmelerine iliflkin stan
darda göre ba¤l› ortakl›¤›n ana or

takl›¤›n kontrolüne geçme tarihin
den itibaren konsolide edilir. Sat›lan
bir ba¤l› ortakl›¤a ait faaliyet sonuç
lar› ana ortakl›¤›n ba¤l› ortakl›k üze
rindeki kontrolünün sona erdi¤i tarih
olan elde ç›karma tarihine kadar
konsolide gelir tablosuna dahil edi
lir. Ba¤l› ortakl›¤›n elden ç›kar›lma
s› tarihindeki net varl›k de¤eri ile sa
t›fl bedeli aras›ndaki farktan do¤an
kar veya zarar konsolide gelir tablo
sunda yer al›r. Finansal tablolar›n iki
dönem itibariyle karfl›laflt›r›labilirli
¤ini sa¤lamak için bu ifllemlere ilifl
kin gerekli ek bilgiler konsolide fi
nansal tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.
e) Bir iflletmeye yap›lan yat›r›m bu ifl
letme ba¤l› ortakl›k ve TMS-6 ‹flti
raklerdeki Yat›r›mlar›n Muhasebe
lefltirilmesi standard›nda tan›mland›
¤› flekilde ifltirak olma niteli¤ini kay
betti¤i tarihten itibaren TMS-7 Yat›
r›mlar›n Muhasebelefltirilmesi stan
dard›na göre muhasebelefltirilir.
f) Konsolide edilen bir ba¤l› ortakl›kta
az›nl›¤a tatbik edilebilir zararlar
ba¤l› ortakl›kta az›nl›k paylar›na ait
toplam özkayna¤› aflabilir. Bu fazla
l›k ve az›nl›¤a iliflkin herhangi di¤er
bir zarar, ço¤unluk pay›n›n hesab›na
yaz›l›r. (Az›nl›¤›n bu zarar› karfl›la
mak için bir sorumlulu¤u bulunmas›
ve bunu yapabilmesi durumunda
az›nl›k paylar›n›n hesab›na kaydedi
lir) Ba¤l› ortakl›k sonraki dönemler
de kar bildirdi¤i taktirde bu kar, da
ha önce ço¤unluk taraf›ndan karfl›la
nan az›nl›¤›n zarar pay› itfa edilince
ye kadar az›nl›k kar pay›ndan mah
sup edilir.

g) Bir ba¤l› ortakl›k grup d›fl›nda tutul
mufl imtiyazl› hisselere sahip oldu¤u
takdirde, ana ortakl›k kar hisseleri
ilan edilmifl olsun veya olmas›n,
ba¤l› ortakl›¤›n imtiyazl› kar hisse
lerine göre düzeltme yapt›ktan sonra
kar veya zararlardan hissesine düflen
pay› hesaplar.
h) Konsolidasyona tabi olan flirketler
den bir veya bir kaç› toplulu¤un fi
nansal tablolar›n›n do¤ruyu ve ger
çe¤i yans›tmas›n› etkileyecek dere
cede önemli de¤il ise, konsolide fi
nansal tablolar haz›rlan›rken bu flir
ket veya flirketler konsolidasyona
dahil edilmeyebilirler.
6. KONSOL‹DE B‹LANÇONUN DÜZENLENMES‹NE ‹L‹fiK‹N
‹LKE
VE ESASLAR
a) Topluluk flirketlerinin bilanço ka
lemleri ayr› toplan›r.
b) Konsolidasyona al›nan ortakl›klar›n
sermayesindeki hisse veya paylar›n
defter de¤eri, konsolidasyona al›nan
ortakl›¤›n öz sermayesine isabet
eden tutar ile mahsup edilir.
b.a) Mahsup ifllemi, bu ortakl›k ilk de
fa konsolidasyona al›nd›¤› andaki
defter de¤erine göre yap›l›r.
b.b) Mahsup ifllemi, konsolide edile
cek ortakl›klar›n hisselerinin iktisap
edildi¤i anda tespit edilebilen aktif
ve pasif de¤erlerine göre veya hisse
ler farkl› zamanlarda iktisap edildi
¤inde, bu ortakl›¤›n ba¤l› ortakl›k
oldu¤u tarihte yap›l›r.
b.c) Konsolidasyondan kaynaklanan
olumlu fark aktifte flerefiye olarak
ve olumsuz fark (negatif flerefiye)

ise pasifte uzun vadeli yabanc› kay
naklarda gelecek y›llara ait gelirler
grubunda gösterilir. Bu farklar 5 y›l
içinde itfa edilir.
Konsolide bilançonun ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermayesi, ilke olarak, ana ortakl›¤›n ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermayesine
eflit olmal›d›r. Konsolide bilançoda
ba¤l› ortakl›klar›n ve kontrolü ana ortakl›kta olan ifltirak ve ba¤l› menkul
k›ymetlerin ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermayesi yer almaz. Ancak, ba¤l› ortakl›klar›n veya kontrolü ana ortakl›kta olan
ifltiraklerin ve ba¤l› menkul k›ymetlerin ana ortakl›kta pay sahibi olmalar›
durumunda, konsolide bilançonun
ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermayesi ana ortakl›¤›n ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermayesinden daha az olabilir.
Toplulu¤a dahil ortakl›klar›n birbirlerine sermaye taahhütlerinden kaynaklanan borçlar›n bulunmas› halinde bu
borçlar, ilgili olduklar› ödenmemifl sermaye ve varsa hisse senedi ihraç primi
alacaklar›ndan indirilerek tasfiye edilir.
Topluluk flirketlerinin finansal tablolar›nda gösterilen “ba¤l› ortakl›klar sermaye paylar› de¤er düflüfl karfl›l›klar›”,
“ifltirakler sermaye paylar› de¤er düflüfl
karfl›l›klar›” ve “ba¤l› menkul k›ymetler de¤er düflüfl karfl›l›klar›” ile ilgili
gider hesaplar› konsolide finansal tablolarda düzeltme yapmak suretiyle kapat›l›r.
c) Yap›lan toplama iflleminden, toplu
lu¤a dahil ortakl›klar›n birbirlerin
den olan alacak ve borçlar› karfl›l›k

l› olarak indirilir. Ortakl›klar, birbir
lerinin borçlanmay› temsil eden
menkul k›ymetlerine veya k›ymetli
evrak›na sahiplerse, söz konusu
menkul k›ymetler ve k›ymetli evrak
da indirime tabi tutulur.
d) Toplulu¤a dahil ortakl›klar›n birbir
lerinden sat›n alm›fl olduklar› dönen
ve duran varl›klar, ilke olarak, bu
varl›klar›n toplulu¤a olan ilk mali
yetleri üzerinden gösterilmelidir. Bu
nedenle, gerekli düzeltmeler hesap
edilerek konsolide bilançoya yans›
t›lmal›d›r.
Toplulu¤a dahil ortakl›klar›n stokla
r›na iliflkin topluluk içi mal al›m ve
sat›m›ndan do¤an kar, konsolide fi
nansal tablolarda “brüt sat›fllar”, “sa
t›fllar›n maliyeti” ve “stok” hesapla
r›ndan oran› dahilinde indirime tabi
tutulurlar. Stoklara iliflkin topluluk
içi mal al›m sat›m›ndan do¤an zarar
ise, konsolide finansal tablolarda
“brüt sat›fllar”, “sat›fllar›n maliyeti”
ve “stok” hesaplar›na oran›na uygun
olarak eklenir.
‹lk madde ve malzeme, yar› mamul,
mamul, ticari mallar ve di¤er stokla
r›n sat›fl ifllemi sonunda stoklarda
kalan tutar›n ve/veya kar/zarar›n
saptanmas›n›n olanaks›z oldu¤u du
rumlarda bu hesaplama belli varsa
y›mlar alt›nda yap›l›r ve kullan›lan
varsay›mlar dipnotlarda aç›klan›r.
Topluluk içinde al›m ve sat›ma konu
olan amortismana tabi duran varl›k
larla ilgili topluluk içi ifllemler nede
niyle oluflmufl gelir ve gider kalem
leri ar›nd›r›l›r. Bu kalemin konsolide
finansal tablolara yans›t›lmas› için
flu ifllemler yap›l›r: Sat›fl kar ve zara

r›n›n yan› s›ra sat›fl nedeniyle do¤an
yeni koflullarda yap›lan hesaplama
larla sat›fl öncesi koflullar›n devam›
niteli¤indeki hesaplamalar aras›nda
ki amortisman farklar› ile yeniden
de¤erleme yap›lmas› halinde, yeni
den de¤erleme de¤er art›fl farklar› il
gili hesaplarla karfl›l›kl› olarak mah
sup edilerek konsolide finansal tab
lolarda düzeltme ifllemi tamamlan›r.
Topluluk içindeki amortismana tabi
duran varl›k sat›fl kar veya zarar›
n›n, amortismana tabi duran varl›k
sat›fl kar veya zarar› elimine edilme
den önceki konsolide net kar ve za
rar›n %5 ‘ini aflmamas› durumunda,
yukar›da belirtilen mahsup ifllemleri
yap›lmayabilir.
e) Konsolide bilançonun ve konsolide
gelir tablosunun düzenlenmesine
iliflkin ilke ve esaslar bölümlerinde
belirtilen hususlar›n düzeltme olarak
konsolide finansal tablolara yans›t›l
mas›ndan sonra, toplulu¤a dahil
ba¤l› ortakl›klar›n özkaynaklar› için
deki topluluk d›fl› paylara ait özkay
nak kalemleri konsolide bilançonun
ilgili özkaynak kalemlerinden mah
sup edilerek saptanan “az›nl›k pay
lar›” konsolide bilançoda özkaynak
lar grubunu izleyen ayr› bir kalem
olarak yer al›r.
7. KONSOL‹DE GEL‹R
TABLOSUNUN DÜZENLENMES‹NE
‹L‹fiK‹N ‹LKE VE ESASLAR
a) Topluluk flirketlerinin gelir tablosu
kalemleri ayr› toplan›r.
b) Yap›lan toplama iflleminden toplu
lu¤a ait ortakl›klar›n birbirlerine
yapm›fl olduklar› mal ve hizmet sa
t›fllar›, “brüt sat›fllar” ve “sat›fllar›n

maliyeti” hesaplar›ndan indirilir.
Toplulu¤a dahil ortakl›klar›n stok
lar›na iliflkin topluluk içi mal al›m
sat›m›ndan do¤an kar, konsolide fi
nansal tablolarda stoklardan düflüle
rek sat›fllar›n maliyetine eklenir, za
rar ise stoklara eklenerek sat›fllar›n
maliyetinden düflülür.
c) Toplulu¤a dahil ortakl›klar›n birbi
riyle olan ifllemleri nedeniyle olufl
mufl gelir ve gider kalemleri (fazla
ya da eksik ayr›lan amortismanlar,
faiz, temettü vb.) ilgili hesaplarla
karfl›l›kl› mahsup edilir.
d) Konsolide edilen tüm ortakl›klara
iliflkin dönem kar› vergi ve di¤er ya
sal yükümlülük karfl›l›klar›n›n topla
m› konsolide finansal tablolardaki
ayn› bafll›kl› kalemlerin tutar›n›
oluflturur.
e) Toplulu¤a dahil ba¤l› ortakl›klar›n
dönem net kar veya zararlar›ndan
topluluk d›fl› paylara isabet eden k›
s›m, net konsolide gelir tablosunda
“Az›nl›k Paylar› Kar/Zarar” hesap
grubu ad›yla indirim olarak gösterilir.
8. RAPORLANACAK B‹LG‹LER
Konsolide finansal tablolar›n dip
notlar›nda afla¤›daki aç›klamalara
yer verilir:
a) Toplulu¤a dahil ba¤l› ortakl›klar›n
ünvan›, ikamet yeri, sermayesi ve bu
sermaye içinde ana ortakl›k ile di¤er
ba¤l› ortakl›klar›n sahip oldu¤u pay
lar,
b) Toplulu¤a dahil ortakl›klar›n yap›
s›nda bir önceki döneme göre oluflan
de¤ifliklik,
c) Topluluk kapsam›na girmeyen ba¤l›
ortakl›klarda ana ortakl›¤›n sahip ol
du¤u paylar ve bu paylar›n varsa

borsa de¤eri, yoksa net defter de¤e
rine göre hesaplanm›fl de¤erlerini
gösteren bilgiler ve konsolide edil
memesinin nedenleri,
d) ‹flas veya tasfiye halinde olan veya
kanuni merkezleri yurt d›fl›nda bulu
nan konsolide finansal tablo kapsa
m›ndaki ortakl›klar ve bunlara ilifl
kin bilgiler,*-/e) Konsolide finansal tablo uygulama
s›nda y›llar aras›nda farkl› muhasebe
politikalar› uygulanm›flsa nedenleri
ve parasal etkileri,
f) Konsolidasyonda kullan›lan varsa
y›m, teknik ve yöntemlere iliflkin
aç›klama,
g) Ana ortakl›k ile ba¤l› ortakl›klar›n
konsolide finansal tablo düzenleme
tarihinden sonra ortaya ç›kan ve
aç›klamay› gerektiren hususlara ilifl
kin bilgi,
h) Oylama gücünün yar›s›ndan daha
fazlas›na dolayl› veya dolays›z ola
rak sahip bulunmad›¤› ba¤l›
i) Oylama gücünün yar›s›ndan fazlas›
na, ba¤l› ortakl›klar arac›l›¤›yla do
lays›z veya dolayl› olarak sahip bu
lunulan fakat kontrolün yoklu¤u ne
deniyle de bir ba¤l› ortakl›k olma
yan iflletmenin ad›,
j) Yabanc› ba¤l› ortakl›klar›n finansal
tablolar›n›n TL.’ye çevrilmesinde
esas al›nan yöntemler,
k) Ba¤l› ortakl›klar›n elde edilmesi ve
sat›lmas›n›n, rapor verme dönemin
de finansal duruma, rapor dönemine
ait sonuçlara ve ayr›ca bir önceki dö
neme ait tutarlara etkisi,
l) Toplulu¤un istihdam etti¤i personel
say›s›,

a.b) TMS-7 Yat›r›mlar›n Muhasebe
lefltirilmesi standard›.

9. ANA ORTAKLI⁄IN B‹REYSEL
(KONSOL‹DE ÖNCES‹) F‹NANSAL
TABLOLARINDA BA⁄LI
ORTAKLIKLARA YAPILAN
YATIRIMLARIN MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹

b) Konsolidasyona dahil edilmeyen
ba¤l› ortakl›k yat›r›mlar›, TMS-7
Yat›r›mlar›n Muhasebelefltirilmesi
standard›na göre yat›r›m yap›lm›fl
gibi, ana flirketin bireysel (konsoli
de öncesi) finansal tablolar›nda
aç›klanmal› ve muhasebelefltirilme
lidir.

a) Konsolide finansal tablolara dahil
edilen ba¤l› ortakl›klara yap›lan yat›r›mlar, ana ortakl›¤›n bireysel (konsolide öncesi) finansal tablolar›nda afla¤›da belirtilenlerden birine göre muhasebelefltirilir:

c) Bireysel (konsolide öncesi) finansal
tablolar, yasal ve di¤er koflullar› kar
fl›lamak amac›yla ana ortakl›k tara
f›ndan sunulur.

a.a) TMS-6 ‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar›n
Muhasebelefltirilmesi standard›,

/

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA
‹ST‹SNA

S

Bora BAKBAK
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir

G‹R‹fi
erbest Meslek Kazançlar› ‹stisnas› 193 Say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 18.
maddesinde düzenlenmifltir. Durumu tam olarak kavrayabilmek için Serbest
Meslek Kazançlar›n›n tarifi,Serbest Meslek Kazançlar›nda ‹stisna ve ‹stisna
kapsam›ndaki kazançlar›n vergilendirilmesi bu yaz›m›z›n konusunu oluflturacakt›r.
193 Say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesinde serbest meslek kazanc›n›n
tan›m› yap›lm›flt›r. Buna göre;
“Her türlü serbest meslek faaliyetinden do¤an kazançlar serbest meslek kazanc›d›r.
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade flahsi mesaiye, ilmi veya mesleki
bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan ifllerin iflverene tabi olmaks›z›n flahsi sorumluluk alt›nda kendi nam ve hesab›na yap›lmas›d›r.
Tahkim iflleri dolay›s›yla hakemlerin ald›klar› ücretler ile kollektif, adi komandit
ve adi flirketler taraf›ndan yap›lan serbest meslek faaliyeti neticesinde do¤an kazançlar da, serbest meslek kazanc›d›r”.
1. SERBEST MESLEK KAZANCI VE SERBEST MESLEK KAZANCI
‹ST‹SNASI ‹LE ‹LG‹L‹ YASAL DÜZENLEMELER
Serbest Meslek Kazançlar› istisnas› 193 Say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 18.
maddesinde düzenlenmifltir.
14.08.1999 tarih ve 23786 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan 4444 Say›l› Kanun’un 4. maddesi ile de¤iflen ve 01.0.1.2000 tarihinde yürürlü¤e giren flekli ile
söz konusu maddede;
“Müellif, mütercim, heykelt›rafl, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programc›s›
ve mucitlerin ve bunlar›n kanuni mirasç›lar›n›n fliir, hikaye, roman, makale, bilimsel araflt›rma ve incelemeleri, bilgisayar yaz›l›m›, röportaj, karikatür, foto¤raf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortam›, radyo, televizyon ve videoda yay›nlamak
veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlar›n› satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklar›n› devir ve temlik etmek veya
kiralamak suretiyle elde ettikleri has›lat Gelir Vergisinden müstesnad›r.
Eserlerin neflir, temsil, icra ve teflhir gibi suretlerle de¤erlendirilmesi karfl›l›¤›n-

da al›nan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.
Yukar›da yaz›l› kazançlar›n ar›zî olarak
elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmas›na engel teflkil etmez.
Serbest meslek kazançlar› istisnas›n›n,
bu Kanunun 94 üncü maddesi uyar›nca
tevkif suretiyle ödenecek vergiye flümulü yoktur.” hükmüne yer verilmifltir.
2. ‹ST‹SNANIN KAPSAMI
Kanun maddesinde de belirtildi¤i üzere,
Serbest Meslek Kazançlar› istisnas› kazanca de¤il has›lat›n tamam›na uygulanan bir istisnad›r.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesindeki serbest meslek kazançlar› istisnas›ndan yararlanma aç›s›ndan, bu faaliyetlerden elde edilen gelirin veya has›lat›n tutar›n›n önemi bulunmamaktad›r.
4369 say›l› Kanunun Geçici 7’nci maddesi ile,Gelir Vergisi Kanununun 103
üncü maddesinde yaz›l› tarifenin birinci
ve ikinci dilimleri toplam› tutar› ile s›n›rland›r›lan istisna tavan› (1999 y›l›
için 7.000.000.000 TL.) 4444 say›l› Kanunla yürürlükten kald›r›ld›¤›ndan mevcut istisna ile ,ilgili herhangi bir istisna
tavan› bulunmad›¤›ndan gelirin yada
has›lat›n tutar› ne olursa olsun istisnadan yararlan›lacakt›r.
‹stisna hükmünün uygulanabilmesi için
de temel flart, elde edilen kazanc›n serbest meslek kazanc› olmas›d›r. Bu nedenle istisnaya konu eserlerin serbest
meslek faaliyeti sonucunda üretilmesi
ve de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde aç›klanan istisna serbest meslek

kazançlar›ndan sadece telif haklar› ile
ihtira berat› biçiminde s›nai haklara tan›nm›flt›r. Bu nedenle, serbest meslek
kazançlar› istisnas› genelde “Telif Kazançlar› ‹stisnas›” olarak kabul edilmektedir. Söz konusu istisnadan faydalan›labilmesi için 5846 say›l› Fikir
ve Sanat Eserleri Hakk›nda Kanun hükümlerine göre eser niteli¤inde olmas›
ve ihtira beratlar›n›n da tescil edilmifl
bulunmas› gerekmektedir.
2.1. ‹stisnadan Yararlanacak Olanlar
Serbest meslek kazançlar› istisnas›ndan yararlanacak olanlar, kanun maddesinde belirtilmifltir. Buna göre istisnadan yararlanacak olanlar;
• Müellifler (kitap yazan, kitap haz›rlayan kimse),
• Mütercimler,
• Heykelt›rafllar,
• Hattatlar,
• Ressamlar,
• Bestekarlar,
• Bilgisayar programc›lar›,
• Mucitler,
• Ve bunlar›n kanuni mirasç›lar›d›r.
Medeni Kanun hükümlerine göre; eser
sahibinin füru¤u , ana-babalar ile bunlar›n füruu, büyükbaba ve büyükanne
ile bunlar›n füruudur. Sa¤ kalan efl de
di¤er mirasç›larla beraber kanuni mirasç›d›r.
Serbest meslek kazançlar› istisnas› kifliye ba¤l› olmakla birlikte bu kiflilerin
fiilen müellif,mütercim, heykelt›rafl,
hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar
programc›s› ve mucitlerin olmas› ve bu
ifllerle bilfiil u¤raflmas› gerekmez.

Çünkü bu ifllerin ar›zi olarak yap›lm›fl
olmas› istisna uygulanmas›na engel de¤ildir. Örne¤in yukar›daki tan›mlamalara girmeyen bir kimsenin herhangi
bir kitap yazmas› yada bir seslendirme
veyahut beste yapmas› o kiflinin yazar
yada sanatç› oldu¤u anlam›na gelmemektedir.
Bu nedenle bu tür faaliyetlerle u¤raflan
bir kiflinin Gelir Vergisi Kanunu’nun
18. maddesinde say›lan kiflilerden olmamas› durumunda bile ar›zi olarak
yarat›lan eserlerden de elde edilen kazançlar Gelir Vergisinden istisna edilecektir. Dolay›s›yla Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. madde kapsam›ndaki istisna hem devaml› hem de ar›zi olarak
yap›lan faaliyetlerden kaynaklanan kazançlara uygulanabilmektedir.

2.2.‹stisnaya Konu Olan Eserler
Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde düzenlenmifl olan istisnaya konu
olan eserler, yine söz konusu maddede
belirtilmifltir. Buna göre;
• fiiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araflt›rma ve incelemeler, bilgisayar yaz›l›m›, röportaj, karikatür,
foto¤raf, film, video band, radyo ve
televizyon senaryo ve oyunu gibi
eserler,
• Kitap, CD, disket, resim, heykel ve
nota halindeki eserler,
• ‹htira beratlar›
‹stisnadan faydalanabilecektir.
Bununla birlikte, kanun hükmünde istisnadan yararlanacak eserle say›l›rken
fliir, hikaye, roman, makale, bilimsel
araflt›rma ve incelemeler, bilgisayar
yaz›l›m›, röportaj, karikatür, foto¤raf,

film, video band, radyo ve televizyon
senaryo ve oyunu gibi eserler, istisnaya konu eserlerin sadece kanunda say›lan eserlerle s›n›rl› olmad›¤› bunlara
benzer eserlerinde istisnadan yararlanabilece¤i belirtilmifltir. Kanun hükmünde istisnadan yararlan›lmas› konusunda genifl bir belirleme yap›lm›fl iken
bunun s›n›r› “eser” kelimesinin kapsam› ile çizilmifltir. Maddede yer alan
eser kelimesinin neleri kapsad›¤›, neleri kapsamad›¤› istisnadan yararlan›lmas› aç›s›ndan önem arz etmektedir.
Eser deyiminin ne anlama geldi¤i,
5846 Say›l› Fikir ve Sanat Eserleri
Hakk›nda Kanunun 1. maddesi ile
aç›klanm›flt›r. Madde hükmüne göre
eser; sahibinin hususiyetini tafl›yan ve
kanun uyar›nca ilim, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri say›lan her
nev’i fikir ve sanat mahsulleridir. Dolay›s›yla bu tan›ma giren eserler, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 18. madde hükmüne göre istisnadan yararlanacakt›r.
Ayr›ca, eser sahipleri, eserlerini satt›¤›
yada kiralad›¤› kimseye ve dolay›s›yla
ödeme yapana bir hizmet iliflkisi ile
ba¤l› olmamal›d›r. Aksi halde sa¤lanan
gelir ücret say›lmaktad›r. Fakat, bir
hizmet sözleflmesi ile bir iflverene ba¤l› olan kimseler, bu hizmet sözleflmesinin kapsam› d›fl›ndaki eserlerden kazanç elde ettikleri takdirde, bu kazançlar da telif kazançlar› istisnas›ndan yararlanabilmektedir. Nitekim bir gazetede köfle yazar› olan kimsenin geliri (iflverene tabi olmas› bak›m›ndan) ücret
oldu¤u halde, köfle yazar› olan kimsenin gazetede flirket veya baflka bir yay›nevi ad›na yay›nlanan inceleme ve

roman gibi eserlerinden sa¤lad›¤› gelir
ise serbest meslek kazanc› olarak de¤erlendirilir. 1
5846 say›l› Kanun’da fikir ve sanat
eserleri genifl kapsaml› olarak tan›mlanm›flken Gelir Vergisi Kanunu’nun
18. maddesinde gerek istisnan›n kapsam› yani fikir ve sanat eserleri, gerekse
bu eserlerin sahipleri ayr› ayr› say›lmak suretiyle belirlenmifltir. Baflka bir
ifadeyle, istisna müessesesi gerek eserler gerekse eser sahipleri yönünden dar
bir çerçevede düzenlenmifltir. Bu nedenle kimi zaman fikir ve sanat eserleri kanunu kapsam›nda eser olarak de¤erlendirilen bir çal›flma ve söz konusu
çal›flman›n yarat›c›s› Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde belirtilmedi¤i için istisna uygulamas›ndan yararlanamamakta, serbest meslek kazanc›
olarak vergiye tabi tutulmaktad›r.
Nitekim Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü’nün 11.12.1996 tarih
ve Gel.0.42/4215-32-691-59142 say›l›
muktezas›nda; Tezhip ve minyatür çal›flmalar›n›n 5846 say›l› Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun güzel sanat eserleri bafll›kl› 4. maddesinin 1. bendinde
“ya¤l› ve suluboya tablolar; her türlü
resimler, pasteller, gravürler, güzel yaz›lar ve tezhipler, kaz›ma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, tafl,
a¤aç veya di¤er maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi” kapsam›nda oldu¤u ancak, 193
say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 18.
1
2

maddesinde belirtilen meslek gruplar›ndan herhangi birine girmedi¤i gerekçesiyle söz konusu çal›flmalar›n sat›fl›ndan elde edilen gelir istisna kapsam›nda de¤erlendirilmemifltir. 2

2.3.‹stisnaya Konu Olan Kazançlar
Söz konusu istisnan›n uygulanabilmesi
için öncelikle elde edilen kazanc›n serbest meslek kazanc› olmas› gerekmektedir. Serbest meslek kazanc› ise Gelir
Vergisi Kanunu’nun 65. maddesinde
tan›mlanm›fl olup, yaz›m›z›n girifl bölümünde serbest meslek kazanc›n›n tarifi yap›lm›flt›r. Bu tür kazançlar›n ar›zi veya sürekli olarak elde edilmesi
serbest meslek kazançlar› istisnas›n›n
uygulanmas›na engel teflkil etmemektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci
maddesinde belirtilen istisnaya konu
kazançlar flunlard›r:
a) fiiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araflt›rma ve incelemeler, bilgisayar yaz›l›m›, röportaj, karikatür,
foto¤raf, film, video band, radyo ve
televizyon senaryo ve oyunu gibi
eserlerin gazete, dergi, bilgisayar ve
internet ortam›, radyo, televizyon ve
videoda yay›nlanmas›ndan elde edilen has›lat
b) Kitap, CD, disket, resim, heykel ve
nota halindeki eserler ile ihtira beratlar›n› satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklar› devir ve
temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde edilen has›lat

Gelir Vergisi Rehberi, Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, 3. Baskı, Sf.259
Türk Vergi Kanunları Uygulamalarına İlişkin Özelgeler, T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel
Müdürlüğü, Eylül 1996, Ankara

c) Eserlerin neflir, temsil, icra ve teflhir
gibi suretlerle de¤erlendirilmesi
karfl›l›¤›nda al›nan bedel ve ücretler
Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci
maddesinde say›lan ve vergiden istisna
edilen bu eserlerin sahiplerinin, an›lan
kanun maddesinde belirtilen türden elde ettikleri kazançlar›n yan› s›ra bu
eserlerden kaynaklanan kazançlar da
elde ettiklerinde söz konusu bu kazançlar›n da (Örne¤in kitap yaz›p yay›nlayanlar›n bu kitapta yer alan reklamlardan elde ettikleri gelir gibi) serbest meslek kazanc› olarak kabul edilece¤i ve bu ba¤lamda vergilendirilece¤i
Maliye Bakanl›¤›, Gelirler Genel Müdürlü¤ü
12/08/1997
gün
ve
Gel:0.42/4215-4-999 say›l› muktezas›nda belirtilmifltir. Ancak, istisnadan
kazanc›n tamam› olan reklam geliri dahil tutar m›, yoksa sadece 18. madde
kapsam›ndaki k›sm›n m› yararlanaca¤›
an›lan muktezada net olarak aç›kl›¤›
kavuflturulmam›flt›r. 3
2.4.Eserin ‹flverene Ba¤l› Olarak
Yarat›lmas›
Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde “ücret, iflverene tabi ve belirli bir
iflyerine ba¤l› olarak çal›flanlara hizmet
karfl›l›¤› verilen para ve ay›nlar ile sa¤lanan ve parayla temsil edilebilen menfaatlerdir” fleklinde tan›mlanm›flt›r.
Bu nedenle gerek ücret gerekse serbest
meslek kazanc› eme¤e dayanan gelir
unsurlar›d›r. Serbest meslek kazançlar›nda emek; bir iflverene tabi olmaks›-

z›n flahsi sorumluluk alt›nda kendi nam
ve hesab›na de¤erlendirilmektedir. Bir
iflverene tabi ve belirli bir iflyerine ba¤l› olarak çal›fl›lmas› halinde ise elde
edilen gelir ücrettir.
Bir iflverene ba¤l› olarak çal›flanlar›n
bu iflleri dolay›s›yla meydana getirdikleri eserlerin karfl›l›¤›nda elde ettikleri
gelir ücret geliri olup bu nedenle Gelir
Vergisi Kanunu’nun 18. maddesine
göre serbest meslek kazanç istisnas›ndan yararlan›lmas› mümkün de¤ildir.
3. ‹ST‹SNA KAPSAMINDAK‹
KAZANÇLARIN VERG‹LEND‹R‹LMES‹
Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’nci maddesinde say›lan faaliyetleri icra eden
serbest meslek erbab›n›n vergilendirilmesi ve Katma De¤er Vergisi yükümlülüklerine iliflkin enen son düzenlemeler 224 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤inde yer verilmifltir.
4369 say›l› Kanun sonras›nda 221 ve
223 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel
Tebli¤leri ile Gelir Vergisi Kanununun
18 inci maddesi kapsam›nda faaliyette
bulunan serbest meslek erbaplar›na getirilen zorunluluklar 224 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i ile kald›r›lm›flt›r.
Maliye Bakanl›¤› 224 seri no.lu Gelir
Vergisi Genel Tebli¤i ile münhas›ran
Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’nci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerde
bulunan ve eserlerini sadece ayn› Kanunun 94’üncü maddesinde belirtilen

3 Telif Haklarından Elde Edilen Kazançların GVK Karşısındaki Durumu,Ömer Duman,Vergi Dünyası,Eylül
1999,Sayı:217

kifli veya kurumlara teslim eden serbest meslek erbab›ndan isteyenlerin;
• Defter tasdik ettirme ve tutma,
• Belge düzenleme,
zorunluluklar›n› kald›rm›flt›r.
Buna göre söz konusu serbest meslek
erbab›n›n eserlerini sadece kamu idare
ve müesseseleri,iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar,ticaret flirketleri,ifl
ortakl›klar,dernekler,vak›flar,dernek
ve vak›flar›n iktisadi iflletmeleri, kooperatifler, yat›r›m fonu yönetenler,
gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbab› veya zirai kazançlar›n› bilanço veya
zirai iflletme hesab› esas›na göre tespit
eden çiftçilere teslim etmeleri halinde
isterlerse defter tutmamalar› ve belge
düzenlememeleri mümkündür.
Gelir Vergisi Kanununun 18’inci maddesi kapsam›nda serbest meslek kazanc› istisnas› Gelir Vergisi Kanununun
94’üncü maddesi uyar›nca tevkif suretiyle ödenecek vergiyi kapsamamaktad›r.
Bu durumdaki serbest meslek erbab›ndan al›m yapan belirtilen gerçek ve tüzel kifliler, al›mlar›n› gider pusulas› ile
belgeleyecekler,yapt›klar› ödemelerden 01.01.2004 tarihinden itibaren
%17 oran›nda tevkifat yapacaklard›r.
(30.12.2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan 2003/6577
say›l› BKK ile belirtilen oran)
Ayr›ca teslim bedeli üzerinden Katma
De¤er Vergisi hesaplayarak sorumlu
s›fat›yla 2 no.l› Katma De¤er Vergisi
beyannamesi ile beyan edeceklerdir.
‹stisna kapsam›na giren faaliyetlerin
mutad ve sürekli biçimde sürdürülmesi

3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 1/1 maddesi gere¤ince katma
de¤er vergisine tabi olup,gerçek usulde
katma de¤er vergisi mükellefiyetini
gerektirmektedir.Ar›zi yani sürekli
olarak yap›lmayan bu tür faaliyetler ise
katma de¤er vergisinin konusuna girmemektedir.Dolay›s›yla belirtilen durumdaki serbest meslek erbab›n›n belge düzenleme,defter tutma KDV beyannamesi verme gibi mükellefiyetleri
olmayacakt›r.
Yukar›da say›lan kifliler d›fl›ndaki kiflilere de sat›fl yapan ancak faaliyetleri
yaz›m›zda belirtilmifl üzere istisna kapsam›nda olan serbest meslek erbab›n›n
ise,yapt›klar› sat›fllar için serbest meslek makbuzu düzenleme defter tutma
ve KDV beyannamesi verme mükellefiyetleri bulunmaktad›r.
3.1. ÖRNEK
Bir üniversitede kadrolu olarak ö¤retim üyeli¤i görevi yapmakta olan Bay
(X), çeflitli dergi ve gazetelerde bir iflverene tabi olmaks›z›n,flahsi sorumlulu¤u alt›nda kendi nam ve hesab›na köfle yaz›lar› yazmaktad›r.Bay (X)’nin
üniversiteden elde etti¤i gelir ücret niteli¤inde oldu¤undan Gelir Vergisi kanununun ücretlerin vergilendirilmesiyle ilgili hükümleri çerçevesinde vergilendirilecektir.Bay (X),gazetedeki söz
konusu yaz› yazma faaliyetinden elde
etti¤i has›lat ise,Gelir Vergisi Kanunun
94/2-a maddesi hükmü uyar›nca % 15
(01.01.2004 tarihinden itibaren %1730.12.2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi
Gazete’de yay›nlanan 2003/6577 say›l› BKK ile belirtilen oran) oran›nda
tevkifat yap›lacakt›r.

Eserlerin ilgili kanun maddesi kapsam›nda olmas›,ancak GVK 94’üncü
maddede say›lan kiflilere de sat›fl yap›lmas› halinde elde edilen kazanç yine
gelir vergisinden istisna olacak,ancak
serbest meslek makbuzu düzenlenmesi,defter tutulmas› ve KDV beyannamesi verilmesi gerekecektir.

SONUÇ
Yap›lan eserlerin durumu, Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesinde belirtilen Serbest Meslek Kazançlar›nda
‹stisna kapsam›nda de¤erlendirilip,de¤erlendirilemeyece¤ine göre farkl›l›k
gösterecektir.
Eserlerin kanun maddesi kapsam›nda
oldu¤unun kabulü halinde elde edilen
kazanc›n gelir vergisinden istisna olmas› mümkün olacak,bu durumda
eserlerin sadece Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde say›lan
kifliler d›fl›ndaki kiflilere sat›lmas› halinde istenildi¤i takdirde defter tutulmamas› ve belge düzenlenmemesi,
Katma De¤er Vergisi beyannamesi verilmemesi mümkün olacakt›r.

Bu nedenle eserlerin Gelir Vergisi Kanununun 18’nci maddesi kapsam›nda
de¤erlendirilip de¤erlendirilmeyece¤i
konusunda flüpheye düflülen hallerde
Defterdarl›¤a veya Maliye Bakanl›¤›’na baflvurularak görüfl (mukteza)
al›nmas› cezal› vergi tarhiyat› riski ile
karfl›lafl›lmamas› bak›m›ndan uygun
olacakt›r.
/

TÜRK‹YE MUHASEBE STANDARDI - 3
NAK‹T AKIfi TABLOLARI
Gülflen YANAR
Serbest Muhasebeci
1. GENEL OLARAK NAK‹T AKIfi TABLOSU
1.1. Fon Kavram›
urumun mali kaynaklar›n›n ve kullan›m yerlerinin belirlenmesinde “fonlar
tablosu” kullan›l›r. Fonlar en genifl anlamda, tüm mali imkanlar›; en dar
manada ise sadece nakitleri ifade etmektedir.
Fonlar›n kapsam› amaca göre, afla¤›daki görülen varl›klar› içerebilir. Bunlardan
hangisi fon olarak görülüyor ise o kümedeki imkanlar›n bir dönem içindeki art›fl
ve azal›fllar›, teknik deyimiyle “kaynak ve kullan›mlar›” incelenir:
1. Toplam varl›klar
2. Toplam dönen varl›klar
3. Net iflletme sermayesi (Toplam dönen varl›klar eksi k›sa süreli borçlar)
4. Parasal varl›klar
5. Net parasal varl›klar (Parasal varl›klar eksi k›sa süreli borçlar)
6. Nakit varl›klar
Fon ak›m tablosunun içeri¤i, fon kavram›n›n kabul edilen anlam›na göre de¤iflmektedir. Uygulamada genellikle fonun en çok üç anlam› üzerinde durulmaktad›r.
a. Dar anlamda fon kavram›; nakit ve nakde eflde¤er varl›klar› ifade etmekte
dir. Bu kavrama göre haz›rlanan fon ak›m tablosuna “nakit ak›fl tablosu” den
mektedir.
b. ‹kinci anlamda ise fon; net iflletme sermayesini belirtmektedir. Bu kavrama
göre haz›rlanan fon tablosuna da “net iflletme sermayesindeki de¤iflim tablo
su” denmektedir.
c. Genifl anlamda fon kavram› ise bütün finansman araçlar› (tüm kaynaklar) ve
tüm varl›klar (imkanlar) fon olarak kabul edilmektedir.
1.2. Nakit Kavram›
Nakit ak›fl tablosu düzenlenirken “nakit” tan›m›n›n neleri kapsad›¤›n›n belirlenmesi gerekir. ‹lgili muhasebe standartlar› küçük farklar gösterse de, genellikle
nakit olarak kasada ve bankalarda bulunan paralarla birlikte çok k›sa sürede pa-
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raya çevrilebilecek olan ak›flkanl›¤›
yüksek varl›klar da “nakit eflde¤eri”
olarak bu kapsamda say›l›r. Nakit ve
nakit eflde¤eri varl›klar aras›ndaki
transferler “nakit girifli” veya “nakit
ç›k›fl›” say›lmaz.
Nakit eflde¤eri varl›klar k›sa süreli
menkul k›ymet yat›r›mlar› ile “pazarlanabilir menkul de¤erlerle” kar›flt›r›lmamal›d›r. Bunlar nakit ak›fl tablosunda nakit varl›k say›lmazlar. Menkul de¤er sat›n al›nmas› nakit ç›k›fl›na, sat›fl›
ise nakit girifline neden olur.

1.3. Nakit Ak›fl Tablolar›na Yönelifl
1987 y›l›nda Amerikan Finansal Muhasebe Standartlar› Kurulu (FASB),
1992 y›l›nda da Uluslararas› Muhasebe
Standartlar› Kurulu (IASC) nun 1994
y›l›nda yürürlü¤e girmek üzere nakit
ak›fl tablolar›n›n düzenlenmesini zorunlu k›lmalar›ndan sonra söz konusu
üç tablodan nakit ak›fl tablosuna daha
fazla önem verilmifl ve çeflitli ülkelerin
muhasebe standartlar›nda yer alm›flt›r.
FASB, 5 no.lu Finansal Muhasebe
Kavramlar› Temel Metninde, nakit
ak›fl tablolar›yla ilgili olarak flu taleplerde bulunur:
“Nakit ak›fl tablolar›, iktisadi kurumun
nakit üreten faaliyetleri hakk›nda kullan›fll› bilgiler sa¤lar. ‹ktisadi kurumun
iflletme faaliyetleri yoluyla üretti¤i nakitle borçlar›n› nas›l geri ödedi¤i, kar
pay› da¤›tt›¤›, faaliyet kapasitesini sürdürebilmek veya art›rabilmek için nas›l
yeniden yat›r›m yapt›¤› hakk›nda bilgiler sunar. Finansman faaliyetleriyle
borç veya özkaynaktan nas›l nakit sa¤lad›¤›, yat›r›m için nas›l nakit kulland›-

¤› hakk›ndaki bilgiler hep nakit ak›fl
tablosunda bulunur. ‹ktisadi kurumun
belirli bir zamandaki nakit girifl ve ç›k›fllar›n› bilmenin önemli faydalar› aras›nda firman›n ak›flkanl›¤›, finansal esnekli¤i, karl›l›¤› ve riski gibi unsurlar›
de¤erlendirmek bulunur.”
Nakit ak›fl› ile ilgili bilgilerin aç›klanmas› gerekti¤i konusunda afla¤›daki
nedenler de etkili olmufltur.
• Nakit ak›fllar›n›n gerçek durumu hak
k›nda geri besleme sa¤lamak
• Muhasebe kar› ile nakit ak›fllar› ara
s›ndaki iliflkileri belirlemek
• Kar›n niteli¤i hakk›nda bilgi temin et
mek
• Finansal raporlardaki bilgilerin karfl›
laflt›rabilirli¤ini iyilefltirmek
• Esnekli¤i ve ak›flkanl›¤› de¤erlendir
meye yard›mc› olmak
• Gelecekteki nakit girifllerini tahmin
etmeye yard›mc› olmak

1.4. Fon Ak›fl Tablolar›n›n Dayand›¤›
Mant›k
Muhasebenin temel eflitli¤i ve hesaplarda çift yanl› iflleme yöntemine göre
kay›t yap›lmas› muhasebede her fleyin
temelinde oldu¤u gibi fon ak›fl tablolar›n›n temelinde de bulunmaktad›r.
Muhasebenin temel eflitli¤i :
VARLIKLAR (›n parasal de¤eri) =
KAYNAKLAR (›n parasal de¤eri)
Kurumun sahip oldu¤u varl›klar›n parasal de¤erlerinin toplam›, her zaman
kaynaklar›n de¤erleri toplam›na eflittir.
Mali olaylar tan›m› gere¤i bu eflitli¤i
etkiler ve eflitlikte en az iki yönlü de¤ifliklik yapt›klar› için; bozulan denge

tekrar yerine gelir. Mali olay›n birinci
etkisiyle bozulan denge, ikinci etkiyle
tekrar yerine gelir. Etki, bir varl›k veya
bir kaynak hesab›nda art›fl (+) veya
azal›fl (-) fleklinde ortaya ç›kar.
Mali olaylar›n art›fl veya azal›fl fleklindeki etkilerinin hesaplarda kaydedilmesi de muhasebenin temel eflitli¤ine
dayan›r. Varl›k ve kaynak hesaplar›ndaki art›fllar, her ikisi de art›fl olmas›na
karfl›n,varl›k hesab›n›n borç taraf›na
fakat kaynak hesab›n›n alacak taraf›na
kaydedilir. Bunun nedeni art›fllar›n ilgili hesab›n eflitli¤in neresinde bulundu¤undad›r. Art›fl eflitli¤in sol taraf›ndaysa kay›t da sol tarafa, sa¤ taraf›nda
ise kay›t da sa¤ tarafa yap›l›r. Azal›fllar
ise, bunun tersi olarak varl›klar›n alacak, fakat kaynaklar›n borç taraf›na
kaydedilir.
1.5. Nakit Ak›fl Tablosunun Yararlar›
Mali tablolar›n en çok gelece¤e dönük
olan›, nakit ak›fl tablosudur. Mali tablolar›n baflta gelen amaçlar›ndan olan,
firman›n nakit durumu hakk›nda yat›r›mc›lara ve borç verenlere bilgi sa¤lamak amac›n› yerine getirir.
Nakit ak›fl tablolar›n› hem yöneticiler
hem de pay sahipleri ve borç verenler
kullan›rlar.
Yöneticilerin nakit ak›fl tablosundan
yararland›¤› konular flöyle s›ralanabilir:
• ‹flletmenin ak›flkanl›¤›n› de¤erlendirmek
• Karpay› da¤›t›m politikas›n› belirle
mek. Kar pay› ödemelerini art›rmak
veya azaltmak konusunda kararlar
vermek
• Yat›r›m ve finansman ihtiyaçlar›n›
planlamak

• Yat›r›m ve finansman da dahil olmak
üzere bafll›ca politika kararlar›n›n et
kilerini de¤erlendirmek
• K›sa süreli borçlar› ödemek için, k›sa
süreli fimansmana gerek olup olma
d›¤›n› belirlemek
Yat›r›mc› ve borç verenlerin nakit ak›fl
tablosundan yararland›¤› konular flunlard›r:
• Kurumun (kurumu yöneten yönetici
lerin) nakit ak›fl›n› yönetme becerisi
ni de¤erlendirmek
• Gelecekte olumlu nakit ak›fl› üretme
becerisini de¤erlendirmek
• Borç ödeme yetene¤ini de¤erlendirmek
• Faiz ve kar pay› ödeme yetene¤ini
de¤erlendirmek
• Ek finansman ihtiyaç olup olmad›¤›n›
öngörebilmek
• Gelir tablosunda görülen net kar ra
kam› ile faaliyetlerden do¤an net na
kit ak›fl› aras›ndaki farklar› aç›klamak
1.6. Nakit Ak›fl Tablosunun
Haz›rlanmas›
Di¤er temel mali tablolar›n aksine nakit ak›fl tablosu, do¤rudan kesin mizandan düzenlenen bir mali tablo de¤ildir.
Bu tabloyu haz›rlamak için gerekli
olan bilgiler genellikle üç kaynaktan
derlenir.Bunlar;
a) Mukayeseli Bilançolar
b) Cari dönemin gelir tablosu
c) Baz› ifl olgular› ile ilgili olarak bü
yük defterden seçilen bilgiler bize
dönem içinde ne kadar nakit sa¤lan
d›¤›n› ve ne kadar ödendi¤ini gösterir.
Burada do¤rudan büyük deftere gitmek
yerine mizan da kullan›labilir.

Nakit Ak›fl Tablosu haz›rlan›rken do¤rudan Günlük Defter ve Büyük Defter
bilgilerinden yararlan›labilir. “Tahsil =
al›nd›” ve “Tediye = ödeme” fiflleri bu
amaçla kullan›labilir. Tüm kay›tlar›
özetleyen “mizan” da bu amaçla kullan›l›r. Ancak genellikle muhasebe sisteminden ilk elde ç›kan temel mali tablolardan yararlan›larak, Nakit Ak›fl Tablosu düzenlenir. Dönem bafl› ve dönem
sonu bilançolar› ve o döneme ait gelir
tablosu ilgili dönemin Nakit Ak›fl Tablosu’nu düzenlemek için temel verileri
sa¤larlar. Bunun yan›nda mali tablolar›n dip notlar›nda aç›klanan ve aç›klanmayan birçok ek bilgiye ihtiyaç vard›r.
Bu nedenle muhasebe yöneticilerinin
bu tabloyu haz›rlamak için bilgiye
ulaflmalar› daha kolayd›r. Nakit Ak›fl
Tablosu’nu aç›klamam›fl bulunan bir
firman›n mali analizini yapmak için bu
tabloyu düzenlemek isteyen mali analistler için ise bazen baz› tahmin ve
varsay›mlar yapmak gerekebilir.
Temel mali tablolardan hareket edildi¤i zaman nakit d›fl›ndaki bilanço kalemlerindeki art›fl veya azal›fllar kullan›l›r. Çift yanl› iflleme yöntemine göre
nakitleri etkileyen bir mali olay ayn›
zamanda bir baflka varl›k, borç veya
özkaynak hesab›n› etkileyecektir. Dolay›s›yla di¤er hesaplardaki de¤iflmeler
nakitle ilgili mali olaylar›n karakterini
belirlemeye yarayacakt›r.
Temel muhasebe eflitli¤ini bu aç›dan
yeniden yazarsak;
Nakit + Nakit d›fl› varl›klar = Borçlar +
Özkaynaklar
Nakit d›fl› varl›klarda, borçlarda ve özkaynaklarda nakit durumunu etkileyen

de¤iflmeler olmas› halinde, söz konusu
varl›klardaki art›fl ve azal›fllara göre
nakit durumunun ne yönde etkilenece¤i belirlenebilir.
Nakit ak›fl› varl›klarla nakitler eflitli¤in
ayn› taraf›nda bulunduklar› için, meydana gelen bir mali olay nakit d›fl› varl›klarla nakitleri ters yönde etkileyecektir. Yani nakit d›fl› varl›klarda bir
art›fl nakitlerde bir azalmaya yol açacak, nakit d›fl› varl›klarda bir azal›fl nakitlerde bir art›fla yol açacakt›r.
Borçlar ve özkaynaklar ise eflitli¤in di¤er taraf›nda bulundu¤u için , meydana
gelen mali olay nakitleri de ayn› yönde etkileyecektir. Yani borçlar ve özkaynaklardaki art›fl, nakitte bir art›fla,
azal›fl ise azal›fla yol açacakt›r.
2. TÜRK‹YE MUHASEBE
STANDARDINDA NAK‹T AKIfi
TABLOSU
2.1 Standard›n Amac›
Bu standard›n amac› belli bir muhasebe döneminde iflletmelerin nakit ve
nakde eflde¤er varl›klar›nda meydana
gelen de¤ifliklikleri “iflletme faaliyetleri”, “yat›r›m faaliyetleri” ve “finansman faaliyetleri” itibariyle s›n›fland›rarak nakit ak›fl tablosunda nas›l sunulaca¤›n› aç›klamakt›r.
Nakit ak›fllar› ile ilgili bilgiler, bir iflletmenin nakit ve nakde eflde¤er varl›klar›n› yaratma olana¤›n› de¤erlendirmek
ve bu de¤erlerin kullan›m› için iflletmenin gereksinimlerini anlamak amac›yla finansal tablo kullan›c›lar› için haz›rlan›r.
2.2 Standart ‹le ‹lgili Tan›mlar
Standartta ad› geçen tan›mlar flunlard›r:

a) Nakit: ‹flletmedeki nakit ile vadesiz
mevduat› kapsar.
b) Nakde Eflde¤er Varl›klar: Yüksek
derecede likit varl›klar olup hemen paraya dönüfltürülebilen ve de¤er de¤ifliklikleri karfl›s›nda önemsiz riski bulunan k›sa vadeli varl›klard›r.
c) Nakit Ak›fllar›: Nakit ve nakde eflde¤er varl›klar›n iflletmeye girifl ve ç›k›fllar›d›r.
d) ‹flletme Faaliyetleri: ‹flletmenin yat›r›m ve finansman faaliyetleri d›fl›nda
gelir yaratan, esas faaliyeti ve di¤er faaliyetlerinden oluflur.
e) Yat›r›m Faaliyetleri: Mali duran varl›klar, maddi ve maddi olmayan duran
varl›klar ile özel tükenmeye tabi varl›klar ve di¤er duran varl›klar›n elde
edilmesi ve elden ç›kar›lmas›na iliflkin
faaliyetleri kapsar.
f) Finansman Faaliyetleri: Özkaynaklar ile yabanc› kaynaklar›n oluflmas›na
ve bu kaynaklarda meydana gelen de¤iflikliklere iliflkin faaliyetlerden oluflur.
2.3. Standard›n ‹çeri¤i
Nakit Ak›fl Tablosu, döneme iliflkin nakit ak›fllar›n› “iflletme faaliyetleri”,
“yat›r›m faaliyetleri” ve “finansman
faaliyetleri” bafll›klar› alt›nda s›n›fland›rarak rapor eder.
2.3.1. ‹flletme Faaliyetleri
‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit
ak›fllar› tutar›, d›fl finansman kaynaklar›na ihtiyaç duymadan borçlar›n› geriye ödeyebilmesinin, iflletme faaliyet
kapasitesinin sürdürülmesinin, temettülerin ödenmesinin ve yeni yat›r›mlar›n yap›labilmesinin mümkün olup ol-

mad›¤›n›n belirlenmesinde temel bir
göstergedir. Döneme iliflkin nakit ak›fllar›n›n belli bölümleri ile ilgili bilgiler,
gelece¤e iliflkin nakit ak›fllar›n›n tahmin edilmesinde ve bütçelerin haz›rlanmas›nda kullan›l›r.
‹flletme faaliyetlerinden elde edilen nakit ak›fllar› birinci derecede iflletmenin
gelir yaratan temel faaliyetleriyle ilgilidir. Ancak di¤er ola¤an ve ola¤and›fl› faaliyetlerden elde edilen gelir ve
karlar ile gider ve zararlar net kar›n veya zarar›n oluflumunu etkiledi¤inden
bu kalemler iflletme faaliyetleri bölümünde gösterilir
Bir iflletme kendi faaliyetleri için veya
ticari amaçlarla menkul k›ymetler ve
benzeri de¤erler bulundurabilir. Bu ifllem satma amac›yla edinilen stok ifllemiyle ayn› niteliktedir. Bundan ötürü
bu de¤erlerin neden oldu¤u nakit ak›fllar› iflletme faaliyetleri sonucu meydana gelmifl kabul edilir. Ayn› flekilde finansal kurumlar taraf›ndan verilen krediler ve borçlar bu kurumlar›n esas faaliyetleriyle ilgili oldu¤undan iflletme
faaliyetleri olarak kabul edilir.
2.3.2. Yat›r›m Faaliyetleri
Yat›r›m faaliyetlerinden elde edilen
nakit ak›fllar›n›n ayr› olarak aç›klanmas› önemlidir. Çünkü harcamalar gelecekte kar ve nakit ak›fl› sa¤layacak
kaynaklar için yap›lm›flt›r. Yat›r›m faaliyetlerine iliflkin örnekler afla¤›dad›r:
a) Ba¤l› menkul k›ymetler, ba¤l› ortakl›klar, ifltirakler ve di¤er mali duran
varl›klar›n sat›fl›na iliflkin nakit giriflleri,
b) Ba¤l› menkul k›ymetler, ba¤l› ortak-

l›klar, ifltirakler ve di¤er mali duran varl›klara iliflkin nakit ç›k›fllar›,
c) Maddi duran varl›klar›n, maddi olmayan duran varl›klar›n, özel tükenmeye tabi varl›klar›n ve di¤er duran varl›klar›n
sat›fllar›ndan kaynaklanan nakit giriflleri,
d) Maddi duran varl›klar, maddi olmayan duran varl›klar, özel tükenmeye tabi
varl›klar ve di¤er duran varl›klar› elde etmek için yap›lan nakit ç›k›fllar›,
e) Üçüncü kiflilere verilen avans ve borçlara (finansal kurumlar d›fl›nda) iliflkin
yap›lan tahsilattan kaynaklanan nakit giriflleri,
f) Üçüncü kiflilere verilen avans ve borçlarla ilgili nakit ç›k›fllar›,
g) ‹flletme faaliyetleri veya ticari faaliyetler amac›yla yap›lan sözleflmeler ile finansman faaliyetleri olarak s›n›fland›r›lanlara iliflkin ödemeler d›fl›ndaki futures
sözleflmeleri, forward sözleflmeleri, option sözleflmeleri, swap sözleflmelerine
iliflkin nakit giriflleri,
h) ‹flletme faaliyetleri veya ticari faaliyetler amac›yla yap›lan sözleflmeler ile finansman faaliyetleri olarak s›n›fland›r›lanlara iliflkin ödemeler d›fl›ndaki futures
sözleflmeleri, forward sözleflmeleri, option sözleflmeleri, swap sözleflmelerine
iliflkin nakit ç›k›fllar›.
2.3.3. Finansman Faaliyetleri
Finansman faaliyetlerine iliflkin nakit
ak›fllar›n›n ayr› olarak aç›klanmas›
önemlidir. Çünkü iflletmeye sermaye
sa¤layanlar›n, iflletmenin gelecekteki nakit ak›fl› taleplerinin tahmin edilmesine
olanak sa¤lar. Finansman faaliyetlerine
iliflkin nakit ak›fllar›n›n örnekleri flunlard›r:

a) Hisse senedi ve di¤er özkaynak
araçlar›n›n ihrac›ndan sa¤lanan nakit
giriflleri,
b) Sermaye azalt›lmas›yla ilgili nakit
ç›k›fllar›,
c) Para ve sermaye piyasalar›ndan
sa¤lanan borçlar ve di¤er borçlanmalardan sa¤lanan nakit giriflleri,
d) Borç ödemelerine iliflkin nakit ç›k›fllar›,
e) Finansal kiralama sözleflmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine
iliflkin nakit ç›k›fllar›.
2.4. Standart ‹le ‹lgili Özellik Arzeden Durumlar
2.4.1. ‹flletme Faaliyetlerine ‹liflkin
Nakit Ak›fllar›n›n Raporlanmas›
‹flletmeler, iflletme faaliyetlerine iliflkin
nakit ak›fllar›n› brüt (direkt) yönteme
göre raporlar. Direkt yöntemde brüt
nakit giriflleri ve brüt nakit ç›k›fllar›na
ait ana gruplar, afla¤›daki kaynaklardan
elde edilir:
a) Temel finansal tablolardan,
b) Sat›fllar, sat›fl maliyetleri ve di¤er
gelir tablosu kalemleri ( finansal kurumlar için faiz ve benzeri gelirler ile,
faiz ve benzeri giderler) afla¤›da belirtilen di¤er hususlar göz önünde bulundurarak düzeltilir:
I. Dönem içinde stoklar, ticari alacaklar ve borçlardaki de¤ifliklikler,
II. Di¤er nakit girifl ve ç›k›fl› gerektirmeyen kalemler,
III. Nakit etkisi, yat›r›m veya finansman nakit ak›fllar›yla ilgili olan di¤er
kalemler.
2.4.2. Yat›r›m ve Finansman Faaliyet-

leriyle ‹lgili Nakit Ak›fllar›n›n R a porlanmas›
Bir iflletme yat›r›m ve finansman faaliyetleri sonucu ortaya ç›kan brüt nakit
giriflleri ile brüt nakit ç›k›fllar›n› alt
gruplar itibariyle ayr› raporlar.
2.4.3. Nakit Ak›fllar›n›n Net Yönteme
Göre Raporlanmas›
Afla¤›daki “iflletme faaliyetleri”, “yat›r›m faaliyetleri” veya “finansman faaliyetleri”nden elde edilen nakit ak›fllar› net yönteme göre raporlan›r:
a) Müflteriler ad›na yap›lan nakit giriflleri ve nakit ç›k›fllar›,
b) Devir h›z› yüksek, tutarlar› büyük
ve vadeleri k›sa olan kalemlere iliflkin
nakit giriflleri ve ç›k›fllar›.
Finansal kurumlar›n afla¤›daki faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›fllar› net
yönteme göre raporlan›r.
a) Mevduatlar›n kabulü ve geri ödemesinden kaynaklanan nakit girifl ve
ç›k›fllar›,
b) Di¤er finansal kurulufllara yat›r›lan
ve bu kurulufllardan çekilen mevduatlar,
c) Müflterilere verilen krediler, borçlar ve bunlar›n geri ödemeleri.
2.4.4. Yabanc› Paral› ‹fllemlere ‹ l i fl kin Nakit Ak›fllar›
Yabanc› para ifllemlerinden (yabanc›
ülkelerdeki ifltirakler dahil) kaynaklanan nakit ak›fllar›, nakit ak›fl› tarihindeki döviz kurlar›na göre TL.’na çevrilir.
Yabanc› para birimli tutarlar nakit ak›fl› tarihindeki döviz kurlar›na göre çevrilerek raporlan›r.

2.4.5. Ola¤and›fl› Kalemler
Ola¤and›fl› kalemlere iliflkin nakit ak›fllar›, ait oldu¤u faaliyete göre iflletme,
yat›r›m ve finansman faaliyetleri alt›nda gösterilerek aç›klan›r.
2.4.6. Faiz ve Temettüler
Faiz ve temettülerden elde edilen nakit
giriflleri ile bu kalemlerle ilgili nakit ç›k›fllar› ayr› ayr› aç›klan›r. Bu kalemlerin her biri dönemden döneme tutarl›l›k kavram›na göre “iflletme”, “yat›r›m” veya “finansman” faaliyetleriyle
ilgili olufllar›na göre s›n›fland›r›l›r.
Finansal kurumlar ödedikleri faiz giderlerini, tahsil ettikleri faiz gelirlerini
ve temettülerini genelde iflletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit ak›fllar› olarak gösterirler. Ancak di¤er iflletmeler
için böyle gelifltirilmifl bir ilke yoktur.
Ödenen faiz giderleri tahsil edilen faiz
gelirleri ve temettüler iflletme faaliyetleri grubunda gösterilebilir. Çünkü bu
kalemler net kar veya zarar›n oluflmas›nda etkilidirler.
Ödenen temettüler elde edilen finansman kaynaklar›n›n maliyetlerini oluflturduklar›ndan finansman faaliyetine
iliflkin nakit ak›fllar› grubunda gösterilir.
2.4.7. Dönem Kar›na ‹liflkin Vergiler
Dönem kar›na iliflkin vergilerle ilgili
nakit ak›fllar› ayr› olarak raporlan›r. Finansman ve yat›r›m faaliyetleri ile iliflkisi tam olarak kurulamayan bu vergilerle ilgili nakit ak›fllar› “iflletme faaliyetleri” grubunda gösterilir.
2.4.8. Mali Duran Varl›klar
Ba¤l› ortakl›klar veya ifltiraklerin muhasebelefltirilmesinde, maliyet esas›

veya özvarl›k yöntemi esas al›nm›fl
olabilir. Bu durumda yat›r›mc› sadece
kendi ile yat›r›m yap›lan flirket aras›ndaki nakit ak›fllar›n› nakit ak›fl tablosunda raporlar. Örne¤in , temettüler ve
al›nan veya verilen avanslar gibi.
‹flletmeler, bir ifl ortakl›¤›ndaki kendi
pay›n› iflletme birleflmelerinin muhasebelefltirilmesine iliflkin standarda göre
k›smi konsolidasyonu esas alarak konsolide nakit ak›fl tablosunda rapor eder.
Özvarl›k yöntemini kullanan bir iflletme kendi pay›n› bu flekilde nakit ak›fl
tablosu kapsam›na al›rken, ifl ortakl›¤›ndaki yat›r›mlar›na, temettü da¤›t›mlar›na ve di¤er ödemelerine veya
kendi flirketiyle ifl ortakl›¤› aras›ndaki
tüm nakit ak›fllar›n› tablo kapsam›nda
gösterir.
‹fl ortakl›klar›nda konsolide nakit ak›fl
tablosunun düzenlenmesinde, özvarl›k
yöntemi uygulan›rsa, ifl ortakl›¤›nda
ortak olan her iflletme ifl ortakl›¤› ile
kendi iflletmesi aras›ndaki nakit ak›fllar›n›n tamam›n› tablo kapsam›na al›r.
2.4.9. ‹fltirakler ve Ba¤l› Ortakl›klar ile
Di¤er ‹fl Birimlerinin Sat›nal›nmas› ve
Sat›lmas›
‹fltirakler, ba¤l› ortakl›klar ve di¤er iflletme birimlerinin sat›n al›nmas›nda
veya sat›lmas›nda ortaya ç›kan nakit
ak›fllar› “yat›r›m faaliyeti” grubunda
ayr› olarak raporlan›r.
Bir iflletme; ifltirakler, ba¤l› ortakl›klar
ve di¤er iflletme birimlerinin dönem
içindeki al›fl ve sat›fllar›n› toplam olarak afla¤›daki flekilde raporlar:
a) ‹lgili kaleme iliflkin sat›n alma veya sat›fllar›n›n toplam tutar›,

b) Bu kalemlere iliflkin sat›n alma veya sat›fllar›n nakit veya nakde eflde¤er
tutarlar›,
c) Sat›n al›nan veya sat›lan ifltirak,
ba¤l› ortakl›k veya di¤er iflletme birimindeki nakit ve nakde eflde¤er varl›klar›n tutar›,
d) Sat›n al›nan veya sat›lan ifltirak,
ba¤l› ortakl›k veya iflletme birimindeki
nakit veya nakde eflde¤er varl›klar d›fl›ndaki varl›k ve kaynaklar›n ana gruplar itibariyle tutarlar›.
2.4.10. Nakit Ak›fl› Yaratmayan
‹fllemler
Yat›r›m ve finansman ifllemlerinden
nakit ve nakde eflde¤er varl›k kullan›m› gerektirmeyenler, nakit ak›fl tablosunda yer almaz.
Yat›r›m ve finansman faaliyetlerinin
büyük bir k›sm›, iflletmelerin sermaye
ve aktif yap›lar›na etki etmelerine karfl›n, cari nakit ak›fllar› üzerinde herhangi bir etkiye sahip de¤ildirler. Nakit
ak›fl› yaratmayan ifllemlerin, nakit ak›fl
tablosu d›fl›nda b›rak›lmas›, nakit ak›fl
tablosunun amac› ile tutarl›d›r. Çünkü,
bu ifllemlerin cari dönemdeki nakit
ak›fllar› ile bir iliflkileri bulunmamaktad›r.
2.4.11. Nakit ve Nakde Eflde¤er
Varl›klar›n Unsurlar›
Nakit ve nakde eflde¤er varl›klar aç›klanmal› ve nakit ak›fl tablosundaki tutarlar› bilançoda raporlanan ayn› kalemlere iliflkin tutarlarla uyumlu olmal›d›r.
Nakit ve nakde eflde¤er varl›klar bilançoda “Haz›r De¤erler” hesap grubu ile
menkul k›ymetler grubu içinde yer

alan, hemen paraya dönüfltürülebilen
ve de¤er de¤ifliklikleri karfl›s›nda
önemsiz riski bulunan kalemlerdir.

turan unsurlarda yap›lan de¤ifliklikler
nakit ak›fl tablosu dipnotunda aç›klan›r. Bu aç›klama temel finansal tablolarla paralellik sa¤lar.

Nakit ve nakde eflde¤er varl›klar› olufl/

SORU VE CEVAPLAR
Kurtulufl Caddesi No: 152
Kurtulufl-fiiflli/‹STANBUL
Telefon: 0212 315 84 00
e-mail: ismmmo@ismmmo.org.tr

SORU 1:

G.V.K.Madde 95 - Afla¤›da yaz›l› hizmet erbab›n›n ücretleri hakk›nda
vergi tevkif usulü cari olmaz:
1. Ücretlerini yabanc› bir memleketteki iflverenden do¤rudan do¤ruya
alan hizmet erbab›;
Bu durumda tam mükellef kiflilerin direkt yurt d›fl›ndan ald›klar› ücret
ler için Türkiye’de beyanname vermeleri gerekiyor. Tabii ki yurt d›fl›ndan
ödenen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup
edilebilir.
Ancak,

Madde 23 - (2361 say›l› Kanunun 17’nci maddesiyle de¤iflen madde) Afla
¤›da yaz›l› ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmifltir:

14. (4962 Say›l› Kanunun 5 inci maddesi yle de¤iflen bent), Yürürlük:
1.6.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 7.8.2003) Kanunî ve ifl merkezi
Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tâbi iflverenlerin yan›nda çal›
flan hizmet erbab›na, iflverenin Türkiye d›fl›nda elde etti¤i kazançlar› üze
rinden döviz olarak ödedi¤i ücretler;
Size sormak istedi¤im soru ; irtibat bürosunda çal›flan personel
G.V.K.M.95’e göre beyanname vermek durumundam›, yoksa Madde
23/14’e göre vergiden istisnam›d›r. ‹ki maddeyi birlikte nas›l
yorumlayaca¤›z ?

CEVAP: 1
Vergi Kanunlar›nda mükellefiyet aç›s›ndan iki tür kifli vard›r:
• Mükellef olanlar,
• Mükellef olmayanlar.
Mükellef olanlar da kendi aralar›nda
ikiye ayr›l›r:
• Tam mükellefler,
• Dar mükellefler.
GVK’nun 3’ncü maddesine göre tam
mükellef, Türkiye’de yerleflik olan ve
resmi daire veya müesseselere veya
merkezi Türkiye’de bulunan teflekkül
ve teflebbüslere ba¤l› olup ad› geçen
daire, müessese, teflekkül ve teflebbüslerin iflleri dolay›s›yla yabanc› memleketlerde oturan Türk vatandafllar›d›r.
GVK’nun 6’nc› maddesine göre;Türkiye’de yerleflik olmayan ama Türkiye’de kazanç temin eden flah›slar ise
dar mükellef olarak kabul edilmektedir.
KVK’nun 9’ncu maddesi ise kanuni
veya ifl merkezi Türkiye’de olan kurumlar› tam mükellef bu merkezleri
yurt d›fl›nda olup ta Türkiye’de faaliyetleri olanlar› ise dar mükellef olarak
kabul edilmektedir.
GVK’nun 95/1’nci maddesine göre;
Ücretlerini yabanc› bir memleketteki
iflverenden do¤rudan do¤ruya alan hizmet erbab›; ücret gelirini, y›ll›k beyanname ile bildirir.
GVK’nun 23/14’ncü maddesi uyar›nca; kanuni ve ifl merkezi Türkiye’de
bulunmayan dar mükellefiyete tabi iflverenlerin yan›nda çal›flan hizmet er-

bab›na , iflverenin Türkiye d›fl›nda elde
etti¤i kazançlar› üzerinden döviz olarak ödedi¤i ücretler gelir vergisinden
istisnad›r.

Öncelikle GVK’nun 95/1’nci maddesini çözümleyelim:
GVK’nun 95/1’nci maddesinde geçen
“iflveren” tabirinden, istihdam eden ve
bu istihdam› karfl›l›¤› bir bedeli ödeyen
gerçek veya tüzel kiflinin kastedildi¤i
aç›kt›r. Bu gerçek veya tüzel kifli yabanc› ülkedeki bir kifli olmal›d›r. Ve
ücretin do¤rudan do¤ruya yabanc› ülkedeki bu iflverenden al›nmas› gerekir.
Dar mükellefin kanuni veya ifl merkezinin yurt d›fl›nda olmas›, dar mükellef
oldu¤u ülkede iflveren olmas›n› engellemez.
Örne¤in: Merkezi Japonya’da olan K
A.fi.’nin ‹stanbul’da irtibat bürosu bulunmaktad›r. Japonya’daki çal›flanlar›n›n iflvereni oldu¤u gibi, ‹stanbul irtibat bürosunda çal›flanlar›n da iflverenidir. Ancak, bu flirket Japonya’da çal›flanlar aç›s›ndan Japonya’da, Türkiye’de çal›flanlar aç›s›ndan Türkiye’de
iflverendir.
Bu durumda, do¤rudan do¤ruya yabanc› ülkedeki bir iflverenden ücret almak için flu alternatifler söz konusu olmal›d›r:
1- Ücreti ödeyenin Türkiye’de tam veya
dar hiçbir mükellefiyeti olmamal›d›r,
2- Türkiye’de dar mükellefiyeti de
olan yabanc› bir flirket olsa bile üc
ret alan›n dar mükellef olan birim
le hiçbir hizmet veya ifl ba¤›n›n ol
mamas› gereklidir, ücret (döviz ve

ya TL) yabanc› ülkedeki merkez ile
yap›lan dar mükelleften ba¤›ms›z
bir ifl anlaflmas› gere¤ince al›nmal›d›r.
Her iki durumda, elde edilen ücret geliri için GVK’nun 95’nci maddesi uyar›nca y›ll›k beyanname vermek gerekmektedir.

fiimdi GVK’nun 23/14’ncü maddesini çözümleyelim:
Madde’de dar mükellef iflverenden
ücret al›nmas›ndan bahsedilmektedir.
Yani ücret yabanc› ülkedeki iflverenden de¤il, Türkiye’deki dar mükellef
statüsünde bir iflverenden al›nmaktad›r.
Dar mükellef bünyesinde çal›flan kiflinin afla¤›daki alternatiflerde ücret alma
durumu olabilir.
1- Hizmet, dar mükellef ile ilgili oldu¤u halde ücret ödemesi dar mükellefin hesaplar› ile iliflkilendirilmeksizin do¤rudan do¤ruya yabanc› ülkedeki merkez taraf›ndan döviz olarak yap›labilir. Ödeme, merkezin
yurt d›fl›ndaki gelirlerinden yap›lmaktad›r.
2- Hizmet, dar mükellef ile ilgili oldu¤u halde ücret ödemesi dar mükellefin hesaplar› ile iliflkilendirilmeksizin do¤rudan do¤ruya yabanc› ülkedeki merkez taraf›ndan döviz olarak yap›labilir. Ödeme, Türkiye’deki flubenin gelirlerinden yap›lmaktad›r.
3- Hizmet, dar mükellef ile ilgili oldu¤u halde ücret ödemesi dar mükellefin hesaplar› ile iliflkilendirilmeksizin do¤rudan do¤ruya yabanc› ül-

kedeki merkez taraf›ndan TL olarak
yap›labilir. Ödeme, merkezin yurt
d›fl›ndaki gelirlerinden yap›lmaktad›r.
4- Hizmet, dar mükellef ile ilgili oldu¤u halde ücret ödemesi dar mükellefin hesaplar› ile iliflkilendirilmeksizin do¤rudan do¤ruya yabanc› ülkedeki merkez taraf›ndan TL olarak
yap›labilir.
5- Hizmet, dar mükellef ile ilgilidir.
Ücret ödemesi, do¤rudan do¤ruya
dar mükellefin Türkiye’deki irtibat
bürosu taraf›ndan (Döviz veya TL)
yap›lmaktad›r.
Birinci alternatife göre ücret ödemesi
yap›l›rsa, GVK’nun 23/14’ncü maddesine göre; al›nan ücret geliri, gelir vergisinden istisna olacakt›r. Bundan dolay› hiçbir flekilde al›nan ücret için y›ll›k beyanname verilmesi ve gelir vergisi kesintisi yap›lmas› söz konusu olmayacakt›r. Ancak, di¤er alternatiflerde istisnadan yararlanmak söz konusu
de¤ildir.
GVK 95/1 ve 23/14’üncü Maddelerin Uygulamas›na ‹liflkin Örnekler:
(Örneklerde, hizmeti sunanlar ba¤›ml›
konumda çal›flmakta ve ücret geliri elde etmektedirler. Serbest meslek veya
ticaret erbab› de¤illerdir)
Örnek 1: Almanya’da vergi mükellefi
olup ve Türkiye’de tam veya dar hiçbir
flekilde bir mükellefiyeti olmayan B
mimarl›k firmas›, Almanya’daki iflleri
için Türkiye’de ikamet eden ve Türkiye’de yaflayan mimar Ahmet bey’e
mimari çizimler yapt›rmaktad›r. Ah-

met bey, bu ifl sözleflmesi karfl›l›¤› belli periyodlarda ayl›k 1000’er Euro ücret almaktad›r.

Ahmet bey’in bu ücret geliri,
GVK’nun 94’ncü maddesine göre vergi tevkifat›na tabi olmayacakt›r.
GVK’nun 95/1’nci maddesi uyar›nca,
Ahmet bey’in bu gelirini y›ll›k beyanname ile beyan etmesi gerekmektedir.
Di¤er taraftan, ücret geliri üzerinden
tevkifat söz konusu olmad›¤›ndan
GVK’nun 86/1-b hükmünden yararlanmas› da söz konusu olmayacakt›r.

Örnek 2: Merkezi ‹ngiltere’de olan Z
flirketi , bilgisayar ve bilgisayar program› üretimi ve pazarlanmas› ile ilgili faaliyet göstermektedir. Z flirketinin ,
Türkiye’de bilgisayar pazarlama amaçl› bir irtibat bürosu bulunmaktad›r. Bay
Mehmet yazd›¤› bilgisayar program›
karfl›l›¤› belli bir ücret almak için Z flirketi ile bir sözleflme yapm›flt›r. Dar
mükellef flubeyle hiçbir hukuki ba¤›
bulunmamaktad›r. Ödeme ‹ngiltere’deki merkezden yap›lmaktad›r.
Ödemeyi yapan GVK’nun 94’ncü
maddesinde say›lan flah›slardan olmad›¤›ndan, Mehmet bey’in bu ücret geliri, GVK’nun 94’ncü maddesine göre
vergi tevkifat›na tabi olmayacakt›r.
GVK’nun 95/1’nci maddesi uyar›nca,
Mehmet bey’in bu gelirini y›ll›k beyanname ile beyan etmesi gerekmektedir. Di¤er taraftan, ücret geliri üzerinden tevkifat söz konusu olmad›¤›ndan
GVK’nun 86/1-b hükmünden yararlanmas› da söz konusu olmayacakt›r.
Örnek 3: Merkezi ‹ngiltere’de olan Z

flirketi , bilgisayar ve bilgisayar program› üretimi ve pazarlanmas› ile ilgili faaliyet göstermektedir. Z flirketinin ,
Türkiye’de bilgisayar pazarlama amaçl› bir irtibat bürosu bulunmaktad›r. Bay
Ali yapt›¤› sözleflme gere¤i dar mükellef flubeye Türkiye’de bilgisayarlar›
pazarlama hizmeti vermesi karfl›l›¤›nda TL ücret almaktad›r. Ücret do¤rudan do¤ruya dar mükellefin ‹ngiltere’deki merkezi taraf›ndan ödenmektedir
Ödeme Ali bey’in yan›nda çal›flt›¤› dar
mükellefin yurt d›fl›ndaki merkezi taraf›ndan yap›lm›fl olsa da ,ödeme TL
olarak
yap›ld›¤›ndan
GVK’nun
23/14’ncü madde hükmüne göre gelir
vergisi istisnas› söz konusu olmayacakt›r. Ödemeyi yapan GVK’nun
94’ncü maddesinde say›lan flah›slardan
olmad›¤›ndan, Ali bey’in bu ücret geliri, GVK’nun 94’ncü maddesine göre
vergi tevkifat›na tabi olmayacakt›r. Bu
durumda, GVK’nun 86/2 hükmünden
yararlanmas› da söz konusu olmayacakt›r. Mükellef GVK’nun 85’nci
maddesi uyar›nca, elde etti¤i ücret gelirini y›ll›k beyanname ile beyan edecektir.
Örnek 3: Merkezi ‹ngiltere’de olan Z
flirketi , bilgisayar ve bilgisayar program› üretimi ve pazarlanmas› ile ilgili faaliyet göstermektedir. Z flirketinin ,
Türkiye’de bilgisayar pazarlama amaçl› bir irtibat bürosu bulunmaktad›r. Bay
Ali yapt›¤› sözleflme gere¤i dar mükellef flubeye Türkiye’de bilgisayarlar›
pazarlama hizmeti vermesi karfl›l›¤›nda Sterlin olarak ücret almaktad›r. Üc-

ret do¤rudan do¤ruya dar mükellefin
‹ngiltere’deki merkezi taraf›ndan ve
merkezin kendi gelirleri üzerinden
ödenmektedir.
Ödeme Ali bey’in yan›nda çal›flt›¤› dar
mükellefin yurt d›fl›ndaki merkezi taraf›ndan yap›lm›flt›r. Merkez bu ödemeyi
flubenin gelirlerinden yapmam›flt›r.
Ödeme Sterlin olarak yap›lm›flt›r. Buna göre; ücret ödemesi, GVK’nun
23/14’ncü madde hükmüne göre gelir
vergisinden istisna olacakt›r. Beyan
veya tevkifat söz konusu olmayacakt›r.
Örnek 5: Merkezi ‹ngiltere’de olan Z
flirketi , bilgisayar ve bilgisayar program› üretimi ve pazarlanmas› ile ilgili faaliyet göstermektedir. Z flirketinin ,
Türkiye’de bilgisayar pazarlama amaçl› bir irtibat bürosu bulunmaktad›r. Bay

Ali Türkiye’de bilgisayarlar› pazarlama hizmeti vermesi karfl›l›¤›nda ücret
almaktad›r. Ücret dar mükellefin irtibat bürosunun hesaplar›ndan ödenmektedir.
GVK’nun 94’ncü maddesi’nin birinci
f›kras›nda say›lan vergi mükelleflerinin Türkiye’de yapt›¤› ücret ödemesi
üzerinden gelir vergisi kesintisi yapmas› zorunlulu¤u vard›r. Dolay›s›yla,
dar mükellef Z flirketinin Türkiye’deki
irtibat bürosu hesaplar›ndan Bay
Ali’ye yapt›¤› ücret ödemesi üzerinden
gelir vergisi kesintisi yapmas› gerekmektedir. GVK’nun 86/2’nci maddesi
uyar›nca bu gelirin beyan› söz konusu
olmayacakt›r.

SORU 2:
Anonim flirket kurucular›na veya yönetim kuruluna ödenen ücretlerin
Gelir Vergisi ve SSK aç›s›ndan iflleyifl durumu, veya ortaklar›n
flirketten para çekmesi ve vermesi durumu konusunda bilgilendirirseniz
sevinirim.

CEVAP 2:

Anonim flirket ortaklar›na ortakl›k nedeniyle herhangi bir ücret ödenmez.
Ancak yönetim kurulu üyelerine genel
kurul karar›na istinaden yönetim kurulu s›fat›yla çal›flmalar› karfl›l›¤›nda huzur hakk› veya ücret ödenebilir.Tabi ki
ödenen bu ücret flirket faaliyetlerine
(gelirlerine) uygun olmas› gerekmektedir.

Ba¤ –Kur Kanununa göre; flirket kurucu ortaklar› Ba¤ – Kur’ lu olmak zo-

rundad›r. Ancak e¤er flirket orta¤› olmadan önce di¤er bir sosyal güvenlik
kurulufluna ba¤l› olarak prim ödüyorsa, sigortal›l›¤›n› kesintiye u¤ratmaks›z›n sürdürürse Ba¤ – Kur’ lu olmak zorunda de¤ildir.

Burada flirket kurcu orta¤› Ba¤ – Kur’
lu olarak devam ediyorsa, o zaman
ödenen ücretten Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintisi yap›l›r.

Sorunuzun devam›nda flirket orta¤›n›n
cari hesab›na mahsuben çekti¤i paralar

(ifl avans› hariç) Kurumlar Vergisi Kanununun ortak kazanç da¤›l›m›n› düzenleyen 17. maddesinin 1. bendinde
flirketin ortaklar›na ve di¤er ilgili kiflilere emsaline nazaran düflük faiz ve
komisyon uygulayarak veya hiç faiz
ve komisyon uygulamadan ödünç para
verme iflleminin örtülü kazanç oldu¤u
belirtilmifltir. Kanun maddesinde de
belirtildi¤i gibi flirket orta¤›n çekmifl
oldu¤u paraya emsal faiz oran›nda faiz

uygulanmal› ve Kurumlar Vergisi matrah›na ilave edilerek vergilendirilmesi
gerekmektedir.
Di¤er taraftan KVK’ nun 15. maddesinin 2. bendinde, örtülü sermaye niteli¤ine sahip borçlanmalar nedeniyle hesaplanan veya ödenen faizlerin kurum
kazanc›n›n tespitinde indirim olarak
dikkate al›nmayaca¤› da hüküm alt›na
al›nm›flt›r.

YARGI KARARLARI
T.C.
DANIfiTAY VERG‹ DAVA
DA‹RELER‹ GENEL KURULU
Esas No
: 2002 / 591
Karar No
: 2003 / 315
Özeti : Kullan›ld›¤› halde inceleme
ye ibraz edilemeyen faturalardan
deftere kay›tl› olanlardan hareketle
kay›tl› olmayan faturalar için matrah
hesaplanmas›nda yasaya ayk›r›l›k
bulunmad›¤› hakk›nda.
Temyiz Eden : Vergi Dairesi
Müdürlü¤ü
Karfl› Taraf : ... Hafriyat ‹nflaat ve
Ticaret Limited fiirketi
‹stemin Özeti : Hafriyat ve akaryak›t
ticareti ifli ile u¤raflan davac› flirket ad›na, Ocak, fiubat, Mart, 1995 dönemleri
için, inceleme raporuna dayan›larak resen kaçakç›l›k cezal› katma de¤er vergisi sal›nm›flt›r.
Tekirda¤
Vergi
Mahkemesi
22.04.1999
günlü
E:1998/149,
K:1999/73 say›l› karar›yla; 1987 y›l›nda bast›r›lmalar›na karfl›n, incelemeye
ibraz edilmeyen faturalardan 1995 y›l›
içinde kullan›lan (16) adedinden hareketle, kullan›lmayan (5) adet fatura
için has›lat tespit edildi¤i, bulunan
matrah fark› üzerinden devreden katma

de¤er vergileri de dikkate al›narak tarhiyat yap›ld›¤›n›n anlafl›ld›¤›, söz konusu faturalar›n incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle inceleme eleman›nca matrah takdir edilmesi yerinde ise
de, matrah›n gerçe¤e en yak›n olarak
belirlenmesi gerekti¤i, bu nedenle, sadece defter ve belgeler üzerinde araflt›rma yapman›n yeterli olmad›¤›, harici donelerden de yararlan›lmas›n›n zorunlu oldu¤u, yap›lan iflin türü, niteli¤i,
dönemler itibar›yla emsal ifl kollar›ndaki karl›l›k oranlar› piyasa durumu
araflt›r›lmak ve sonucuna göre de¤erlendirmede bulunmak suretiyle matrah
fark› bulunup bulunmad›¤›n›n saptanmas›n gerekirken, belirtilen flekilde bir
araflt›rma yap›lmaks›z›n sal›nan cezal›
vergide yasal isabet bulunmad›¤›, gerekçesiyle cezal› vergiyi kald›rm›flt›r.
Vergi Dairesi Müdürlü¤ünün temyiz
istemini inceleyen Dan›fltay Yedinci
Dairesi
24.04.2002
günlü
ve
E:2000/6153, K:2002/1654 say›l› karar›yla, inceleme raporu ve eki tutanakta
1996 y›l›nda kullan›lan, ancak incelemeye ibraz edilmeyen faturalardan
101.470 ila 101.490 seri numaralar›n›
içeren faturalardan on dördünün defterlere kay›tl› olmas›na ra¤men, befl
adet faturan›n defterlere kay›tl› olmad›¤›n›n anlafl›lmas› üzerine, kullan›larak defterlere kaydedilen (16) adet faturadaki mebla¤ esas al›narak, ortala-

mas› al›nmak suretiyle her bir faturaya
isabet eden has›lat miktar›n›n tespit
edildi¤i ve buna göre defterlere kaydedilmeyen (5) adet fatura için bulunan
matrah esas al›nmak suretiyle cezal›
vergi sal›nd›¤›n›n anlafl›ld›¤›, olayda,
belli bir s›ra dahilinde kullan›lmas› gereken cilt halindeki faturalar›n düzenlenmesinde 1992,1993,1994,1995 ve
1996 y›llar›nda s›raya uyulmad›¤›, baz› faturalar›nda defterlere kaydedilmedi¤inin sabit oldu¤u, dolay›s›yla, incelemeye ibraz edilmeyen ve defterlere
kay›tl› olmayan befl adet faturan›n kullan›lmad›¤› davac› taraf›ndan kanunen
geçerli belgelerle ispatlanamad›¤›ndan, kullan›lan faturalarda yaz›l› tutarlar›n ortalamas› al›nmak suretiyle bulunan matrah fark› üzerinden yap›lan
tarhiyatta isabetsizlik görülmedi¤i, gerekçesiyle karar› bozmufltur.
Bozma karar›na uymayan Tekirda¤
Vergi Mahkemesi 21.08.2002 günlü ve
E:2002/385, K:2002/310 say›l› karar›yla; ilk karar›nda yer alan hukuksal
nedenler ve gerekçe ile ›srar etmifltir.
Vergi Dairesi Müdürlü¤ü taraf›ndan,
vergi inceleme raporuna dayal› tarhiyatta yasaya ayk›r›l›k bulunmad›¤› iflleri sürülerek ›srar karar› temyiz edilmifltir.
Savunman›n Özeti : Savunma verilmemifltir.
Dan›fltay Tetkik Hakimi Gülsen Biflkin’ in Düflüncesi : Dan›fltay Yedinci
Dairesinin bozma karar›nda yer alan
hukuksal nedenler ve gerekçe uyar›nca
›srar karar›n›n bozulmas› gerekti¤i düflünülmektedir.

Dan›fltay Savc›s› H. Hüseyin Tok’ un
Düflüncesi : Temyiz dilekçesinde öne
sürülen hususlar, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Yasas›n›n 49. maddesinin 1. f›kras›nda belirtilen nedenlerden
hiçbirisine uymay›p Vergi Mahkemesince verilen ›srar karar›n›n dayand›¤›
hukuki ve yasal nedenler karfl›s›nda,
an›lan karar›n bozulmas›n› gerektirir
nitelikte görülmemektedir.
Aç›klanan nedenle temyiz isteminin
reddi ile Vergi Mahkemesi ›srar karar›n›n onanmas› gerekti¤i düflünülmektedir.

TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Vergi Dava
Daireleri Genel Kurulunca, dosyadaki
belgeler incelendikten sonra gere¤i görüflüldü:
Hafriyat ve akaryak›t ticareti yapan davac›n›n 10 cilt faturay› kayboldu¤unu
ileri sürerek incelemeye ibraz etmemesi nedeniyle, yap›lan inceleme sonucu
saptanan matrah fark› üzerinden 1995
y›l›n›n Ocak, fiubat, Mart dönemleri
için ad›na resen sal›nan kaçakç›l›k cezal› katma de¤er vergisini kald›ran vergi mahkemesi ›srar karar› vergi dairesi
müdürlü¤ü taraf›ndan temyiz edilmifltir.
213 say›l› Vergi Usul Kanunun 3. maddesinde; vergilendirmede vergiyi do¤uran olay ve bu olaya iliflkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas oldu¤u,
vergiyi do¤uran olay ve bu olaya iliflkin muamelelerin gerçek mahiyetinin
yemin hariç her tür delille ispatlanabilece¤i, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olay›n özelli¤ine gö-

re normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunmas› halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa ait oldu¤u kurala ba¤lanm›fl ayn› kanunun fatura nizam›na iliflkin 231. maddesinin
1. f›kras›nda da, faturalar›n s›ra numaras› dahilinde teselsül ettirilece¤i belirtilmifltir.
Dosyada bulunan inceleme raporu ve
eki tutanaktan, 1995 y›l›nda kullan›lan,
ancak inceleme ibraz edilmeyen faturalardan 101.470 ila 101.490 seri numaralar›n› içeren faturalardan 16 adedinin defterlere kay›tl› oldu¤u 5 adedinin kay›tl› olmad›¤›n›n tespit edilmesinden sonra 16 faturadaki mebla¤ esas
al›narak, ortalamas› belirlenip buna
göre, defterlere kaydedilmeyen 5 fatura için bulunan matrah üzerinden cezal› tarhiyat yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.
Cilt halindeki faturalar›n takip ettikleri
s›raya göre düzenlenmesi gerekti¤inden, 1995 y›l›nda kullan›ld›klar› tespit
edilen ilk ve son faturalar ars›ndaki 5
faturan›n da, fatura nizam› aç›s›ndan
kullan›ld›¤›n›n kabulü gerekli olup, bu
faturalar›n kullan›lmad›¤› davac› taraf›ndan kanunen geçerli belgelerle ispatlanamad›¤›ndan, kullan›lan faturalarda yaz›l› tutarlar›n ortalamas› al›nmak suretiyle bulunan matrah fark›
üzerinden yap›lan tarhiyat› kald›ran
vergi mahkemesi ›srar karar›nda hukuka uygunluk görülmemifltir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin kabulü
ile Tekirda¤ Vergi Mahkemesinin
21.08.2002 günlü ve E:2002/385,
K:2002/310 say›l› ›srar karar›n›n bozulmas›na, yeniden verilecek kararda
karfl›lanaca¤›ndan yarg›lama giderleri

yönünden hüküm kurulmas›na gerek
bulunmad›¤›na 13.06.2003 gününde
oyçoklu¤u ile karar verildi.

KARfiI OY
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar ›srar karar›n›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda bulunmad›¤›ndan temyiz isteminin reddi gerekti¤i görüflüyle
karar kat›lm›yoruz.
T.C.
DANIfiTAY VERG‹ DAVA
DA‹RELER‹
GENEL KURULU
Esas No
: 2002/631
Karar No
: 2003/332
Özeti
: Davac› kurumun or
taklar›na ödünç para vermesinin
finansman hizmeti oldu¤undan bahis
le, katma de¤er vergisine tabi tutula
rak tarhiyat yap›lmas›n›n hukuka
ayk›r› oldu¤u hakk›nda.

Temyiz eden : ...Turizm ve Ticaret
Anonim fiirketi
Vekili
: Av...
Karfl› Taraf : ...Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
‹stemin Özeti : Davac›n›n, amortismana tabi iktisadi k›ymetlere ait katma
de¤er vergisinin tamam›n› bir defada
indirim konusu yapt›¤›, ayr›ca ortaklar›na fatura düzenlemeden, finansman
temini hizmetinde bulundu¤undan bahisle ad›na, 1996 y›l›n›n Ekim ve Kas›m dönemleri için a¤›r kusur cezal›
katma de¤er vergisi sal›nm›flt›r.
Ankara
3.
Vergi
Mahkemesi
02.06.1998 günlü ve E:1997/559,
K:1998/397 say›l› karar›yla; davan›n

vergi asl›na yönelik k›sm›n› reddetmifl,
a¤›r kusur cezas›n› kusura çevirmifltir.
Yükümlünün karara karfl› yapt›¤› temyiz baflvurusu Dan›fltay Onbirinci Dairesince kabul edilerek vergi mahkemesi karar› bozulmufl ise de vergi dairesi baflkanl›¤›n›n karar düzeltme istemini kabul eden Dan›fltay Yedinci Dairesi 27.12.2001 günlü ve E:
2000/10024, K:2001/4180 say›l› karar›yla; mahkeme karar›n›n amortismana
tabi iktisadi k›ymete iliflkin cezal› katma de¤er vergisi yönünden davan›n
reddine iliflkin hüküm f›kras›n›n hukuka uygun bulundu¤u, 6802 say›l› Gider
Vergileri Kanununun 28., 90 say›l›
Ödünç Para Verme ‹flleri Hakk›nda
Kanun Hükmünde Kararnamenin 3.,
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 17. maddeleri uyar›nca, ivaz
karfl›l›¤› ödünç para verme iflini, devaml› ve mutat meslek halinde yapanlar›n, 6802 say›l› Kanunun uygulanmas› bak›m›ndan banker say›lmas› gerekti¤i, dairelerinin süregelen içtihad›na
göre ayn› takvim y›l› içinde birden fazla kifliye birden fazla olmak üzere bir
kifliye veya birbirini izleyen y›llarda
bir ya da birden çok kifliye ödünç para
verilmesi hallerinin ikraz ifliyle devaml› ve mutat meslek halinde u¤rafl›ld›¤›n› gösterdi¤i, bu bak›mdan; ivaz karfl›l›¤› borç para verme ifliyle devaml› ve
mutat meslek halinde u¤raflanlar›n bu
iflten elde ettikleri kazanc›n katma de¤er vergisine de¤il; banka ve sigorta
muameleleri vergisine konu edilmesinin, aç›klanan hukuki durumun gere¤i
oldu¤u, olayda; davac› flirketin, ortaklar›na, k›sa vadelerle borç para verdi¤i,

karfl›l›¤›nda herhangi bir faiz geliri hesaplanmad›¤› ve bu ifllemlerin, vergilendirme döneminde birden çok kez yinelendi¤inin tart›flmas›z oldu¤u, bu itibarla, banka ve sigorta muameleleri
vergisine konu olan an›lan ifllemlerin
katma de¤er vergisine tabi tutulmas›,
3065 say›l› Kanunun 17. maddesinin 4.
f›kras›n›n yukar›da aç›klanan (e) bendi
uyar›nca olanakl› bulunmad›¤›ndan,
aksi yolda hüküm tesisinde isabet görülmedi¤i gerekçesiyle, temyiz istemini k›smen kabul ederek karar›, ortaklara kulland›ran borç paralar üzerinden
hesaplanan katma de¤er vergisi yönünden bozmufltur.
Bozma karar›na uymayan Ankara 3.
Vergi Mahkemesi 30.04.2002 günlü ve
E:2002/304, K:2002/373 say›l› karar›yla; uyuflmazl›¤›n, davac› flirketin ortaklar›na borç para kulland›rmas› iflleminin katma de¤er vergisine tabi olup
olmad›¤›na iliflkin oldu¤u, 3065 say›l›
Katma De¤er Vergisi Kanununun
17/4. maddesine göre banka ve sigorta
muameleleri vergisi kapsam›na giren
ifllemlerin katma de¤er vergisinden
müstesna oldu¤u, 6802 say›l› Gider
Vergileri Kanununun 28 ve izleyen
maddelerinde banka ve sigorta muameleleri vergisinin düzenlendi¤i sözü
edilen kanunun 30. maddesinde, banka
ve sigorta muameleleri vergisinin, mükelleflerinin, bankalar ve sigorta flirketleri olarak belirlendi¤i, ortaklar›na
cari hesap yoluyla borç para veren yada kulland›ran sermaye flirketlerinin
banka veya sigorta flirketi olarak kabul
edilmesi ve bu kapsamda de¤erlendirilmesinin mümkün olmad›¤›, sermaye

flirketleri yönünden bu ifllemin, ticari
bir ifl, di¤er bir deyimle ticari anlamda
bir finans hizmeti oldu¤u, çünkü ortaklar›n, flirketten faizsiz ald›klar› ödünç
paralarla finansman gereksinimlerini
karfl›lad›klar› banka veya özel finans
kurumlar›ndan kredi temin etmek suretiyle katlanacaklar› finansman yükünden kurtulduklar›, flirketin ise, iflletmede at›l bulunan bir paray› orta¤›na borç
olarak verip, bu paray› çeflitli flekillerde de¤erlendirmek suretiyle elde edebilece¤i bir gelirden mahrum kald›¤›,
bu flekilde ortaklar›n iflletmeye ait paray› herhangi bir karfl›l›k ödemeden
kullan›rken, flirketlerce ortaklara bir
menfaat sa¤land›¤›n› kabul etmek gerekti¤i buna göre, sermaye flirketlerinin ortaklar›na cari hesap yoluyla borç
para kulland›rmalar›, ticari anlamda bir
finans hizmeti olup, Katma De¤er Vergisi Kanununun 1/1. maddesine göre
katma de¤er vergisine tabi olmas› gerekti¤inden, yap›lan tarhiyatta yasaya
ayk›r›l›k bulunmad›¤›, ancak, bu hususun yoruma müsait olmas› nedeniyle
a¤›r kusur cezas› de¤il, kusur cezas›
kesilmesi gerekti¤i gerekçesiyle karar›nda direnmifltir.
Direnme karar› yükümlü taraf›ndan
temyiz edilmifl ve ortaklara fiilen yap›lm›fl bir ödeme bulunmad›¤› ortaklar
cari hesab›na yap›lan borç kay›tlar›n›n
asl›nda y›l içinde sat›c›lara yap›lm›fl
olan ödemelere iliflkin belgelerin muhasebe kay›tlar›n›n yanl›fll›¤›ndan kaynakland›¤› ileri sürülerek karar›n bozulmas› istenmifltir.

Savunman›n Özeti
: Savunma verilmemifltir.
Dan›fltay Tetkik Hakimi Ali ALPAN’›n Düflüncesi : Temyiz isteminin
kabulü ile ›srar karar›n›n Dan›fltay Yedinci Daire bozma karar›ndaki esaslar
uyar›nca bozulmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
Dan›fltay Savc›s› Münevver DEM‹R’in
Düflüncesi : Daire karar›nda yaz›l› gerekçe uyar›nca temyiz isteminin kabulü ile ›srar karar›n›n bozulmas› gerekti¤i düflünülmektedir.

TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Vergi Dava
Daireleri Genel Kurulunca, dosyadaki
belgeler incelendikten sonra gere¤i görüflüldü:
1995 y›l›nda ortaklar›na finansman temini hizmetinde bulunan davac› kurumun, bu hizmetinin katma de¤er vergisine tabi oldu¤undan bahisle katma de¤er vergisi beyannamelerinin yeniden
düzenlenmesi sonucu, 1996 y›l›n›n
Ekim ve Kas›m dönemleri için ad›na
sal›nan a¤›r kusur cezal› katma de¤er
vergisine karfl› aç›lan davan›n k›smen
kabulü ile vergi asl›na yönelik k›sm›n›n reddine, cezan›n kusura çevrilmesine iliflkin vergi mahkemesi ›srar karar› yükümlü taraf›ndan temyiz edilmifltir.
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 1. maddesinde, ticari, s›nai,
zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetlerin katma de¤er vergisine tabi oldu¤u belirtilmifl, 4. maddesinde hizmetin, teslim ve teslim say›lan haller ile

mal ithalat› d›fl›nda kalan ifllemler oldu¤u, bu ifllemlerin bir fleyi yapmak,
ifllemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza
etmek, haz›rlamak de¤erlendirmek, kiralamak, bir fleyi yapmamay› taahhüt
etmek gibi flekillerde gerçekleflebilece¤i aç›klanm›fl, Yasan›n 20. maddesinde
ise teslim ve hizmet ifllemlerinde matrah›n bu ifllemlerin karfl›l›¤›n› teflkil
eden bedel oldu¤u, bedel deyiminin
mal› teslim alan veya kendisine hizmet
yap›lan veya bunlar ad›na hareket
edenlerden bu ifllemler karfl›l›¤›nda her
ne suretle olursa olsun al›nan veya
bunlarca borçlan›lan para, mal ve di¤er
suretlerde sa¤lanan ve para ile teslim
edilebilen menfaat, hizmet ve de¤erler
toplam›n› ifade edece¤i öngörülmüfltür.
Bir hizmetin finansman hizmeti oldu¤undan bahisle, katma de¤er vergisine
tabi tutulabilmesi için ödünç para verildi¤inin ve al›nd›¤›n›n hukuken geçerli ve yeterli tespitlere dayal› olmas›
gereklidir.
Olayda, otel iflletmesi ve inflaat tafleronlu¤u faaliyetinde bulunan yükümlü
kurumun ortaklar›na, ortaklar cari hesab›n› kullanarak ödünç para verdi¤i,
ancak bu ifllem için faiz almad›¤›, katma de¤er vergisi hesaplamad›¤›ndan
bahisle dava konusu cezal› tarhiyat yap›lm›fl ise de, ortaklar›n flirket ifllerinin
yürütülmesi amac›yla her zaman flirketten borç para almalar› veya flirkete
borç para vermeleri mümkün olup, ortakla flirket aras›nda bu flekilde sürekli
hareket halinde iflleyen ortaklar cari
hesab›n›n bulunmas› ve bu ifllem için
faiz yürütülmemesi ekonomik gerekle-

re uygun ve ifl yaflam›n›n do¤al ak›fl›
gere¤idir.
Bu nedenle, ortaklara ödünç para verme iflleminin finansman hizmeti say›larak katma de¤er vergisine tabi tutulmas› ve bu nedenle yap›lan tarhiyata
karfl› aç›lan davan›n reddinde hukuka
uygunluk bulunmam›flt›r.
Bu nedenlerle temyiz iflleminin kabulüne, Ankara 3.Vergi Mahkemesinin
30.04.2002 günlü ve E:2002/304,
K:2002/373 say›l› ›srar karar›n›n bozulmas›na yeniden verilecek kararda
karfl›lanaca¤›ndan yarg›lama giderleri
hakk›nda hüküm kurulmas›na gerek
bulunmad›¤›na, 13.06.2003 gününde
esasta oybirli¤i gerekçede oy çoklu¤u
ile karar verildi.

KARfiI OY
X- Davac› flirketin ortaklar cari hesab›n› kullanarak ortaklara ödünç para verdi¤i, verilen borç paralar›n uzun süre
ortaklarda kald›¤› ve verilen borç paradan dolay› faiz al›nmamas› nedeniyle
örtülü kazanç da¤›t›m›nda bulundu¤u
kabul edilerek 19.12.1996 gün ve
XXVII-1/11 nolu inceleme raporu düzenlenmifl ve raporda belirlenen matrah üzerinden cezal› kurumlar vergisi
sal›nmas› önerilmifl olup, sözü edilen
rapora göre önerilen kurumlar vergisinin tarh edilip edilmedi¤inin, tarh edilmiflse ne aflamada olup olmad›¤›n›n
veya kesinleflip kesinleflmedi¤inin sorulup araflt›r›lmas›, katma de¤er vergisi ile ilgili uyuflmazl›¤›n sonuçland›r›lmas› yönünden önem tafl›maktad›r.

‹stemin Özeti : Ortaklar›n› konut sahibi yapmak üzere kurulan davac› kooperatifin 8 dönümlük arsas›n›n kamulaflt›r›lmas›ndan elde etti¤i kamulaflt›rma bedelinin muafiyet flartlar› ihlal
edilmedi¤inden vergilendirilmemesi
gerekti¤i ihtirazi kayd›yla verdi¤i
muhtasar beyanname üzerinden 1999/
Nisan dönemi için tahakkuk ettirilen
gelir (stopaj) vergisi ve fon pay›n›;
olayda davac› kooperatife ait arsan›n
kamulaflt›rma yoluyla sat›lmas› münhas›ran ortaklar ile ifl görülmesi koflulunun ihlal edildi¤i flekilde de¤erlendirilmesi sonucunda 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 7. maddesinin
16. bendindeki muafiyet flartlar›n›n
kaybedildi¤inin belirtilmesi üzerine ihtirazi kay›tla verilen beyanname üzerinden dava konusu tahakkuk iflleminin
T.C.
yap›ld›¤›n›n anlafl›ld›¤›, kurumlar verDANIfiTAY ÜÇÜNCÜ DA‹RE
gisi muafiyetinden yararlanabilmek
Esas No
: 2000/2887
için öngörülen flartlar›n esas olarak tiKarar No
: 2003/3636
cari amaç güden teflekküllerin vergi d›fl› kalmas›n› önleyecek rekabet eflitli¤iÖzeti
: Ortaklar›n› mesken
sahibi yapmak amac›yla kurulan dava ni sa¤lamak amac›yla getirildi¤i, kuc› kooperatife ait arsan›n kamulaflt›r›l rumlar vergisinin genel esprisinin bu
mas› üzerine elde edilen kamulaflt›rma verginin kurum kazanc› üzerinden
al›nmas› oldu¤u, kurumun ticari faalibedelinin; ticari faaliyet sonucu elde
edilmifl bir kazanç olmad›¤›, ortaklara yeti sonunda elde etti¤i kazançlar›n kuda¤›t›lm›fl olmas›n›n muafiyet flartlar› rumlar vergisine tabi tutulaca¤›, ticari
faaliyet sonunda elde edilmifl bir kan›n ihlali anlam›n› tafl›mayaca¤› hak
zanç bulunmamas› halinde kurumlar
k›nda
vergisinin de söz konusu olamayaca¤›,
bu durumda kar gayesiyle de¤il de orTemyiz Eden : .... Vergi Dairesi
taklar›n› meslek sahibi yapmak amaMüdürlü¤ü
c›yla kurulan davac› kooperatife ait arKarfl› Taraf : ..... Konut Yap›
san›n kamulaflt›r›lmas› üzerine elde
Kooperatifi
edilen kamulaflt›rma bedelinin ticari
: Av...
Vekili
faaliyet sonucu elde edilmifl bir kazanç
olmad›¤› tasfiye haline girecek olan
Olayda, kurumlar vergisi tarhiyat› kesinleflmiflse; borç veya kredi verme ifllemi nedeniyle finansman hizmeti tesliminden dolay› katma de¤er vergisi de
do¤aca¤›ndan kurumlar vergisi ile ilgili tarhiyat›n ak›betinin araflt›r›larak sonucuna göre katma de¤er vergisi uyuflmazl›¤› hakk›nda yeniden karar verilmesi ve bu yönden mahkeme karar›n›n
bozulmas› gerekti¤i görüflüyle bozma
karar›n›n gerekçesine kat›lm›yoruz.
XX- Temyiz isteminin kabulü ile ›srar
karar›n›n Dan›fltay Yedinci Dairesinin
K:2001/4180 say›l› bozma karar›ndaki
gerekçelerle bozulmas› gerekti¤i görüflüyle karar›n gerekçesine kat›lm›yoruz.

kooperatifin zorunlu olarak kamulaflt›rma bedelini ortaklara da¤›tm›fl olmas› Kurumlar Vergisi Kanununun 7.
maddesinin 16. bendindeki muafiyet
flartlar›n›n ihlal edildi¤i anlam›n› tafl›mayaca¤›ndan davac› kooperatif ad›na
yap›lan tahakkuk iflleminde hukuka
uygunluk görülmedi¤i gerekçesiyle
kald›ran Hatay ‹kinci Vergi Mahkemesinin 17.02.2000 gün ve E:1999/468;
K:2000/89 say›l› karar›n›n; kamulaflt›r›lma nedeniyle de olsa söz konusu sat›fltan kazanç elde edildi¤ine göre muafiyet koflullar›n› ihlal eden kooperatifin vergilendirilmesi gerekti¤i ileri sürülerek bozulmas› istenmifltir.
Savunma Özeti: Savunma verilmemifltir.

Tetkik Hakimi Ahmet Derin’ in
Düflüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri
sürülen iddialar Vergi Mahkemesi karar›n›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda bulunmad›¤›ndan, temyiz isteminin
reddi gerekti¤i düflünülmektedir.
Savc› Sefer Y›ld›r›m’ ›n Düflüncesi :
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama
Usulü Yasas›n›n 49. maddesinin 1. f›kras›nda belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymay›p Vergi Mahkemesince verilen karar›n dayand›¤› hukuki ve yasal
nedenler karfl›s›nda, an›lan karar›n bozulmas›n› gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Aç›klanan nedenle temyiz isteminin
reddi ile vergi mahkemesi karar›n›n
onanmas› gerekti¤i düflünülmektedir.

TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Üçüncü Dairesince iflin gere¤i görüflülüp düflünüldü:
Dayand›¤› hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukar›da aç›klanan Vergi
Mahkemesi karar›, ayn› gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüfl olup temyiz istemine iliflkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen
karar›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda bulunmad›¤›ndan, temyiz isteminin reddine ve karar›n onanmas›na,
19.06.2003 gününde oyçoklu¤uyla karar verildi.

KARfiI OY
Ortaklar›n› konut sahibi yapmak amac›yla kurulan ve sat›n ald›¤› 56 dönüm
arazide 350 konut yapmay› planlam›flken araziye k›s›m k›s›m imar izni verilmesi ve 8 dönümünün otoyol yap›m›na
ayr›lmas› nedeniyle 1989 y›l›nda 191,
1994 y›l›nda da 53 konutu paydafllar›na teslim eden ve otoyola ayr›lan arazinin kamulaflt›r›lmas› üzerine kamulaflt›rma bedeli ve bedel art›r›m› davas›yla hüküm alt›na al›nan ve tahsil edilen
bedeli ana sözleflmesinde ortak d›fl› ifllemlerden sa¤lanan kazanc›n da¤›t›m›n› öngören kural bulundu¤u ve amac›na ulaflt›¤› için ortaklar›na da¤›tmaya
karar veren davac› kooperatifin, baflvurusu üzerine Maliye Bakanl›¤›nca verilen mukteza nedeniyle ihtirazi kay›tla
verdi¤i beyanname üzerinden ad›na
yap›lan tahakkuku kald›ran vergi mahkemesi karar› temyiz edilmifltir.
Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesi kooperatifleri; sermaye flirketleri,
dernek ve vak›flara ait iktisadi iflletme-

ler, iktisadi kamu müesseseleri ile birlikte urumlar vergisi mükellefi kabul
etmifltir. Ayn› Yasan›n 13. maddesinin
ikinci f›kras› ise vergiye tabi kurum
kazanc›n›n, Gelir Vergisi Kanununun
ticari kazanc›n tespitine iliflkin kurallar›na göre saptamas›n› öngörmüfl ve 1.
maddesinin son f›kras›nda, kurum kazanc›n›n; gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlar›ndan olufltu¤u kabul
edilmifltir.
Bu düzenlemeler nedeniyle kooperatifler, kural olarak ticari, zirai, mesleki
faaliyetlerinden yahut menkul ve gayrimenkul sermaye irad› ile di¤er kazanç ve iratlar›n elde edilmesine iliflkin
etkinliklerinden dolay› kurumlar vergisi mükellefidir. Yasa yap›c›, kooperatiflerin hukuk düzenimize özgü özellikleri ve amac›n› göz önüne alarak ve
di¤er kurumlar vergisi mükellefleri ile
rekabet eflitli¤ini bozmamak üzere kimi koflullara da ba¤layarak, Kurumlar
Vergisi Kanunun 7. maddesinin 16.
bendiyle kooperatiflerin kurumlar vergisinden ba¤›fl›k tutulmas›na olanak tan›m›flt›r. Sözü edilen ba¤›fl›kl›k kural›n›n öngörülüfl amac›na s›k› s›k›ya ba¤l› kal›narak uygulanmas› bu yüzden
gereklidir.
‹mar planlar›nda genel hizmetlerden
birinin yürütülmesine özgülenen tafl›nmazlar›n kamulaflt›r›lmas›, ‹mar Kanunu ve Kamulaflt›rma Kanuna; kamulaflt›r›lan tafl›nmazlar›n gerçek de¤erinin
ödenmesi ise Anayasa ve Kamulaflt›rma Kanununa dayanmaktad›r. Bilindi¤i gibi belirtilen düzenlemeler uyar›nca tapu siciline kamulaflt›rma flerhi konulup, tafl›nmaz malikine yap›lan yaz›-

l› bildirim üzerine malik, kamulaflt›rma
ifllemini idari yarg› yerlerinde, kamulaflt›rma bedelinin yükseltilmesine iliflkin istemlerini de hukuk mahkemelerinde dava konusu yapabilmekte, dava
konusu yap›lmaks›z›n veya yap›lm›flsa
hükmünün kesinleflmesi üzerine kamulaflt›r›lan tafl›nmaz›n mülkiyetini; kamulaflt›ran idareye devretmektedir.
Dolay›s›yla kamulaflt›rma, tafl›nmaz›n
mülkiyetinin malik taraf›ndan idareye
intikal ettirilmesini ifade etmekte ve
malik ile idare aras›nda fera¤ muamelesi yap›lmas›n› gerektirmektedir. Tafl›nmaz›n ifllem tarihindeki gerçek de¤eri üzerinden yap›lan bu hukuki ifllemin, tafl›nmaz›n malikinin iradesi ile
üçüncü kifliye sat›lmas›ndan herhangi
bir fark› da yoktur. Esasen vergi sistemimizde, “elden ç›karma” kavram› ortak anlat›m› kullan›lan bu konudaki
düzenlemelerde yasa yap›c›n›n bu kavram›n; sat›fl, ivaz karfl›l›¤› devir ve
temlik, trampa, takas, kamulaflt›rma,
devletlefltirme, ticaret flirketlerine ayni
sermaye olarak koyma ifllemlerini kapsad›¤›n› bir çok kural›nda da aç›kça
düzenlenmifltir.
Gelir Vergisi Kanununun, vergilendirme döneminde yürürlükte bulunan düzenlemesi olan de¤er art›fl kazanc›na
iliflkin mükerrer 80. maddenin 7. bendinin ikinci f›kras›nda oldu¤u gibi tafl›nmazlar›n; sat›fl, bedel karfl›l›¤› devir
ve temliki, kamulaflt›r›lmas› gibi ifllemler sonucu elden ç›kar›lmas›ndan
do¤an kazançlar›n vergi kapsam›na
al›nmas›nda malikin istenci veya istenci d›fl›nda yap›lan ifllemler aras›nda
vergilendirmeye etkili bir ay›r›m göze-

tilmemesi de vergi hukuku yönünden
bu ifllemlerin tümüne ayn› hukuksal
sonucun ba¤lanmas› gerekti¤inin benimsendi¤ine kan›tt›r.
Vergi ba¤›fl›kl›¤› öngören kurallar›n
uygulanmas›nda ve ba¤›fl›kl›k koflullar›n varl›¤› noktas›ndaki de¤erlendirmenin ba¤›fl›kl›¤›n yasa yap›c›n›n öngördü¤ü s›n›rlar afl›larak uygulanmas› sonucunu yaratan yorumlar, Anayasal
düzenin gere¤i olarak yasa yap›c›n›n
dahi gözetmekle yükümlü k›l›nd›¤›
vergi yükünün adil ve dengeli da¤›l›m›,
mali güç gibi ilkelerle korunan ayni ifllemleri yapan vergi yükümlüleri aras›nda eflitli¤i bozucu durumlar yarat›r.
Kurumlar Vergisi Kanunun 7. maddesinin 16. bendinde kooperatiflere tan›nan kurumlar vergisi ba¤›fl›kl›¤›n›n koflullar›ndan biri de ortaklar d›fl›ndaki
kimselerle ifllem yap›lmamas› kofluludur. Kamulaflt›rma nedeniyle tafl›nmaz›n elden ç›kar›lmas› olan mülkiyetin
kamulaflt›ran idareye devri, tafl›nmaz›
kamulaflt›r›lan kooperatifin belirtilen
idare ile ifllem yapmas› oldu¤una göre
böyle durumlarda ba¤›fl›kl›k koflulunun
sürdü¤ünü düflünmeye olanak yoktur.
Tapu siciline ifllenerek ve tapu sicil
müdürü huzurunda devreden ve devralan kurular›n temsilcilerinin yapt›¤› bu
ifllemin temelinde devralan idarenin
‹mar Kanunu ve Kamulaflt›rma Kanununa dayanarak kurdu¤u kamulaflt›rma
karar›n›n bulunmas›, bu devirden do¤muflsa kazanc›n vergilendirilmesine
herhangi bir etkisinin olmad›¤› yasa
yap›c› taraf›ndan Gelir Vergisi Kanununda aç›kça düzenlendi¤inden, davac› kooperatif 8 dönüm arazisinin ka-

mulaflt›r›lmas› nedeniyle açt›¤› bedel
art›r›m› davas› sonucunda tahsil edilip
banka hesab›nda izledi¤i ve ortaklara
da¤›taca¤› kamulaflt›rma bedeli temerrüt faiz ve mevduat faizinden oluflan
tutarla maliyet bedeli aras›ndaki farktan do¤an kazanc›n, bu ifllemin kooperatifin iradesi d›fl›ndaki nedenlerle yap›ld›¤› ve 5422 say›l› Yasan›n 7. maddesinin 16. bendinden dolay› vergilendirilemeyece¤i gerekçesiyle verilen
vergi mahkemesi karar›n›n bozulmas›
gerekti¤i görüflüyle karara kat›lm›yoruz.
T.C.
DANIfiTAY ÜÇÜNCÜ DA‹RE
Esas No
: 2001 / 2269
Karar No
: 2003 / 4800
Özeti
: Muhtelif tarihlerde
sat›n alm›fl oldu¤u arsalar›, arsa pay›
karfl›l›¤› orta¤› oldu¤u flirkete teslim
eden davac›n›n elde etti¤i ba¤›ms›z
bölümlerden on adedinin 1999 y›l›n›n
de¤iflik tarihlerinde sat›lmas›ndan do
¤an kazanc›n ticari kazanç oldu¤u
hakk›nda.
Temyiz Eden : ..... Vergi Dairesi
Müdürlü¤ü
Karfl› Taraf : ....

‹stemin Özeti : Muhtelif tarihlerde sat›n ald›¤› arsalar› orta¤› oldu¤u flirkete
arsa pay› karfl›l›¤› inflaat sözleflmesi
uyar›nca teslim etmek suretiyle elde etti¤i ba¤›ms›z bölümleri 1999 y›l›nda
satan davac›n›n, flahsi ticari faaliyetinden elde etti¤i kazanc› beyan d›fl› b›-

rakt›¤› görüflüyle ad›na 1999 y›l› için
res’sen sal›nan vergi ziya› cezal› gelir
vergisi ve fon pay›n›; davac›n›n orta¤›
bulundu¤u flirkete arsa pay› karfl›l›¤›
teslim etti¤i dört arsay› 1989-19911992 ve 1994 y›llar›nda sat›n ald›¤›,
sat›n al›nan arsalar karfl›l›¤› elde edilen
ba¤›ms›z bölümlerin dört y›ldan uzun
bir süre geçtikten sonra üçüncü flah›slara sat›lmas›ndan do¤an kazanc›n ar›zi kazanç niteli¤inde olmas›, devaml›l›k tafl›mamas› ve bu faaliyetin ticari
bir organizasyon çerçevesinde yürütüldü¤ü saptanmadan yap›lan tarhiyatta
yasaya uygunluk görülmedi¤i gerekçesiyle kald›ran Adana ‹kinci Vergi
Mahkemesinin 30.01.2001 gün ve
E:200/1194, K:2001/105 say›l› karar›n›n, devaml›l›k arz edecek flekilde gayrimenkul al›m sat›m faaliyetinde bulundu¤u vergi inceleme raporuyla saptanan davac› ad›na yap›lan cezal› tarhiyatta yasaya ayk›r›l›k bulunmad›¤› ileri sürülerek bozulmas› istenmifltir.
Savunman›n Özeti : Savunma verilmemifltir.

Tetkik Hakimi Nagihan Altekin’ in
Düflüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri
sürülen iddialar Vergi Mahkemesi karar›n›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda bulunmad›¤›ndan, temyiz isteminin
reddi gerekti¤i düflünülmektedir.
Savc› Ahmet Alaybeyo¤lu’ nun Düflüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Yasas›n›n 49. maddesinin
1. f›kras›nda belirtilen nedenlerden
hiçbirisine uymay›p Vergi Mahkemesince verilen karar›n dayand›¤› hukuki

ve yasal nedenler karfl›s›nda, an›lan karar›n bozulmas›n› gerektirir nitelikte
görülmemektedir.
Aç›klanan nedenle temyiz isteminin
reddi ile vergi mahkemesi karar›n›n
onanmas› gerekt¤i düflünülmektedir.

TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Üçüncü Dairesince iflin gere¤i görüflülüp düflünüldü:
1999 y›l›nda elde etti¤i ticari kazanc›
beyan etmedi¤i görüflüyle davac› ad›na
yap›lan tarhiyat› kald›ran vergi mahkemesi karar temyiz edilmifltir.
193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun
37. maddesinin 1. f›kras›nda; her türlü
ticari ve s›nai faaliyetten elde dilen kazanç, ticari kazanç olarak tan›mlanm›fl,
2. f›kras›n›n (4) iflaretli bendinde, gayrimenkullerin al›m, sat›m ve infla› iflleriyle devaml› olarak u¤raflanlar›n bu ifllerden elde ettikleri kazanc›n ticari kazanç say›laca¤› kurala ba¤lanm›flt›r.
Maddede, gayrimenkul al›m, sat›m ve
infla›ndan elde edilen kazançlar›n ticari
kazanç say›larak vergilendirilmesi için
devaml›l›k koflulu aranm›flt›r. Bir ifllemin devaml›l›k tafl›d›¤› ise ifllemin ayn› vergilendirme döneminde yinelenmesi ya da önceki vergilendirme döneminde de yap›lm›fl olmas›na göre belirlenebilir. Maddi ve flekli bir anlamda
bir ticari organizasyonun belirgin olmad›¤› durumlarda kazanç do¤uran ifllemin çoklu¤u, devaml›l›k unsurunu
belirleyen en nesnel ölçüdür. Devaml›l›k unsurunun gerçekleflmesi halinde,
bu ifllemlerin kazanç sa¤lamak amac›yla yap›lmad›¤›n› kan›tlama yükü
mükellefe düfler.

Davac›n›n, 1989-1991-1992 ve 1994
y›llar›nda sat›n ald›¤› arsalar› arsa pay›
karfl›l›¤› orta¤› oldu¤u ..... ‹nflaat ve
Taahhüt Tic. A.fi.’ ne teslim etti¤i, bu
suretle elde etti¤i ba¤›ms›z bölümlerden 10 adedini 1999 y›l›n›n de¤iflik tarihlerinde satt›¤› belirlenerek ticari olarak nitelendirilen bu faaliyet nedeniyle
yap›lan tarhiyat, sat›n al›nan arsalar
karfl›l›¤› elde edilen ba¤›ms›z bölümler
dört y›ldan uzun bir süre geçtikten sonra üçüncü flah›slara sat›ld›¤›ndan, do¤an kazanc›n ar›zi kazanç niteli¤inde
oldu¤u ve yap›lan sat›fllar›n devaml›l›k
tafl›d›¤›ndan söz edilemeyece¤i ileri
sürülerek deva konusu edilmifltir.
Farkl› y›llarda sat›n al›n›p, arsa pay›
karfl›l›¤› inflaat sözleflmesi yap›larak
müteahhide arsa teslimi, yeni bir hukuki ifllemdir. Bu sözleflmeden dolay›
edinilen ba¤›ms›z bölümlerin sat›lmas›na ba¤lanacak hukuki sonuç söz konusu iflleme dayan›larak belirlenebilir.
Bu flekilde edinilen ba¤›ms›z bölümlerden 10 adedinin 1999 y›l›nda elden
ç›kar›lmas›, gayrimenkul al›m sat›m›yla devaml› olarak u¤rafl›ld›¤›na karine
teflkil etmektedir. Sat›n ald›¤› arsay› arsa olarak satmad›¤› tart›flmas›z olan
davac›n›n ba¤›ms›z bölüm sat›fl›n›n arsan›n sat›n al›nmas›ndan dört y›l geçtikten sonra yap›lmas›n›n bu durumu
de¤ifltirici bir yönü bulunmamaktad›r.
Dolay›s›yla ayn› takvim y›l›nda 10 ba¤›ms›z bölüm sat›fl›n›n kazanç sa¤lama
amac› d›fl›nda kalan hangi nedenle yap›ld›¤›n› kan›tlayamayan davac›n›n bu
faaliyeti nedeniyle elde etti¤i kazanc›n,
ticari kazanç olarak vergilendirilmesine iliflkin tüm koflullar›n gerçekleflti¤i

anlafl›ld›¤›ndan, tarhiyat›n kald›r›lmas›
yolundaki vergi mahkemesi karar›nda
hukuka uygunluk görülmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle temyiz isteminin
kabulü ile Adan ‹kinci Vergi Mahkemesinin
31.01.2001
gün
ve
E:2000/1194, K:2001/105 say›l› karar›n›n bozulmas›na, 492 say›l› Harçlar
Kanununun 13. maddesinin (j) bendi
parantez içi hükmü uyar›nca al›nmas›
gereken harç dahil olmak üzere yarg›lama giderlerinin yeniden verilecek kararda
karfl›lanmas›
gerekti¤ine,
30.10.2003 gününde oy çoklu¤uyla karar verildi.
KARfiI OY
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi karar›n›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda bulunmad›¤›ndan, temyiz isteminin reddi gerekti¤i görüflü ile ço¤unluk karar›na
kat›lm›yorum.
T.C.
DANIfiTAY DÖRDÜNCÜ DA‹RE
Esas No
: 2003 / 261
Karar No
: 2003 / 2331
Özeti
: Orta¤› oldu¤u flirke
tin vergi borçlar› nedeniyle flirket ad›
na düzenlenen ödeme emirlerinin da
vac›ya tebli¤ edilmesi üzerine davac›
taraf›ndan aç›lan davan›n ehliyet yö
nünden reddi gerekti¤i hakk›nda.
Temyiz Eden : ........
Vekili

: Av. .....

Karfl› Taraf : .... Vergi Dairesi
Müdürlü¤ü
‹stemin Özeti : Orta¤› oldu¤u limited
flirketin vergi borçlar› nedeniyle davac›ya tebli¤ edilen vergi ve ceza ihbarnameleri ile ödeme emirlerinin iptali
istemiyle, dava aç›lm›flt›r. Ankara 4.
Vergi Mahkemesinin 25.09.2002 günü
ve E:2002/306, K:2002/518 say›l› karar›yla; olayda, dava konusu vergi ve
ceza ihbarnameleri ile ödeme emirlerinin .... ‹nflaat Taahhüt Ticaret Limited
fiirketi ad›na düzenledi¤i, ancak tebligat›n davac›ya yap›ld›¤›, ayr›ca davac›
ad›na düzenlenmifl herhangi bir ihbarname ve ödeme emrinin bulunmad›¤›n›n anlafl›ld›¤›, bu durumda, davac›
ad›na düzenlemeyen ihbarname ve
ödeme emirlerinin salt davac›ya tebli¤
edilmifl olmas› nedeniyle menfaatin ihlal edildi¤inden ve davac› ve davac›
bak›m›ndan hukuki sonuç do¤uraca¤›ndan söz edilemeyece¤i, öte yandan
davac› taraf›ndan tayin edilen avukat›n
ise borçlu flirketle bir ilgisini,n olmay›p, davac›n›n flahsi vekili oldu¤u gerekçesiyle 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama
Usulü Kanunun 15/1-a maddesi uyar›nca davan›n ehliyet yönünden reddine karar verilmifltir. Davac›, flirket
borçlar› nedeniyle yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤› konuldu¤unu ve bu yolla menfaatinin ihlal edilmifl olmas›ndan dolay›
dava açma ehliyetinin bulundu¤unu,
karar›n yasal olmad›¤›n› ileri sürerek
mahkeme karar›n›n bozulmas›n› istemektedir.
Savunman›n Özeti : Savunma verilmemifltir.

Tetkik Hakimi Mehmet Sönmez’ in
Düflüncesi : Temyiz dilekçesinde öne
sürülen hususlar, temyize konu mahkeme karar›n›n bozulmas›n› sa¤layacak
nitelikte bulunmad›¤›ndan temyiz isteminin reddi gerekti¤i düflünülmektedir.

Dan›fltay Savc›s› ‹brahim Erdo¤du’
nun Düflüncesi : Temyiz dilekçesinde
öne sürülen hususlar, 2577 say›l› ‹dari
Yarg›lama Usulü Yasas›n›n 49. maddesinin 1. f›kras›nda belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymay›p vergi mahkemesince verilen karar›n dayand›¤›
hukuki ve yasal nedenler karfl›s›nda,
an›lan karar›n bozulmas›n› gerektirir
nitelikte görülmemifltir.
Aç›klanan nedenle temyiz isteminin
reddi ile vergi mahkemesi karar›n›n
onanmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Dördüncü Dairesince gere¤i düflünüldü :
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulmas› istenilen karar›n dayand›¤› gerekçeler karfl›s›nda, yerinde
ve karar›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda görülmemifltir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine
09.10.2003 gününde oybirli¤iyle karar
verildi.

n› ve teslim ile senet alacakl›s›n›n her
zaman de¤iflmesinin mümkün oldu¤u,
T.C.
olayda ise, söz konusu borçlar›n hamiDANIfiTAY DÖRDÜNCÜ DA‹RE line yaz›l› senetler olmas› nedeniyle
Esas No
: 2003 / 30
haczin ancak senedin fiilen zaptolunmas› ile tamamlanabilece¤i, borçlu flirKarar No
: 2003 / 2424
Özeti : Senet borçlusu oldu¤u flirketin ketin senetlleri daval› idareye teminat
olarak göstermifl olmas›n›n haczin tavergi borçlar› nedeniyle teminat ola
rak gösterilen senet bedellerinin vergi mamlanmas› için yeterli olmad›¤›, dadairesine ödenmesi gerekti¤i hakk›nda. val› idarece ele geçirilmemifl ve ciro
edilmifl olan senetlerin alacakl›s› an›lan flirket olmad›¤›ndan davac›n›n bu
Temyiz Eden : .... Vergi Dairesi flirkete böyle bir borcu oldu¤unun kabulüne olanak bulunmad›¤›, öte yanMüdürlü¤ü
dan, 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n
Karfl› Taraf : ......
Tahsili Usulü Hakk›nda Kanunun 79.
‹stemin Özeti : Davac›n› senet borçlu- maddesinde, haciz bildirisi tebli¤ yosu oldu¤u ... Motorlu Araçlar Pazarla- luyla haczedilebilecek alacaklar arama Organize ve Ticaret Limited fiirke- s›nda aç›kça hamiline yaz›l› olmayan
tinin vergi borçlar› nedeniyle teminat veya cirosu kabul senede dayanmayan
olarak gösterilen senetlerin bedelleri- alacaklar›n say›ld›¤›, bu durumda söz
nin vergi dairesine ödenmesi gerekti¤i- konusu alaca¤›n hamiline yaz›l› ve cine iliflkin haciz bildirisine yap›lan itira- rosu mümkün bir senede dayanmas›
z›n reddi yolundaki idari ifllemin iptali nedeniyle haciz bildirisi ile haczinin
istemiyle dava aç›lm›flt›r. ‹stanbul 4. mümkün olmad›¤›, kald› ki davac›n›n
Vergi Mahkemesi 19.11.2002 günü ve da haciz bildirisine itiraz etmesi üzeriE:2002/1089, K:2002/2841 say›l› kara- ne daval› idarece de itiraz›n aksi kan›tr›yla, davac›n›n an›lan flirkete olan lanmad›¤›ndan borcun davac›n›n zimborçlar›n›n senede ba¤l› oldu¤u husu- metinde say›lamayaca¤› gerekçesiyle
sunda tart›flma bulunmad›¤›, senede dava konusu ifllemin iptaline karar veba¤l› alacaklar menkul mal hükmünde rilmifltir. Daval› idare, tesis edilen iflleoldu¤undan ancak senedin zilyedli¤i- min yasal oldu¤unu ileri sürerek karanin ele geçirilmesiyle haczolunabilece- r›n bozulmas›n› istemektedir.
¤i, hamiline yaz›l› olan veya cirosu kaSavunman›n Özeti : Savunma verilbil bir senede dayanan alacaklar›n hacmemifltir.
zinin senedin zaptolunmas› ile mümkün oldu¤u, senet fiilen ele geçirilme- Tetkik Hakimi Mehmet Sönmez’ in
den haciz bildirisi ile haciz yap›lama- Düflüncesi : Olayda, dava konusu iflleyaca¤›, zira bu tür alacaklarda as›l se- min dayana¤› 18.03.2002 günlü ve
net borçlusunun, senet alacakl›s›n›, 5513 say›l› haciz bildirisi olup, davac›
bafltan tespit edemeyece¤i, devir beya- taraf›ndan verilen borç senetlerinin ci-

rosu mümkün olan senetlerden olmas›
nedeniyle 6183 say›l› yasan›n 79. maddesinin aç›k hükmü karfl›s›nda haciz
bildirisiyle haczine olanak bulunmamaktad›r. Öte yandan, senetlerin ciro
edilmifl olmas›ndan dolay› daval› idarenin elinde bulunmakta olup, davac›n›n mükerrer ödeme yapmas›n› önlemek amac›yla öncelikle senetlerin daval› idare taraf›ndan zaptolunmas› gerekmektedir.
Bu nedenle, hukuka uygun olarak verilen mahkeme karar›na karfl› öne sürülen hususlar karar›n bozulmas›n› sa¤layacak nitelikte bulunmad›¤›ndan temyiz isteminin reddi gerekti¤i düflünülmektedir.

Dan›fltay Savc›s› ‹brahim Erdo¤du’
nun Düflüncesi : Temyiz dilekçesinde
öne sürülen hususlar, 2577 say›l› ‹dari
Yarg›lama Usulü Yasas›n›n 49. maddesinin 1. f›kras›nda belirtilen nedenlerden hiç birisine uymay›p vergi mahkemesince verilen karar›n dayand›¤›
hukuki ve yasal nedenler karfl›s›nda,
an›lan karar›n bozulmas›n› gerektirir
nitelikte görülmemifltir.
Aç›klanan nedenle temyiz isteminin
reddi ile vergi mahkemesi karar›n›n
onanmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Dördüncü Dairesince gere¤i görüflüldü:
Davac›n›n araç sat›n ald›¤› ve karfl›l›¤›nda 43 adet senet verdi¤i ... Motorlu
Araçlar Pazarlama Organize ve Ticaret
Limited fiirketi vergi borçlar› nedeniyle bu senetleri vergi dairesine teminat
olarak göstermifl olup, bedellerinin da-

val› idareye ödenmesi gerekti¤ine iliflkin haciz bildirisine karfl› yap›lan itiraz›n reddi yolundaki ifllemi iptal eden
mahkeme karar› temyiz edilmifltir.
Olayda, haciz bildirimine konu senetlerin hamiline yaz›l› olmas› nedeniyle
haczin ancak senetlerin fiilen ele geçirilmesiyle tamamlanabilece¤i, oysa
borçlu flirketçe senetlerin ciro edilmifl
olmas›ndan dolay› haciz bildirisi tebli¤
ile haczine olanak bulunmad›¤›, ayr›ca
davac›n›n haciz bildirimine yapt›¤› itiraz›n aksinin de daval› idarece kan›tlanamad›¤› gerekçesiyle dava konusu ifllem iptal edilmifl ise de, davac› taraf›ndan verilen borç senetlerinin vergi
borçlusu olan flirket taraf›ndan daval›
idareye teminat olarak gösterilmesi nedeniyle ... 3. ‹cra Müdürlü¤ünce haciz
tatbik edildi¤i anlafl›lm›fl olup, 6183
say›l› Kanunun 56. maddesinin “karfl›l›¤›nda teminat gösterilmifl bulunan
amme alaca¤› vadesinde ödenmedi¤i
takdirde, borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminat›n paraya çevrilece¤i veya di¤er flekillerle cebren tahsile devam olunaca¤› borçluya bildirilir.
7 gün içinde borç ödenmedi¤i takdirde
teminat bu Kanunun hükümlerine göre
paraya çevrilerek amme alaca¤› tahsil
edilir” fleklindeki hükmü karfl›s›nda
haciz tarihinden sonraki borç senetlerinin bedellerinin daval› idareye ödenmesi gerekmektedir. Öte yandan davac› taraf›ndan, senetlerin ciro edildi¤i
belirtilerek mükerrer ödeme yap›labilece¤i ileri sürülmesine karfl›n senetlerin teminat olarak gösterilmesi nedeniyle, sadece daval› idarenin elinde teminat olarak bulunan senet bedelleri
ödenece¤inden mükerrer ödemeden de
söz edilemez.

Aç›klanan nedenlerle, ‹stanbul 4. Vergi Mahkemesinin 19.11.2002 günlü ve
E:2002/1089, K: 2002/2841 say›l› karar›n›n bozulmas›na 16.10.2003 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
T.C.
DANIfiTAY DÖRDÜNCÜ DA‹RE
Esas No
: 2003 / 1545
Karar No
: 2003 / 2569
Özeti
: Y›llara sari taahhüt
ifli yapan davac›n›n hakedifllerini repo,
döviz tevdiat hesaplar› ve devlet tah
villerinde de¤erlendirerek elde etti¤i
faiz ve kur fark› gelirinin taahhüt ifli
d›fl›nda ayr› bir faaliyetten elde edil
mifl gelir say›lamayaca¤› ve taahhüt
iflinden do¤an kazanç ile birlikte beya
n› gerekece¤i hakk›nda.
Temyiz Eden : ..... Vergi Dairesi
Baflkanl›¤›
Karfl› Taraf : ..... ‹nflaat Ticaret ve
Sanayi Anonim fiirketi

‹stemin Özeti : Davac› flirket ad›na,
1997 y›l› ifllemlerinin incelenmesi sonucu ikmalen kurumlar vergisi sal›nm›fl, fon pay› hesaplan›p a¤›r kusur cezas› kesilmifltir. Ankarar 6. Vergi Mahkemesi, 08.05.2003 günlü ve
E:2002/986, K:2003/484 say›l› karar›yla; Vergi Usul Kanununun 19. maddesinde vergi alaca¤›n›n, vergi kanunlar›n›n vergiyi ba¤lad›klar› olay›n vukuu veya hukuki durumunun tekemmülü ile do¤aca¤›n›n, Gelir Vergisi
Kanununun 42. maddesinde de, birden
fazla takvim y›l›na sirayet eden inflaat
ve onarma ifllerinde kar veya zarar›n

iflin bitti¤i y›lda kati olarak tespit edilip
tamam›n›n o y›l›n geliri say›larak mezkur y›l beyannamesinde gösterilece¤inin kurala ba¤land›¤›, an›lan maddelere göre y›llara yayg›n inflaat ve onarma
ifllerinde vergi alaca¤› iflin bitti¤i y›lda
do¤aca¤›ndan yükümlü kurumun elde
edilen hakediflleri repo hesaplar›nda,
döviz mevduat hesab›nda de¤erlendirerek ve devlet tahvili alarak elde etmifl
oldu¤u faiz gelirleri ve kur farklar›n›n
inflaat ifli d›fl›nda ayr› bir organizasyon
sonucu elde edilmemifl olmas› ve bu
gelirlerin iflin bitiminde kar veya zarar› etkileyecek olmas› karfl›s›nda baflka
bir kaynaktan elde edilmifl gelir olarak
nitelendirilemeyece¤i gerekçesiyle tarhiyat›n kald›r›lmas›na karar verilmifltir. Vergi Dairesi Baflkanl›¤›, tarhiyat›n
yasaya uygun oldu¤unu ileri sürerek
karar›n bozulmas›n› istemektedir.
Savunman›n Özeti : Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin reddi
gerekti¤i savunulmufltur.

Tetkik Hakimi Abdurrahman Gençbay’ ›n Düflüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize
konu mahkeme karar›n›n bozulmas›n›
sa¤layacak nitelikte bulunmad›¤›ndan
temyiz isteminin reddi gerekti¤i düflünülmektedir.

Dan›fltay Savc›s› A. Kemal Terlemezo¤lu’ nun Düflüncesi : ‹dare ve vergi
mahkemelerince verilen kararlar›n
temyizen incelenerek bozulabilmesi
için, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü
Kanununun 49. maddesinin birinci f›kras›nda belirtilen nedenlerin bulunmas›
gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yaz›l› ne-

denlerden hiçbirisine uymad›¤›ndan,
istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme karar›n›n onamas›n›n uygun olaca¤› düflünülmektedir.

lan tarhiyat›n kanuna uygun oldu¤unu
ileri sürerek karar›n bozulmas›n› istemektedir.

Savunman›n Özeti : Cevap verilmemifltir.
Tetkik Hakimi Mustafa Bahtiyar’ ›n
T.C.
DANIfiTAY DÖRDÜNCÜ DA‹RE Düflüncesi : Temyiz dilekçesinde öne
sürülen hususlar, temyize konu mahkeEsas No
: 2002 / 757
me karar›n›n bozulmas›n› sa¤layacak
Karar No
: 2003 / 2657
nitelikte bulunmad›¤›ndan, temyiz isÖzeti
: Kira ödemesinin fa
teminden reddi gerekti¤i düflünülmektura karfl›l›¤› olarak bir baflka kuruma tedir.
yap›lm›fl olmas› nedeniyle, kira bede Dan›fltay Savc›s› Sefer Y›ld›r›m’ ›n
linden tevkifat yapma zorunlulu¤u bu Düflüncesi : Temyiz dilekçesinde öne
lunmad›¤› hakk›nda.
sürülen hususlar, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Yasas›n›n 49. maddesiTemyiz Eden : .... Vergi Dairesi nin 1. f›kras›nda belirtilen nedenlerden
hiçbirisine uymay›p vergi mahkemeMüdürlü¤ü
Karfl› Taraf : ... Döküm Makine since verilen karar›n dayand›¤› hukuki
ve yasal nedenler karfl›s›nda, an›lan kaSanayi ve Ticaret Limited fiirketi
rar›n bozulmas›n› gerektirir nitelikte
‹stemin Özeti : 1999 / 3. ay›na iliflgörülmemifltir.
kin muhtasar beyannamesinde kira
ödemesine iliflkin matrah beyan etme- Aç›klanan nedenle temyiz isteminin
yen davac› kurum ad›na takdir komis- reddi ile vergi mahkemesi karar›n›n
yonu karar›na dayan›larak re’ sen gelir onanmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
(stopaj) vergisi sal›n›p, fon pay› hesap- TÜRK M‹LLET‹ ADINA
lanm›fl, vergi ziya› cezas› kesilmifltir.
‹stanbul 4. Vergi
Mahkemesi, Hüküm veren Dan›fltay Dördüncü Da25.10.2001 günlü Esas No:2001/445; iresince gere¤i görüflüldü.
K:2001/1309 say›l› karar›yla; davac› Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddikurumun kiralad›¤› gayrimenkulün bir alar, bozulmas› istenilen karar›n dabaflka flirketin aktifine kay›tl› oldu¤u yand›¤› gerekçeler karfl›s›nda, yerinde
ve kira ödemelerinin katma de¤er ver- ve karar›n bozulmas›n› sa¤layacak dugisi de dahil edilerek fatura karfl›l›¤› rumda görülmemifltir.
yap›ld›¤›, bu durumda yeterli inceleme Bu nedenle, temyiz isteminin reddine
ve araflt›rmaya dayal› olmayan tarhi- 04.11.2003 gününde oybirli¤iyle karar
yatta isabet görülmedi¤i gerekçesiyle
verildi.
tarhiyat›n kald›r›lmas›na karar vermifltir. Vergi Dairesi Müdürlü¤ü, takdir
komisyonu karar›na dayan›larak yap›-
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Bilindi¤i gibi, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun 79’uncu maddesi ve Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 16,17 ve 20’nci maddeleri uyar›nca; mevcut uygulamada sigortal›larla ilgili olarak iflverenlerce “Ayl›k Sigorta Primleri
Bildirgesi”, “Ayl›k Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu” ve “Dört Ayl›k Sigorta Primleri Bordrosu” düzenlenmektedir.

16/01/2004 tarihli, 25348 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan ve 01/05/2004 tarihi itibari ile yürürlü¤e girecek olan Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin
20’nci maddesine istinaden iflveren, arac› ve iflgörme edimini yerine getirmek
üzere sigortal›lar›n› geçici olarak baflka iflverene devredenlerin, bu defa
01/05/2004 tarihinden bafllamak üzere yukar›da isimleri say›lan belgelerin yerine, bilgilerin tek belge olarak yer ald›¤› “Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi”ni her
ay Kuruma do¤rudan vermeleri veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veyahut APS yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
Söz konusu belgenin örne¤i, bahsi geçen yönetmeli¤in ekinde (Ek-3) yay›mlanm›flt›r.

4958 say›l› Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 21’inci maddesi ile Kurumca
belirlenecek iletiflim araçlar› esas olmak üzere, Kurumun prim tahsilat›, tescil,
tahsis ve sa¤l›k hizmetleri uygulamalar› dahil bütün ifllemlerinin internet ve her
türlü elektronik ve bilgi iletiflim, araç ve ortam› ve benzeri araçlar üzerinden yap›laca¤›, internet, elektronik ve benzeri ortamda bilgi ve belge al›n›p verilece¤i,

elektronik veya bilgi ifllem ortam›nda yap›lanlar dahil her türlü ifllemlerin ve arflivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurumun kay›tlar›n›n esas al›naca¤›, bu
bilgi ve belgelerin adli ve idari merciler nezdinde geçerli say›laca¤› ve arflivleme
konular›na iliflkin usul ve esaslar›n yönetmelikle belirlenece¤i, yine an›lan Yönetmeli¤in 21’inci maddesinde de, söz konusu Kanun maddesi hükmüne paralel
düzenlemeler yap›larak, Kurum ve iflverenler aras›ndaki iliflkiler ile taraflar›n
birbirlerine karfl› olan hak ve yükümlülüklerini düzenlemek için sözleflmeler yap›labilece¤i öngörülmüfltür.
Di¤er taraftan, 28/01/2004 tarih ve 25360 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
5073 say›l› Kanunla 506 say›l› Kanunun 79 ve ek 42’nci maddelerine eklenen
f›kralar ile; Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma gönderilmesinde iflyerinin
ve belgenin niteli¤i, çal›flt›r›lan sigortal› say›s›, illerin geliflmifllik durumu ile biliflim ve teknoloji alan›ndaki geliflmeler gibi hususlar› dikkate alarak, iflverenleri
zorunlu tutmaya, Kurum Yönetim Kurulunun yetkili olaca¤›, bu flekilde belirlenen iflverenlerin söz konusu belgeyi ait oldu¤u ay›n sonuna kadar internet ortam›nda (e-bildirge uygulamas›) Kuruma vermemeleri halinde, 506 say›l› Kanunun 140’›nc› maddesinin (c) f›kras›na göre ifllem yap›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Kanunun bu hükmüne istinaden, Yönetim Kurulumuzca al›nan 26/02/2004 tarih,
IX/410 say›l› Kararla, 2004 y›l› May›s ay› ile takip eden aylara ait Ayl›k Prim
ve Hizmet Belgesi ad› alt›nda al›nmas› gereken belgenin; tüm illerde resmiözel sektör ay›r›m› yap›lmaks›z›n bir ila yedi aras›nda sigortal› çal›flt›r›lan
iflyerlerinden isteyenlerin , sekiz (dahil) veya daha fazla sigortal› çal›flt›r›lan
iflyerlerinden ise, zorunlu olarak internet ortam›nda gönderilmesine karar
verilmifltir.
Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin iflverence düzenlenerek gönderilmesi ve Kurumca al›nmas›na iliflkin usul ve esaslar afla¤›da aç›klanm›flt›r.
II- AYLIK PR‹M VE H‹ZMET BELGES‹N‹N DÜZENLENMES‹:

Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi, iflverenler ve arac›lar taraf›ndan söz konusu belgenin arka sayfas›nda yer alan aç›klamalar ve afla¤›da belirtilen koflullar çerçevesinde internet ve ka¤›t ortam›nda olmak üzere iki flekilde Kuruma verilecektir.

A- Belgenin ‹nternet Ortam›nda Kuruma Gönderilmesi (e-Bildirge):

1) 2004 y›l› May›s ay›na ait belgeden (Kamu sektöründe 15.05.2004-14.06.2004
döneminden) bafllamak üzere sekiz (dahil) ve daha fazla sigortal› çal›flt›r›lan
iflyerleri zorunlu olarak, bir ila yedi aras›nda sigortal› çal›flt›r›lan iflyerlerinden ise, isteyenler internet üzerinden her ay belge vereceklerdir.

Bu durumda, iflverenler, arac›lar ya da geçici olarak ifl görme edimini yerine getirmek üzere sigortal›s›n› baflka bir iflverene devredenler, Ayl›k Prim ve Hizmet
Belgesini yasal süresi içerisinde internet ortam›nda www.ssk.gov.tr adresindeki “e-Bildirge” menüsünden “e-Bildirge Kullan›m K›lavuzu”ndaki aç›klamalar
do¤rultusunda Kuruma göndereceklerdir.
Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma göndermek zorunda
olan iflverenler, bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (söz konusu
belgeyi ka¤›t olarak yasal süresi içinde Kuruma verseler dahi) haklar›nda, 506
say›l› Kanunun 79’uncu maddesine 5073 say›l› Kanunun 10’uncu maddesi ile
eklenen onsekizinci f›kra uyar›nca 140/c maddesine göre idari para cezas› uygulanacakt›r.

2) ‹flveren, arac› veya geçici olarak ifl görme edimini yerine getirmek üzere sigortal›s›n› baflka bir iflverene devredenlerin, e-bildirge uygulamas› kapsam›nda
zorunlu olup olmad›klar›n›n (sigortal› say›s›n›n) tespitinde, iflyeri dosyas› baz
al›nmakla birlikte, bu kimselerin her biri, çal›flt›rd›klar› sigortal›lar bak›m›ndan ayr› ayr› de¤erlendirilecektir.
Örnek: ‹flverenin (5) sigortal›s›, arac›n›n ise (4) sigortal›s› varsa, bu kimseler
Ayl›k Prim ve Hizmet Belgelerini ayn› iflyeri dosyas›ndan vermelerine ve çal›flt›r›lan toplam sigortal› say›s› da 8’i aflmas›na ra¤men, iflveren ve arac›n›n her biri ayr› ayr› de¤erlendirilece¤inden, e-bildirge uygulamas›nda her ikisi de (sigortal› say›lar› 8’e ulaflmad›¤›ndan) zorunlu tutulmayacakt›r. Ancak, bunlar isterlerse e-bildirge uygulamas›ndan yararlanabileceklerdir.

Ayn› iflyerinde ikinci bir arac›n›n olmas› ve 8 sigortal› çal›flt›rmas› durumunda,
sadece bu arac› için e-bildirge uygulamas› zorunlu olacakt›r.

3) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi, ayn› iflyerinde de¤iflik gruba (sigorta koluna)
giren sigortal›lar için ayr› ayr› düzenlenecek, ancak iflyerinin e-bildirge uygulamas› bak›m›ndan zorunlu olup olmad›¤›n›n tayininde, bu belgelerde kay›tl› sigortal›lar›n toplam say›s› dikkate al›nacakt›r.

Örnek: Bir iflyerinde; iflverenin

-Tüm sigorta kollar›na tabi

:5

-Sosyal güvenlik destek primine tabi

:1

-K›sa vadeli sigorta kollar›na tabi
TOPLAM

:2

:8

Sigortal›s› varsa, bu sigortal›lar›n tümünün ayn› iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lmas› ve toplam sigortal› say›s›n›n da 8 olmas› nedeniyle e-bildirge uygulamas›nda
zorunlu olaca¤›ndan, bu iflyeri iflverenince üç ayr› gruba giren sigortal›lardan dolay› ayn› ay için ayr› ayr› (3 adet) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenecek
ve söz konusu belgeler internet üzerinden Kuruma gönderilecektir.
4) Aday ç›rak, ç›rak ve ö¤rencilerle ilgili belgelerin ka¤›t veya internet ortam›nda Kuruma gönderilmesi ile ilgili çal›flmalar devam etmekte olup, kesinleflmesini müteakip bilgisayar program›nda gerekli düzenleme yap›lacakt›r.

5) Sigortal› say›s›n›n sekiz ve üzerine ç›kmas› halinde de¤iflikli¤in oldu¤u aydan itibaren Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin internet ortam›nda gönderilmesi
zorunlu oldu¤undan, flayet bu iflverenler daha önce zorunlu olmad›klar› halde
kendi istekleri ile kullan›c› kodu ve kullan›c› flifresi alm›fllar ise, bu kullan›c› kodu ve kullan›c› flifresi ile, almam›fllar ise yeni alacaklar› kullan›c› kodu ve kullan›c› flifresi ile an›lan belgeyi internet üzerinden Kuruma göndereceklerdir.
Örnek-1: Bir iflyerinde 2004/May›s ay›nda 7 sigortal› çal›flmakta iken 2004/Haziran ay› içerisinde bu iflyerine 2 sigortal› daha ifle al›nm›fl ise, bu iflyeri için
2004/Haziran ay›na ait olmak üzere düzenlenmesi gereken Ayl›k Prim ve Hizmet
Belgesinin, 2004/Temmuz ay› içerisinde zorunlu olarak internet ortam›nda Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Bu durumdaki bir iflverenin Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini yasal süresi içerisinde gönderebilmesi için, flayet daha önce kullan›c› kodu ve kullan›c› flifresi almam›fl ise, öncelikle ilgili Ünitemize baflvurarak e-bildirge kullan›c› kodu ve
kullan›c› flifresini almas› gerekmektedir.

Örnek-2: Bir iflyerinde 2004/May›s ay›nda 7 sigortal› çal›flmakta iken, 2004/Haziran ay› içerisinde bu iflyerine 4 sigortal› daha ifle al›nm›fl ve yine ayn› ay içerisinde 6 sigortal› da iflten ayr›lm›fl ise, 2004/Haziran ay›na ait Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinde iflten ayr›lan 6 sigortal›ya da yer verilmesi gerekti¤inden, dola-

y›s›yla belgede kay›tl› sigortal› say›s› söz konusu ayda sekizi aflt›¤›ndan (11 sigortal›) bu aya (2004/Haziran) iliflkin belgenin internet ortam›nda Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
6) ‹flveren, çal›flt›r›lan sigortal› say›s›n›n sekizin alt›na düfltü¤ü durumlarda,
Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini isterse daha önce alm›fl oldu¤u kullan›c› kodu
ve kullan›c› flifresi ile internet ortam›nda vermeye devam edebilecek, internet
ortam›nda vermeyecekse söz konusu belgeyi bu defa ka¤›t ortam›nda ve yasal süresi içerisinde verecektir.

7) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin internet yolu ile Kuruma gönderilebilmesi
için, bu belgenin cari aya ait (yasal süresi geçirilmemifl) ve as›l nitelikte olmas› gerekmektedir.
Baflka bir anlat›mla, yasal süresi geçirilmifl as›l veya yasal süresinin geçirilmifl
olup olmad›¤› üzerinde durulmaks›z›n ek ve iptal niteli¤indeki Ayl›k Prim
ve Hizmet Belgeleri internet ortam›nda Kuruma gönderilemeyecek olup, bu
durumdaki belgelerin ka¤›t ortam›nda Kuruma verilmesine devam edilecektir.
8) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini Kuruma internet ortam›nda gönderen iflverenlerden, iflyerinde çal›flan sigortal› say›s› üzerinde durulmaks›z›n, bu belgelerin ayr›ca ka¤›t ortam›nda verilmesi istenmeyecektir.

Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma gönderen iflverenlerle ilgili olarak söz konusu belgenin adli ve idari makamlara verilmesinin gerekli oldu¤u durumlarda, Kurumca üretilen referans numaras› ve belgenin internet
ortam›nda Kuruma gönderildi¤i tarih ve saati gösteren Kurum bilgisayar›ndan
al›nan yaz›l› dökümün (Sigortal› Hizmet Listesi), ünite yetkilileri taraf›ndan
onaylanarak, e-Bildirge sözleflmesinin fotokopisi ile birlikte gönderilmesi/verilmesi gerekmektedir.

9) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma gönderecek olan
iflverenlerin, söz konusu belgeyi yasal sürenin son gününde saat 23.59’a kadar
verebilmeleri mümkün ise de, Kurum Bilgi ‹fllem Merkezinde son günde oluflabilecek yo¤unlu¤u ve ar›zalar› dikkate alarak, bu yükümlülüklerini son güne
b›rakmamalar› gerekmektedir.
10) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini zorunlu veya iste¤e ba¤l› olarak internet or-

tam›nda Kuruma gönderen iflverenler, 506 say›l› Kanunun 79’uncu maddesinin
dördüncü f›kras›ndaki “iflyerine belge asma” yükümlülüklerini, Kurumca üretilen referans numaras› ile belgenin internet ortam›nda Kuruma gönderildi¤i tarih
ve saati gösteren kendi bilgisayarlar›ndan al›nan yaz›l› dökümü (Sigortal› Hizmet
Listesi) iflyerlerine (birden fazla iflyeri varsa her bir iflyerine ayr› ayr›) asmak suretiyle yerine getireceklerdir.

Baflka bir anlat›mla, söz konusu belgeyi internet ortam›nda Kuruma gönderen iflverenlerin kendi bilgisayarlar›ndan alacaklar› Kurumca üretilen referans numaras› ile belgenin internet ortam›nda Kuruma gönderildi¤i tarih ve saati gösteren
yaz›l› dökümü (Sigortal› Hizmet Listesi), ayr›ca Kuruma onaylatt›rmalar›na
gerek bulunmamaktad›r.
11) Ay içinde (30) günden az çal›flan veya eksik ücret ödenen sigortal›lara iliflkin belgelerin internet ortam›nda Kuruma gönderilmesine imkan bulunmad›¤›ndan, Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin ekinde (Ek-8) yay›mlanan “Sigortal›lar›n Eksik Gün Bildirim Formu” ve eki belgelerin, ait oldu¤u aya iliflkin Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma verilmesi gereken yasal süre içerisinde
Kuruma do¤rudan verilmesi veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veyahut APS yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

12) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini sadece internet ortam›nda vermek zorunda olan iflverenler, e-Bildirge Sözleflmesinin 10’uncu maddesinde say›lan
haller nedeniyle söz konusu belgeyi Kanunda öngörülen sürenin son gününde
Kuruma internet ortam›nda gönderememeleri halinde, internet veya elektronik
ortamda hizmeti engelleyen durumun ortadan kalkt›¤›n›n Kurum web sitesinde ve Sigorta/Sigorta ‹l Müdürlü¤ünde ilan edilmesini takiben ikinci ifl
gününün sonuna kadar belgeyi, yine internet ortam›nda Kuruma vermeleri
ve primleri de ayn› süre içinde ödemeleri kayd›yla 506 say›l› Kanunda öngörülen belge gönderme ve prim ödeme yükümlülü¤ünü yerine getirmifl say›lacak
olup, bu durumdaki iflverenlere idari para cezas› verilmeyecek ve ödenen primler için gecikme zamm› al›nmayacakt›r.

Buna göre;Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤› yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile
tevsik edilmesi kayd›yla;
(a) Kurum Bilgi ‹fllem Merkezinde e-Bildirge uygulamas›n›n çal›flmas›n› engelleyecek flekilde;

- Donan›msal ve yaz›l›msal ar›zalar,

- Elektrik ve iletiflim alt yap›s›nda meydana gelen ar›zalar,

- Yang›n, y›ld›r›m, infilak (do¤algaz dahil) ile bu olaylar sonucu meydana gelen duman, buhar, hararet,
- Sel veya su bask›n›, f›rt›na, yer kaymas›, deprem, grev, lokavt, sabotaj, terör
sald›r›s›,

(b) Kurumun hizmet sat›n ald›¤› internet servis sa¤lay›c›lar›nda meydana gelen
ar›zalar,
Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin internet üzerinden Kanunda öngörülen sürenin
son gününde Kurumca al›nmas›n› engelleyici sebep olarak kabul edilecek, bu durum an›lan Daire Baflkanl›¤›nca Kurum web sayfas›nda ilan edilecek ve Sigorta
‹l/Sigorta Müdürlüklerimize bildirilecektir.

Yukar›da say›lan haller d›fl›nda, Kuruma yasal süresinde internet üzerinden
belge vermek zorunda oldu¤u halde belge vermeyen iflverenler hakk›nda,
Kanunun 140’›nc› maddesinin (c) f›kras›na göre idari para cezas› uygulanacakt›r.

13- 506 say›l› Kanunun ek 42’nci maddesinin ikinci f›kras› uyar›nca belgenin internet ortam›nda verilmesine engel olabilecek haller, Kurum Yönetim Kurulu karar› ile zorunlu tutulan iflverenler için geçerli oldu¤undan, ayr›ca bir ila yedi (yedi dahil) aras›nda sigortal› çal›flt›ran iflverenler (zorunlu olmayanlar), söz konusu belgeyi ka¤›t ortam›nda da Kuruma verebileceklerinden sözleflmenin 10’uncu
maddesinde say›lan hallerden yararland›r›lmayacaklard›r.
B- Belgenin Ka¤›t Ortam›nda Düzenlenerek Kuruma Verilmesi:

2004 y›l› May›s ay›na ait belgeden bafllamak üzere iflverenler, arac›lar bir ay içinde gerek kendilerinin çal›flt›rd›¤›, gerekse ifl görme edimini yerine getirmek üzere baflka bir iflverene geçici olarak devrettikleri sigortal›lar›n; sigorta sicil numaralar›n›, T.C. Kimlik Numaralar›n›, ad ve soyadlar›n›, sigorta primini, iflsizlik ve
ayl›k sosyal güvenlik destek primlerini, prime esas kazanç tutarlar›n›, prim ödeme gün say›lar›n› ve varsa serbest muhasebecisinin, serbest muhasebeci mali müflavirinin ad› ve soyad›n›, bunlar›n mesleki oda kay›t numaras›n› ve imzalar› ile
gerekli di¤er bilgilerini tafl›yan örne¤i Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin
ekinde (Ek-3) yay›mlanan Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini en geç ait oldu¤u ay›

izleyen ay›n sonuna kadar ilgili üniteye do¤rudan verecek veya taahhütlü, iadeli
taahhütlü veyahut APS yolu ile göndereceklerdir.
Buna göre;

1) ‹lk olarak 2004 y›l› May›s ay›na ait (Kamu Sektörü için 15/05/200414/06/2004) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin en geç Haziran ay› sonuna kadar (Kamu Sektörü için 14/07/2004 tarihine kadar) Kuruma verilmesi zorunludur.

2) ‹flyerinde birden fazla gruba giren sigortal›n›n çal›flt›r›lmas› halinde, her grup
için ayr› ayr› belge düzenlenecektir.

Örne¤in; Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlar›ndan görev malullü¤ü ayl›¤› alanlardan istekleri üzerine malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›na tabi tutulanlar için sosyal güvenlik destek primi ile malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›na ait olmak üzere iki ayr› Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi verilmesi gerekmektedir.

3) Kuruma elden verilen veya PTT yoluyla gönderilen Ayl›k Prim ve Hizmet
Belgesi, üç nüsha düzenlenecek, birinci nüshas› ilgili Üniteye verilecek, ikinci
nüshas› iflveren veya arac› ya da sigortal›y› devir alan taraf›ndan saklanacak,
Ünitece tasdikli üçüncü nüshas› ise, Kuruma verilmesi gereken ay›n sonundan
müteakip belgenin verilmesi gereken ay›n sonuna kadar iflyerinde, birden fazla
iflyeri olmas› halinde her iflyerinde ayr› ayr› olmak üzere sigortal›lar›n görebilece¤i bir yere as›lacakt›r.

4) Bir ila yedi (dahil) aras›nda sigortal› çal›flt›ran iflyeri iflverenlerinden
Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini internet ortam›nda vermeyenlerin, söz konusu
belgeyi yasal süresi içinde Kuruma do¤rudan vermeleri veya PTT yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

5) Yasal süresi geçirilmifl as›l, ek ve iptal belgeler ile e-Bildirge Sözleflmesinin
10’uncu maddesi hükmü sakl› kalmak kayd›yla internet ortam›nda belge verilmesi zorunlu oldu¤u halde yasal verilme süresi geçirilmifl olan as›l nitelikteki
belgeler, ka¤›t ortam›nda Kuruma do¤rudan verilecek veya PTT yoluyla gönderilecektir.

6) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin iflveren taraf›ndan Kuruma elden verilmesi
veya PTT yoluyla gönderilmesi halinde, Kurumca al›nd›¤›na dair genel evrak tarih ve say›s› verilecektir.

fiayet, söz konusu belge birden fazla sayfadan ibaret ise, ilk sayfaya verilen tarih-say›n›n ayn›s› di¤er sayfalara da kaydedilecektir.

III-e-B‹LD‹RGE UYGULAMASINA BAfiVURULMASI, SÖZLEfiMEN‹N
DÜZENLENMES‹ VE fi‹FRE ZARFININ TESL‹M‹:
1-Baflvuru:

Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma göndermek isteyen
ya da internet ortam›nda göndermek zorunda olanlar, Kurumca bast›r›lm›fl olan
seri nolu “e-Bildirge Hizmetleri ‹nternet Kullan›c› Kodu ve Kullan›c› fiifresi Baflvuru Formu”nun tüm bölümlerini eksiksiz ve gerçe¤e uygun doldurarak,
iflyerinin ifllem gördü¤ü Sigorta ‹l/Sigorta Müdürlü¤üne vermek suretiyle baflvuracaklard›r.
a-‹flverenin Gerçek Kifli Olmas› Durumunda Baflvuru:

Söz konusu baflvuru, bizzat iflveren taraf›ndan yap›labilece¤i gibi, iflverenin noter onayl› vekaletnamesi ile Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini internet ortam›nda
verme yetkisi verdi¤i kifli taraf›ndan da yap›labilecektir.
Bu durumda, baflvuru formunda hem iflverenin, hem de yetki verdi¤i kifliye iliflkin bilgiler ve imzalar› bulunacak olup, ayr›ca baflvuru formuna noterden onayl›
vekaletnamenin asl› veya noter onayl› sureti mutlaka eklenecektir.
‹flverence yetki verilen kiflinin, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müflavir olmas› durumunda da ayn› yol izlenecektir.
b-‹flverenin Tüzel Kifli Olmas› Durumunda Baflvuru:

‹flverenin tüzel kifli (ticari flirket, oda, dernek, vak›f vb) olmas› halinde, tüzel kiflili¤i temsil ve ilzama yetkili bulunan kiflilerin (Örne¤in, Yönetim Kurulu Baflkan›, ilgili müdür, kooperatif, dernek,oda, vak›f baflkanlar› vs. gibi tüzel kiflili¤i
temsil yetkisini haiz kifliler) bizzat kendileri veya bu kiflilerce Yönetim Kurulu
karar›, noterden onayl› vekaletname veya imza sirküleri ile Kuruma internet ortam›nda Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini verme yetkisi verilen kifliler baflvuruda
bulunabilecektir.Bu halde, baflvuru formunda hem tüzel kifliyi temsile yetkili bulunan kiflinin iflveren olarak imzas›, hem de bu kifli taraf›ndan yetkili k›l›nan kiflinin imzas› bulunacak olup, baflvuru formuna imza sirkülerinin veya vekaletnamenin asl› ya da onayl› sureti eklenecektir.

c-‹flverenin Kamu Kurum ve Kuruluflu Olmas› Durumunda Baflvuru:

‹flverenin kamu kurum ve kuruluflu (mahiyet kodu 1 ve 3 olan) olmas› halinde,
ilgili kurum ve kurulufl taraf›ndan, Kuruma internet ortam›nda Ayl›k Prim ve
Hizmet Belgesi verme yetkisi ile görevlendirilen kifliler baflvuruda bulunabileceklerdir. Bu durumda, görevlendirme yaz›s› baflvuru formuna eklenecektir.

d-Birden Fazla ‹flyeri Dosyas› ve Arac›s› Olan ‹flverenlerde Baflvuru:

‹flverenlerin, arac›lar›n ya da ifl görme edimini yerine getirmek üzere sigortal›s›n› geçici olarak devredenlerin ayn› veya farkl› ünitede birden fazla iflyeri dosyas›n›n olmas› durumunda, her bir iflyeri dosyas› için ayr› ayr› Kuruma baflvuruda
bulunacaklard›r.(Arac›s› olan iflyerlerinde hem iflveren, hem de arac›lar ayr› ayr›
baflvuruda bulunup, ayr› ayr› kullan›c› kodu ve kullan›c›s› flifresi alacaklard›r.)
Yukar›da aç›kland›¤› flekilde al›nan baflvuru formlar›, e-Bildirge Servisinde çal›flan personel taraf›ndan teslim al›n›p, gerekli kontrolleri yap›ld›ktan sonra “Kurum Ünitesi” bölümü kaflelenip imzalanacakt›r.
2-Baflvuru Formunun Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›na intikali:

e-Bildirge Servisinde görevli memur taraf›ndan teslim al›n›p imzalanan baflvuru
formlar› alfabetik olarak düzenlenmifl fihrist defterine (iflyeri sicil no, iflyeri unvan›, baflvuru formu seri no ve baflvuru tarihi bilgilerini ihtiva edecek flekilde)
kaydedilerek, baflvurunun al›nd›¤› tarih ve s›raya göre dosyalan›p saklanacakt›r.
Bu flekilde al›nan baflvurular e-Bildirge Servisinde görevli memur taraf›ndan
“http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki uygulama yard›m›yla bilgisayara girifl ifllemi yap›l›p onaylanmak suretiyle söz konusu iflyerine kullan›c› kodu ve kullan›c› flifresi üretilmek üzere Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›na gönderilecektir.

e-Bildirge Servisinde görevli memur taraf›ndan, bilgisayara girilen baflvuru
formlar›n›n listesi gün bitiminde al›n›p, serviste muhafaza edilecektir.

3-Ünitece fiifre Zarf›n›n Teslim Al›nmas› ve Muhafazas› :

Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›na bilgisayar ortam›nda gönderilen baflvurulara istinaden, an›lan daire baflkanl›¤› taraf›ndan üretilen kullan›c› kodu ve kullan›c› flifresi, kapal› zarf içerisinde ve iki suret düzenlenecek olan “fiifre Zarf› Teslim
Listesi” ekinde Ünitelerimize gönderilecektir.

e-Bildirge Servisinde görevli memur taraf›ndan teslim al›nan kullan›c› kodu ve
kullan›c› flifresi zarflar›, “fiifre Zarf› Teslim Listesi”nde kay›tl› bilgiler ile kontrolleri yap›ld›ktan sonra “Teslim Alan” bölümü kaflelenip, imzalanarak, an›lan

listenin asl› en k›sa sürede bir üst yaz› ekinde Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›na
gönderilecektir.

Ünitece teslim al›nan kullan›c› kodu ve kullan›c› flifre zarflar›n›n; kaybolma,
tahrip olma vb. risklere karfl›, iflveren ve/veya yetkili kifliye teslim edilene kadar
olan sürede gerekli güvenlik ve muhafaza önlemleri Ünite Amiri taraf›ndan al›nacakt›r.
4-Sözleflmenin Düzenlenmesi ve fiifre Zarf›n›n Teslimi:

fiifre zarf›n›n tesliminden önce, seri numaral› ve otokopili e-Bildirge Sözleflmesinin, asl› ve di¤er iki nüshas›n›n Kurum ve iflveren aras›nda imzalanmas› gerekmektedir.

e-Bildirge Sözleflmesini, Kurum ad›na e-Bildirge Servisinin ba¤l› oldu¤u Müdür
Yard›mc›s›, iflveren ad›na ise, bizzat iflveren veya iflverenin noter onayl› vekaletname, imza sirküleri veya kamu kurum veya kurulufllar›nda görevlendirme yaz›s› ile yetki verdi¤i kifli imzalayacakt›r.Ancak, bu durumda sözleflmede iflverenin
kafle ve imzas› yer alacakt›r.

e-Bildirge Sözleflmesinin imzalanmas›n› müteakip, otokopili “‹nternet Kullan›c› Kodu ve Kullan›c› fiifresi Teslim Tutana¤›” bir as›l, iki nüsha düzenlenerek, imzalanacak ve eBildirge Servisi memuru taraf›ndan “http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki
uygulaman›n aktivasyon sayfas›ndan kullan›c› kodu ve kullan›c› flifresi
zarf›n›n üzerindeki “baflvuru aktivasyon kodu” girilerek, aktivasyon ifllemi gerçeklefltirilecek ve “e-Bildirge Sözleflmesi” ve “‹nternet Kullan›c› Kodu ve Kullan›c› fiifresi Teslim Tutana¤›”n›n birer suretleri ile birlikte kullan›c›
kodu ve kullan›c› flifresi zarf› iflveren ve/veya yetkili kifliye teslim edilecektir.

“e-Bildirge Sözleflmesi” ile “‹nternet Kullan›c› Kodu ve Kullan›c› fiifresi Teslim
Tutana¤›n›n” birer nüshas›, iflyeri dosyas›nda muhafaza edilmek üzere ilgili ‹flverenler Servisine dahili evrak zimmet defteri ile teslim edilecek, “e-Bildirge
Sözleflmesi” ile “‹nternet Kullan›c› Kodu ve Kullan›c› fiifresi Teslim Tutana¤›”n›n as›llar› ise “e-Bildirge Hizmetleri ‹nternet Kullan›c› Kodu ve Kullan›c›
fiifresi Baflvuru Formu” ile birlefltirilerek e-Bildirge Servisinde muhafaza edilecektir.

4-fiifrenin ‹ptali:

e-Bildirge Sözleflmesinin 8’inci maddesinde say›lan sebeplerden herhangi birinin

varl›¤› halinde, e-Bildirge Servisinde görevli memur taraf›ndan
“http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki uygulaman›n kullan›c› ifllemleri menüsünden iflverene ve/veya yetkili kifliye verilen kullan›c› kodu ve
kullan›c› flifresi, iflveren ve/veya yetkili kiflinin belge verme yükümlülü¤ünün yasal olarak sona erdi¤i tarih itibariyle iptal edilecek, ayr›ca bu durum ve sözleflmenin fesh edildi¤i, iflveren ve/veya yetkili kifliye iadeli taahhütlü bir yaz› ile bildirilecektir.
5-fiifrenin Çal›nmas›, Kaybolmas›, Unutulmas› :

‹flveren ve/veya yetkili kifli taraf›ndan kullan›c› kodu ve kullan›c› flifresinin; çal›nd›¤›, kayboldu¤u veya unutuldu¤u gibi hususlar›n yaz›l› olarak ilgili üniteye
bildirilmesi halinde, e-Bildirge Servisinde görevli memur taraf›ndan
“http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki uygulaman›n kullan›c› ifllemleri menüsünden derhal kullan›c› kodu ve kullan›c› flifresinin kullan›m›n›n
engellenmesine yönelik ifllemler yap›lacakt›r.

Bu durumda, iflveren ve/veya yetkili kiflinin ayn› iflyeri için yeni kullan›c› kodu
ve kullan›c› flifresi verilmesini yaz›l› olarak talep etmesi halinde,
“http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki uygulaman›n kullan›c› ifllemleri menüsünden daha önce girifli yap›lan baflvuru bilgileri sistemden ça¤›r›larak yeni kullan›c› kodu ve kullan›c› flifresi üretilmek üzere Bilgi ‹fllem Daire
Baflkanl›¤›na intikal ettirilecektir.
V-SERV‹SLER‹N YEN‹DEN YAPILANDIRILMASI:

01/05/2004 tarihinden itibaren sigortal› hizmet kütü¤ünü oluflturacak bilgilerin
ayl›k olarak gerek ka¤›t ortam›nda, gerekse internet üzerinden al›nmas› uygulamas›n›n sa¤l›kl› olarak yürütülebilmesi için Sigorta ‹l/Sigorta Müdürlüklerinde
Prim Tahakkuk ve Bordro ‹fllemleri Servislerinin yeniden yap›land›r›lmas› ve yeni bir servis oluflturulmas› uygun görülmüfltür.
Buna göre;

-Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini Kuruma internet ortam›nda verecek iflverenlerle ilgili afla¤›da belirtilen ifllemleri yürütmek üzere “e-Bildirge Servisi”,

-Kuruma elden verilen veya posta yoluyla gönderilen ya da internetten al›nan
belgeye iliflkin tüm ifllemleri yürütmek üzere “Prim Tahakkuk ve Hizmet Servisi” oluflturulacakt›r.

Ancak, Ünitede tescilli iflyeri say›s›n›n, bu ba¤lamda da Ayl›k Prim ve Hizmet
Belgesini Kuruma internet ortam›nda gönderme zorunlulu¤u bulunan iflyeri say›s›n›n az olmas› durumunda, bu ünitelerimizde ayr›ca e-Bildirge Servisi kurulmayacak olup, bu servise ait tüm görevler ‹flverenler Servisi taraf›ndan yerine getirilecektir.
A) e-Bildirge Servisi:
Bu servisin görevleri;

1) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden vermek zorunda ya da
kendi iste¤iyle verecek olan iflverenlerin, “e-Bildirge Hizmetleri Kullan›c›
Kodu ve Kullan›c› fiifresi Baflvuru Formunu” ve eki belgeleri almak, gerekli
kontrollerini yapmak, baflvurular› alfabetik fihrist defterine kaydetmek,
2) Al›nan baflvurular› “http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki uygulama
program› vas›tas›yla Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›na intikal ettirmek,

3) Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan “fiifre Zarf› Teslim Listesi” ekinde
gönderilen kapal› flifre zarflar›n› teslim almak,
4) e-Bildirge Sözleflmesinin imzalanmas›na iliflkin ifllemleri gerçeklefltirmek,

5) fiifre zarf› üzerindeki baflvuru aktivasyon kodunu programa girerek, kullan›c›
kodu ve kullan›c› flifresini aktif hale getirmek ve “‹nternet Kullan›c› Kodu ve
Kullan›c› fiifresi Teslim Tutana¤›” karfl›l›¤›nda iflveren ve/veya yetkili kifliye
flifre zarf›n› teslim etmek,

6) ‹flveren ve/veya yetkili kiflinin Üniteye yaz›l› baflvurusu üzerine kullan›c› kodu ve kullan›c› flifresinin de¤ifltirilmesi ve iptal edilmesi ifllemlerini
“http://ssknet.ssk.intra/ebbasvuru” adresindeki uygulama program› vas›tas›
ile yapmak ve sözleflmenin feshine iliflkin ifllemleri yürüterek, bu durumu ilgili ‹flverenler ve Prim Tahakkuk ve Hizmet Servislerine bildirmek,
7) e-Bildirge Sözleflmesinde Kurumca de¤ifliklik yap›lmas› halinde, de¤ifliklik
metnini iflverene ve/veya yetkili kifliye iadeli taahhütlü yaz› ile göndermek,
8) e-Bildirge uygulamas›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› faaliyetlerinde yer almak ve iflverenlere e¤itici bilgiler vermek,
9) Servis ile ilgili di¤er ifllemleri ve yaz›flmalar› yapmakt›r.
B) Prim Tahakkuk ve Hizmet Servisi:
Bu servisin görevleri;

1) ‹flverenler taraf›ndan üç nüsha olarak düzenlenip Kuruma elden verilen veya

PTT yoluyla gönderilen Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin gerekli kontrollerini yaparak hatas›z ve noksans›z oldu¤u anlafl›lanlar› bilgisayara aktarmak ve
belgenin Kurumca onayl› bir nüshas›n› iflverene vermek, PTT yoluyla gelen
belgeleri onaylanmas›n› müteakip, yine bir nüshas›n› iadeli taahhütlü olarak
iflverenlere göndermek,

2) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgelerine iliflkin listeleri gün bitiminde süpervizörden almak, birinci ve ikinci derece imzalar›n at›lmas›n› sa¤lamak ve bu listeleri muhafaza etmek,

3) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesindeki noksanl›klar›n ve hatalar›n giderilmesi
için ‹flverenler Servisi ile koordineli çal›fl›larak, iflverenlerle yaz›flma yapmak
ve gerekti¤inde konu ile ilgili olarak inceleme veya tespit yap›lmak üzere Sigorta Yoklama Memurlu¤u Servisine ya da Sigorta Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›n›n ilgili Grup Baflkanl›¤›na mucip yazmak,
4) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesindeki prim tahakkukuna iliflkin bilgileri iflveren
hesaplar›na, sigortal›lara iliflkin hizmetleri ise hizmet kütü¤üne aktarmak, tahakkuk fifli tanzim etmek,

5) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi vermeyen veya sigortal› çal›flt›rmad›¤›n› bildirmeyen iflverenleri her ay bilgisayar ve Ünite kay›tlar›ndan tespit etmek, bu iflverenlere, belgeleri Kuruma vermeleri hususunda beyana ça¤r› mektubu göndermek ve haklar›nda di¤er ifllemlerin yap›lmas› için ‹flverenler Servisine bilgi vermek,
6) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini gerek ka¤›t ortam›nda, gerekse internet ortam›nda veren iflverenlere ait iflyerlerinde, ay içinde (30) günden az çal›flan veya eksik ücret ödenen sigortal›lara iliflkin eksik gün bildirim formu ve eklerinin verilip verilmedi¤ini iflyerleri itibariyle her ay düzenli olarak kontrol etmek, form ekinde verilen belgelerin geçerli olup olmad›¤›n› gerekti¤inde ‹flverenler Servisi ile iflbirli¤i yaparak de¤erlendirmek, bu belgeleri vermeyen
veya bu belgelerin Kurumca geçerli say›lmad›¤› hallerde iflverenlerden eksik
gün veya kazançlarla ilgili Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini bir yaz› ile istemek, söz konusu belgelerin verilmemesi halinde iflyeri kay›tlar›ndan inceleme
yap›lmaks›z›n, resen düzenlenmesi amac›yla durumu ‹flverenler Servisine yaz› ile intikal ettirmek,
7) Servis ile ilgili di¤er ifllemleri ve yaz›flmalar› yapmak,

- e-Bildirge Servisi; Baflvuru Formunun al›nmas›, e-Bildirge Sözleflmesi ile ‹nternet Kullan›c› Kodu ve Kullan›c› fiifresi Teslim Tutana¤›n›n imzalanmas›,flifre
zarf›n›n teslimi gibi hususlar dahil elektronik ortamda yap›lan ifllemler yönünden
Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›na, iflveren mevzuat›n› ilgilendiren ifllemler yönünden Sigorta Primleri Daire Baflkanl›¤›na,
-Prim Tahakkuk ve Hizmet Servisi ise; sigortal› hizmet girifline iliflkin mevzuat ve bu hizmetlerin bilgisayara aktar›lmas›yla ilgili ifllemler yönünden Tahsisler Daire Baflkanl›¤›na, bunun d›fl›nda kalan ifllemler yönünden Sigorta Primleri Daire Baflkanl›¤›na ba¤l› olacakt›r.
IV- D‹⁄ER ‹fiLEMLER:

1) 01/05/2004 tarihinden sonra; sigortal›lar›n 2004 y›l› Nisan ve önceki aylara ait
çal›flmalar› ile ilgili prim belgelerinin (Ayl›k Sigorta Primleri Bildirgesi, Dört
Ayl›k Sigorta Primleri Bordrosu ve Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosunun) iflverenlerce düzenlenerek Kuruma verilmesinde, 30/10/1987 tarih ve
19619 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤i ile ek ve de¤iflikliklerine dair Yönetmelik hükümleri esas al›nacakt›r.
2) 506 say›l› Kanunun 86’nc› maddesi gere¤ince malullük, yafll›l›k ve ölüm topluluk sigortas› primini ödeyen avukat ve noterlerle dernek, birlik, sendika ve
di¤er teflekkül mensuplar› için Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin ka¤›t ortam›nda verilmesi yeterli olup, ayr›ca bunlar için ayl›k prim ödeme listesi istenmeyecektir. ‹lgili barolar ve noter odalar›, dernek, birlik, sendika gibi kurulufllar, mensuplar›ndan belgenin ait oldu¤u ayda primlerini ödeyenleri Ayl›k
Prim ve Hizmet Belgesinde göstereceklerdir.

Sosyal güvenlik sözleflmesi imzalanmayan ülkelerde ifl üstlenen iflverenlerden, sekiz (dahil) veya daha fazla sigortal› çal›flt›ranlar zorunlu olarak, bir ila
yedi aras›nda iflçi çal›flt›ranlardan ise isteyenler internet ortam›nda Ayl›k Prim
ve Hizmet Belgesini vereceklerdir.

3) Kurum d›fl›ndaki sosyal güvenlik kurulufllar›ndan malullük veya emekli ayl›¤› almakta iken ayn› zamanda 506 say›l› Kanuna tabi bir iflte çal›flmas› nedeniyle, sosyal güvenlik destek primi ödenen sigortal›lardan sigorta sicil numaras› bulunmayanlar›n, 2004 y›l› fiubat ay› Ayl›k Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrolar›ndan tespit edilerek, ilgili iflverenlerden temin edilecek olan Si-

gortal› ‹fle Girifl Bildirgelerine ve cari usullere göre tescil ifllemlerinin sonuçland›r›lmas› gerekmektedir. Bunlardan 23/01/2003 tarihli ve 58279 say›l› Genel Yaz› uyar›nca, 01/08/2002 tarihinden önce sigortal› ifle bafllayanlar›n Sigortal› ‹fle Girifl Bildirgesinin süresinde verilmemesi nedeniyle söz konusu
Kanunun 140’›nc› maddesinin (b) f›kras› hükmü uygulanmayacakt›r.
Di¤er taraftan, iflverenler taraf›ndan verilen ilk ve tekrar ifle girifl bildirgeleri
ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çal›flt›r›lan sigortal›lar için verilecek ifle girifl bildirgelerinin sisteme girilmesi önem tafl›d›¤›ndan, söz konusu bildirgelerin herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden gerekli tedbirler
al›narak girilmesi sa¤lanacakt›r.

Ayr›ca, iflverenler taraf›ndan internet veya ka¤›t ortam›nda verilecek ayl›k
prim ve hizmet belgesindeki sigortal› bilgileri ile Kurumumuz tescil ve hizmet
kütüklerindeki sigortal› bilgileri aras›nda farkl›l›k olmas› halinde, bu farkl›l›klara iliflkin listeler sigorta sicil numaralar› baz›nda ve iflyeri numaralar›n› da
içerecek flekilde ayl›k prim ve hizmet belgesinin verilme süresini takip eden
ay bafl›nda sigorta il/sigorta müdürlüklerimize gönderilecek olup, bu listelerdeki iflverenlerin bildirimlerindeki sigortal› bilgileri ile tescil kütü¤ündeki sigortal› bilgileri aras›ndaki farkl›l›klar en k›sa sürede düzeltilecek, tescil kütü¤ündeki bilgilerden olmay›p iflveren bildirimlerindeki hatalardan kaynaklanan
farkl›l›klara iliflkin düzeltme ifllemi ayr›ca iflverenlere de bildirilerek daha
sonraki bildirimlerin do¤ru yap›lmas› sa¤lanacakt›r.
e-Bildirge uygulamas›n›n gerektirdi¤i bu ifllemlerin do¤ru ve zaman›nda yap›labilmesi için sigortal› tescil servisleri personel ve donan›m yönünden takviye edilerek, yeterli duruma getirilecektir.

4) Bilindi¤i üzere, 5073 say›l› Kanunla 506 say›l› Kanuna eklenen Geçici 90’›nc› maddeye göre 01/01/2004-30/06/2004 tarihleri aras›nda sigortal›n›n günlük
kazanc› bu Kanunun 78’inci maddesine göre belirlenen günlük kazanc›n alt
s›n›r›n›n alt›nda ise, bu kazanç ile alt s›n›r aras›ndaki farka ait iflverence ödenmesi gereken primlerin tümü Hazinece karfl›lanacakt›r.
Di¤er taraftan, prim tahakkuk bilgileri; sigortal› bilgileri girildikten sonra oluflaca¤›ndan, günlük prime esas kazanc› 18.321.000 liran›n alt›nda olan sigortal›lar›n 2004 y›l› May›s ve Haziran aylar›na ait Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin gerek “I-TÜM SAYFALARA A‹T TOPLAM B‹LG‹LER” bölümünde,

gerekse “II-AY ‹Ç‹NDE ÇALIfiTIRILAN S‹GORTALILAR” bölümündeki
“Prime Esas Kazanç” hanelerine sigortal›lar›n gerçek ücretleri yaz›lacak, ancak bu gibi sigortal›lar›n prime esas kazançlar›, bilgisayar program› vas›tas›yla günlük 18.321.000 lira üzerinden oluflturularak hizmet kay›tlar›na aktar›lacakt›r. (Dolay›s›yla, 29.01.2004 tarihli, 16-306 Ek say›l› Genelgenin (II-b) bölümünde yap›lan aç›klamalar bu flekilde de¤ifltirilmifltir.)

Ka¤›t ortam›nda bu flekilde verilecek Ayl›k Prim ve Hizmet Belgelerinin ön
yüzüne sigortal› bilgilerini bozmayacak biçimde “Sigortal›lar›n günlük prime
esas kazançlar› 18.321.000 lirad›r” fleklinde kafle bas›lacakt›r.
Ayr›ca, söz konusu uygulama hakk›nda iflverenler bilgilendirileceklerdir.

5) e-Bildirge Projesi uygulamas›na esas olmak üzere “e-Bildirge Baflvuru Uygulamas› Kullan›m K›lavuzu”, “Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi Girifl K›lavuzu”
ile “Ayl›k Prim ve Hizmet Sistemi K›lavuzu” “http://ssknet.ssk.intra/Duyurular” adresinden temin edilecek, ilgili personele da¤›t›m› sa¤lanacakt›r.
6) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin ebad› (203 x 297 mm) ölçülerinden küçük,
(250 x 340 mm) ölçülerinden büyük olmayacakt›r.

7) Kontrolü, tahakkuku ve hizmet kütü¤üne aktar›m ifllemi biten Ayl›k Prim ve
Hizmet Belgeleri, 10/12/1997 tarih ve 944464 say›l› Genel Yaz›da talimatland›r›lan hususlar do¤rultusunda arflivlenecek ve kesinlikle imha edilmeyecektir.

8) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi ile ilgili uygulamada, tahakkuk bilgilerinin; sigortal› bilgileri (gün ve kazançlar›) girildikten sonra oluflmas› esast›r. Buna
göre, bir ila yedi aras›nda (yedi dahil) sigortal› bildiren iflverenlerin prim tahakkuk bilgileri, “Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi Girifl” program› arac›l›¤›yla
sigortal› bilgileri do¤rudan bilgisayara girildikten sonra oluflaca¤›ndan veri girifl ifllemlerinin yüz yüze yap›lmas›n› sa¤lamak üzere banko önlerinde yeterli
say›da memur ve bilgisayar bulundurularak süratle verifl girifl yap›lmas› sa¤lanacakt›r.

Ancak, ünitelerin iflyeri say›lar› ve baflvurular göz önünde bulundurularak
bankolarda oluflabilecek y›¤›lmalara meydan verilmemesi bak›m›ndan dört ve
yedi aras›nda sigortal› kayd› bulunan Ayl›k Prim ve Hizmet Belgeleri “Ayl›k
Prim ve Hizmet Sistemi” program› arac›l›¤› ile önce tahakkuk bilgileri girifl
ifllemi yap›l›p, iflverene tahakkuk fifli verilebilecektir.Bu durumda söz konusu

belgelerdeki sigortal› bilgileri bir sonraki ay›n belge verilmesi süresine kadar
bilgisayara aktar›lacakt›r.

9) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin internet ortam›nda verilmesini engelleyen
sigortal› ve iflyeri kay›tlar›ndaki hususlarla ilgili olarak ‹flverenlerin baflvurular›n›n de¤erlendirilip sonucundan en k›sa sürede ilgililere bilgi vermek için
ünitelerde sigortal› ve iflyeri tescili ile sigortal› hesaplar›nda deneyimli personel görevlendirilecek ve iflverenlerin kolayca ulaflabilece¤i ünite telefon numaralar› görülebilecek yerlere as›lacakt›r.
Öte yandan, Ünitelerimiz;

- Sigortal› giriflleriyle ilgili olarak Tahsisler Daire Baflkanl›¤›na ait
0.312.458 75 49, 0.312.458 76 88 ve 0.312.458 77 30,

- ‹flveren ve iflyeri kay›tlar›yla ilgili olarak Sigorta Primler Daire Baflkanl›¤›na ait 0.312.458 72 68, 0.312.458 72 43, 0.312.458 72 51, 0.312. 458 72 20

- fiifre, kullan›c› kodu ve bilgisayar sistemiyle ilgili olarak Bilgi ‹fllem

Daire Baflkanl›¤›na ait 0.312.458 77 15, 0.312.458 74 91, 0.312.458 78 83

telefon numaralar›ndan bilgi alabilecekler, ayr›ca bu konuda intikal eden
prob lemler ivedilikle belirtilen telefon numaralar›na bildireceklerdir.

10) 16/08/1967 tarih, 1117 say›l›, 13/03/1969 tarih, 1208 say›l› ve 26/11/1993 tarih, 7-4 Ek say›l› Genelgelerde, bu Genelgeye ayk›r› düflen hususlar yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.
Bilgi edinilmesini ve gere¤inin buna göre yap›lmas›n› rica ederiz.
Sait ERSOY

Genel Müdür

Nazmi GÜLEYÜPO⁄LU
Kurum Baflkan V.

PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
1- ASGAR‹ ÜCRET
A) Ücretliler ‹çin
a)16 Yafl›ndan Büyükler ‹çin
b) 16 Yafl›ndan Küçükler ‹çin
B) Ç›raklar ‹çin
a) 16 Yafl›ndan Büyükler ‹çin
b) 16 Yafl›ndan Küçükler ‹çin
2- S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS ÜCRETLER
a) 01/01/2002 - 31/03/2002 Dönemi ‹çin
b) 01/04/2002 - 30/06/2002 Dönemi ‹çin
c) 01/07/2002 - 31/03/2003 Dönemi ‹çin
d) 01/04/2003 - 30/06/2003 Dönemi ‹çin
e) 01/07/2003 - 31/12/2003 Dönemi ‹çin
f) 01/01/2004’den itibaren
3- KIDEM TAZM‹NATI TAVANI
a) 01/01/2001 - 14/04/2001 Tarihleri Aras›
b) 15/04/2001 - 14/05/2001 Tarihleri Aras›
c) 15/05/2001 - 14/06/2001 Tarihleri Aras›
d) 15/06/2001 - 30/06/2001 Tarihleri Aras›
e) 01/07/2001 - 14/09/2001 Tarihleri Aras›
f) 15/09/2001 - 14/10/2001 Tarihleri Aras›
g) 15/10/2001 - 14/11/2001 Tarihleri Aras›
h) 15/11/2001 - 14/12/2001 Tarihleri Aras›
›) 15/12/2001 - 31/12/2001 Tarihleri Aras›
i) 01/01/2002 - 14/05/2002 Tarihleri Aras›
j) 15/05/2002 - 30/06/2002 Tarihleri Aras›
k) 01/07/2002 - 30/09/2002 Tarihleri Aras›
l) 01/10/2002 - 31/12/2002 Tarihleri Aras›
m) 01/01/2003 - 30/06/2003 Tarihleri Aras›
n) 01/07/2003 - 31/12/2003 Tarihleri Aras›
o) 01/01/2004 - 30/06/2004 Tarihleri Aras›
p) 01/07/2004 - 31/12/2004 Tarihleri Aras›

‹SMMMO Yay›n Organ›

01.01.2003'den itibaren

01.01.2004'den itibaren

306.000.000
256.500.000

423.000.000
360.000.000

91.800.000
76.950.000
TABAN
222.000.750
277.872.000
327.583.290
393.099.960
458.015.820
549.630.000

126.900.000
108.000.000
TAVAN
1.050.000.000
1.389.360.000
1.637.916.450
1.965.499.800
2.290.079.100
2.748.150.000
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
1.485.430.000
1.574.740.000
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PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
4- S‹GORTA PR‹M ORANLARI

‹fiÇ‹ PAYI (%)

‹fl Kazas› Meslek Hastal›¤› Primi

‹fiVEREN

TOPLAM PAYI (%)

1.5

1.5

(%1.5'dan az olamaz- %7'den fazla olamaz)

Anal›k Sigorta Primi
Hastal›k Sigorta Primi

1

1

5

6

11

9

11

20

Hastal›k Sigorta Primi (Aday ç›kar ve ö¤r. ‹çin)
Malüllük.Yafll›l›k ve Ölüm Sigorta Primi
‹flsizlik Sigortas›
Sosyal Güvenlik Destekleme Primi

1

2

3

7.5

22.5

30

EN AZ

EN FAZLA

164.889.000

824.445.000

59.133.586

272.710.185

5- ‹STE⁄E BA⁄LI S‹GORTA PR‹MLER‹
(01.01.2004 tarihinden itibaren)
a) S.S.K. Tabi olanlar
b) Ba¤-Kur'a Tabi olanlar
6- YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹NLER
H‹ZMET SÜRELER‹ (10/06/2003’den itibaren)

‹Z‹N SÜRES‹

a) 1 Y›ldan 5 Y›la Kadar (5 y›l dahil) olanlar

14 günden az olamaz

b) 5 Y›ldan fazla 15 y›ldan az olanlar

20 günden az olamaz

c) 15 Y›l ve Daha Fazla Olanlar

26 günden az olamaz

d) 18 Yafl›ndan Küçük ‹flçiler ile 50 ve daha yukar› yafltakiler

20 günden az olamaz

‹SMMMO Yay›n Organ›
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PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
7- B‹LD‹R‹M SÜRELER‹ VE ‹HBAR TAZM‹NATI TUTARLARI
H‹ZMET SÜRELER‹
B‹LD‹R‹M SÜRES‹
TAZM‹NAT TUTARI
a) 6 Aydan az
2 Hafta
2 haftal›k ücret
b) 6 ay- 1,5 Y›l aras›
4 Hafta
4 haftal›k ücret
c) 1.5 Y›l - 3 Y›l aras›
6 Hafta
6 haftal›k ücret
d) 3 Y›ldan fazla
8 Hafta
8 haftal›k ücret
8- 50 VEYA DAHA FAZLA ‹fiÇ‹ ÇALIfiTIRAN ‹fiYERLER‹NDE (01.01.2004’ten ‹tibaren)
%6
a) Özürlü ‹flçi Çal›flt›rma Oran› (08.03.2004 tarih-2004/6976 BKK)
%3 *
b) Eski Hükümlü ‹flçi Çal›flt›rma Oran› (08.03.2004 tarih-2004/6976 BKK)
%1*
c) Terör Ma¤duru ‹flçi Çal›flt›rma Oran› (08.03.2004 tarih-2004/6976 BKK)
%1
* Kalan %1’lik oran iflverenlerin tercihlerine göre özürlü veya eski hükümlü çal›flt›rma yönünde kullan›lacakt›r.
9- S.S.K.'CA UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
01.01.2003/31.12.2003

01.01.2004/30.06.2004

9.1) ‹flyeri Bildirgesinin yasal süresi içinde kuruma verilmemesi halinde

918.000.000

1.269.000.000

9.2) Sigortal› ‹fle Girifl Bildirgesinin Yasal Süresi ‹çinde Verilmemesi

306.000.000

423.000.000

9.3) Ayl›k. Dört ayl›k, Sosyal Güvenlik ve Destek Primi Bildirge
ve Bordrolar›n›n Yasal Süresi ‹çinde Verilmemesi Halinde
9.4) ‹flyeri Kay›tlar›n›n Yasal Süresi ‹çinde ‹braz Edilmemesi
- Bilanço Esas›na Göre Defter Tutanlara
- Bilanço Esas› D›fl›nda Defter Tutanlara
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara
9.5) - Dört Ayl›k Bildirgenin Yasal Süresi ‹çinde ‹flyerine As›lmamas›

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
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PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
10- S.S.K. ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI SÜRELER
a) ‹flyeri Bildirgesi En Geç, Sigortal› Çal›flt›rmaya Bafllad›¤› Tarih
b) ‹fle Girifl Bildirgesi
b.1) Faaliyete öteden beri devam eden iflyerinde, en geç sigortal› çal›flt›rmaya bafllad›¤› tarihden önce
b.2) ‹lk defa iflyeri aç›l›fl›nda ifle bafllama tarihinden itibaren bir ay ‹çinde (‹flyeri bildirgesinde belirtilen iflçi say›s› kadar)
b.3) ‹nflaat ifllerinde, iflçinin ifle bafllad›¤› gün elden yada ‹adeli Taahhütlü kuruma bildirilir.

c) ‹flyerinin Devri, Kapat›lmas›,Terki veya Tasfiyesi Halinde S.S.K.'ya Bilgi Önceden Verilir.
d) ‹dari Para Cezas›na ‹tiraz, ‹dari Para Cezas›n›n Tebli¤i Tarihinden ‹tibaren 7 Gün ‹çerisinde Ödenir
veya ‹lgili Kurum Ünitesine ‹tiraz Edilir. ‹tiraz›n Reddi Halinde 7 Gün ‹çinde Yetkili Sulh Ceza
Mahkemesi’ne Baflvurulabilir.
e) ‹flyeri ‹le ‹lgili Defter ve Belgeler ‹stenildi¤i Taktirde ‹braz Edilmek Üzere 10 Y›l Süre ‹le Saklan›r.
f) S.S.K.'ya Tabi Kurumlarda, Sigortal›n›n Sa¤l›k Yard›mlar›ndan Yararlanabilmesi ‹çin, (md.32/A,B,D)
Hastal›¤›n Anlafl›ld›¤› Tarihten Önceki Bir Y›l ‹çinde En Az 90 Gün Hastal›k Primi Ödemifl Olmas› fiartt›r.
(Yurtd›fl› Tedavileri için Hastal›¤›n Anlafl›ld›¤› Tarihten Önceki Bir Y›l ‹çinde 300 Gün Hastal›k Sigortas› Primi
Ödemifl Olmal›d›r.
g) ‹fl Kazas›n› Bildirim; Kaza Tarihinden ‹tibaren 2 Gün ‹çinde Kuruma Yap›lmal›d›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
SON 14 YIL ‹ÇER‹S‹NDEK‹ GEÇERL‹ ASGAR‹ ÜCRETLER (01.08.1989' dan ‹tibaren Uygulanan Asgari Ücretler)
16 Yafl›n› Doldurmayan
‹flçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti (TL)

Uygulama Dönemi
01.08.1989 - 31.07.1990
01.08.1990 - 31.07.1991
01.08.1991 - 31.07.1992
01.08.1992 - 31.07.1993
01.08.1993 - 31.08.1994
01.09.1994 - 31.08.1995
01.09.1995 - 31.07.1996
01.08.1996 - 31.07.1997
01.08.1997 - 31.07.1998
01.08.1998 - 31.12.1998
01.01.1999 - 30.06.1999
01.07.1999 - 31.12.1999
01.01.2000 - 30.06.2000
01.07.2000 - 31.12.2000
01.01.2001 - 30.06.2001
01.07.2001 - 31.07.2001
01.08.2001 - 31.12.2001
01.01.2002 - 30.06.2002
01.07.2002 - 31.12.2002
01.01.2003 - 31.12.2003
01.01.2004 tarihinden itibaren

16 Yafl›n› Doldurmufl
‹flçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti (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 ‹ÇER‹S‹NDEK‹ GEÇERL‹ S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI
(01.01.1994' den ‹tibaren Sigorta Primine Tabi Ücretlerin Alt ve Üst S›n›rlar›)
Günlük Kazanc›n
Alt S›n›r› (TL)
Üst S›n›r› (TL)

Dönemi
01.01.1994 - 31.03.1994
01.04.1994 - 31.12.1994
01.01.1995 - 31.03.1995
01.04.1995 - 14.11.1995
15.11.1995 - 30.06.1996
01.07.1996 - 31.12.1996
01.01.1997 - 26.02.1997
01.03.1997 - 30.06.1997
01.07.1997 - 31.12.1997
01.01.1998 - 30.06.1998
01.07.1998 - 30.09.1998
01.10.1998 - 31.12.1998
01.01.1999 - 30.06.1999
01.07.1999 - 31.12.1999
01.01.2000 - 31.03.2000
01.04.2000 - 31.07.2000
01.08.2001 - 31.03.2001
01.04.2001 - 31.12.2001
01.01.2002 - 31.03.2002
01.04.2002 - 30.06.2002
01.07.2002 - 31.03.2003
01.04.2003 - 30.06.2003
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2004’den itibaren

37.110
41.654
43.168
46.387
260.691
504.900
723.775
854.165
1.231.371
1.668.400
2.103.611
2.336.625
3.112.200
3.790.000
4.000.000
5.000.000
5.000.000
7.000.000
7.400.025
9.262.400
10.919.467
13.103.332
15.267.194
18.321.000
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217.234
243.834
252.700
271.542
572.232
973.590
1.333.072
1.479.043
2.074.909
2.765.470
3.439.311
3.809.125
5.007.450
6.070.000
12.000.000
15.000.000
20.000.000
35.000.000
35.000.000
46.312.000
54.597.215
65.516.660
76.335.970
91.605.000
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Ayl›k Kazanc›n
Alt S›n›r› (TL)
Üst S›n›r› (TL)
1.113.300
1.249.620
1.295.040
1.391.610
7.820.730
15.147.000
21.713.250
25.624.950
36.941.130
50.052.000
63.108.330
70.096.750
93.366.000
113.700.000
120.000.000
150.000.000
150.000.000
210.000.000
222.000.750
277.872.000
327.583.290
393.099.960
458.015.820
549.630.000
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6.517.020
7.315.020
7.581.000
8.146.260
17.166.960
29.207.700
39.992.160
44.371.290
62.247.270
82.964.100
103.179.330
114.273.750
150.223.500
182.100.000
360.000.000
450.000.000
600.000.000
1.050.000.000
1.050.000.000
1.389.360.000
1.637.916.450
1.965.499.800
2.290.079.100
2.748.150.000

PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
4857 SAYILI ‹fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun
Mad.

Ceza
Mad.

Fiil

2003 Y›l›
Miktar TL.

2004 Y›l›
Miktar TL.

3

98

‹flyerinin Aç›l›fl›n› ve Kapan›fl›n›
Bildirmemek, ‹flyerini Bildirme

50.000.000

64.250.000

Çal›flt›r›lan her iflçi için ve cezan›n
kesinleflmesinden sonra bildirim
yükümlülü¤üne ayk›r›l›¤›n sürmesi
halinde her ay için ayn› mik. ceza

5

99/a

50.000.000

64.250.000

Bu durumdaki her iflçi için

7

99/a

50.000.000

64.250.000

Bu durumdaki her iflçi için

8

99/b

50.000.000

64.250.000

Bu durumdaki her iflçi için

14

99/b

50.000.000

64.250.000

Bu durumdaki her iflçi için

28

99/c

50.000.000

64.250.000

Bu durumdaki her iflçi için

29

100

200.000.000

257.000.000

Bu durumdaki her iflçi için

30

101

‹flçilere eflit davranma ilkesine
uymamak (Davranmamak)
Geçici iliflkisine iliflkin
yükümlülüklere uymamak
Çal›flma koflullar›na iliflkin belgeyi
vermemek
Ça¤r› üzerine çal›flma hükümlerine
ayk›r› davranmak
‹flten ayr›lan iflçiye Çal›flma Belgesi
vermemek, belgeye gerçe¤e ayk›r›
bilgi yazmak
29. madde hükümlerine ayk›r›
olarak toplu iflçi ç›kartmak
Özürlü ve eski hükümlü çal›flt›rmamak

750.000.000

963.750.000

32

102/a

Çal›flt›r›lmayan her özürlü, eski hükümlü
ve çal›flt›r›lmayan her ay için
Bu durumdaki her iflçi ve her
ay için

39

102/a

37

102/b

38

102/b

52

102/b

41

102/c

56

103

Ücret ile bu kanunda do¤an veya
100.000.000
T‹S’den veya ifl sözleflmesinden
do¤an ücreti kasten ödememek veya
eksik ödemek
Asgari ücreti ödememek veya
100.000.000
eksik ödemek
Ücret hesap pusulas› düzenlememek 200.000.000
Yasaya ayk›r› ücret kesme cezas›
vermek veya sebebini ve hesab›n›
bildirmemek
Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye
vermemek
Fazla çal›flma ücretini ödememek
veya iflçiye haketti¤i serbest
zaman› alt› ay içinde vermemek
veya iflçinin onay›n› almadan
fazla çal›flma yapt›rmak
Y›ll›k ücretli izni yasaya ayk›r›
flekilde bölmek
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128.500.000

128.500.000 Bu durumdaki her iflçi ve her
ay için
257.000.000

200.000.000

257.000.000

200.000.000

257.000.000

100.000.000

128.500.000 Bu durumdaki her iflçi için

100.000.000

128.500.000 Bu durumdaki her iflçi için
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PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
4857 SAYILI ‹fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun
Mad.

Ceza Fiil
Mad.

2003 Y›l›
Miktar TL.

2004 Y›l›
Miktar TL.

57

103

100.000.000

128.500.000 Bu durumdaki her iflçi için

59

103

60

103

100.000.000
100.000.000

128.500.000 Bu durumdaki her iflçi için
128.500.000 Bu durumdaki her iflçi için

63

104

500.000.000

642.500.000 Bu durumdaki her iflçi için

64
65

104
104

100.000.000
100.000.000

128.500.000
128.500.000

68
69

104
104

500.000.000
500.000.000

642.500.00
642.500.000

71

104

500.000.000

642.500.000

72

104

500.000.000

642.500.000

73
74

104
104

500.000.000
500.000.000

642.500.000
642.500.000

75
76

104
104

500.000.000
500.000.000

642.500.000
642.500.000

77

105

500.000.000

642.500.000

78/1

105

50.000.000

64.250.000

78/2

105

500.000.000

642.500.000

79

105

500.000.000

642.500.000

80

105

500.000.000

642.500.000

‹zin ücretini yasaya ayk›r› flekilde
ödemek veya eksik ödemek
Sözleflmesi fesh edilen iflçiye
y›ll›k izin ücreti ödememek
Y›ll›k izin yönetmeli¤inin esas
usüllerine ayk›r› olarak izni
kulland›rmamak veya eksik
kulland›rmak
Çal›flma sürelerine ve buna dair
yönetmelik hükümlerine uymamak
Telafi çal›flmas› usüllerine uymamak
K›sa çal›flma ve k›sa çal›flma ödene¤i
düzenlemelerine uymamak
Ara dinlenmesini uygulamamak
Geceleri 7.5 saatten fazla çal›flt›rmak
gece ve gündüz posta de¤ifltirmemek
Çocuklar› çal›flt›rma yafl›na çal›flt›rma
yasas›na ayk›r› davranmak
Yer ve sualt›nda çal›flt›rma yasa¤›na
uymamak
Gece çal›flt›r›lma yasa¤›na uymamak
Do¤um öncesi - sonras› sürelerde
kad›n iflçiyi çal›flt›r›p ücretsiz izin
vermemek
‹flçi özlük dosyas›n› düzenlememek
Çal›flma sürelerine iliflkin yönetmeliklere
muhalefet etmek
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hükümlerine
ayk›r› davranmak
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tüzük ve
yönetmeliklerine ayk›r› davranmak
Kurma izni ve iflletme belgesi almadan
iflyeri açmak
Durdurulan ifli izin almadan devam
ettirmek, kapat›lan iflyerini izinsiz açmak
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu kurulmas›,
çal›flt›r›lmas› hükümlerine uymamak

‹SMMMO Yay›n Organ›
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Bu durumdaki her iflçi için
Bu durumdaki her iflçi için

Al›nmayan her ifl sa¤l›¤› ve güv.
tedbiri her ay için
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PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
4857 SAYILI ‹fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun
Mad.
81

Ceza Fiil
Mad.

2003 Y›l›
Miktar TL.

2004 Y›l›
Miktar TL.

105

500.000.000

642.500.000

500.000.000

642.500.000

500.000.000

642.500.000

100.000.000

128.500.000

Bu durumdaki her iflçi için

100.000.000

128.500.000

Bu durumdaki her çocuk iflçi için

500.000.000

642.500.000

500.000.000

642.500.000

82

105

85

105

86

105

87

105

88

105

89

105

90

106

92/2

107

96/1

107

96/2

107

Madde hükümlerine ayk›r› olarak iflyeri
hekimi çal›flt›rma ve iflyeri sa¤l›k birimi
oluflturma yükümlülüklerine uymamak
‹fl güvenli¤i ile ilgili görevli mühendis
veya teknik eleman görevlendirme
yükümlülü¤ünü yerine getirmemek
A¤›r ve tehlikeli ifllerde 16 yafl›ndan
küçükleri çal›flt›rmak veya yönetmelikte
gösterilen yafl kay›tlar›na ayk›r› iflçi
çay›flt›rmak
A¤›r ve tehlikeli ifllerde çal›flanlar için
sa¤l›k raporu almamak
18 yafl›ndan küçük iflçiler sa¤l›k raporu
almamak
Gebe ve emzikli kad›nlar hakk›ndaki
yönetmelik hükümlerine uymamak
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönetmeliklerine
ayk›r› davranmak
‹fl ve iflçi bulmak için ‹fl-kur’dan izin
almadan faaliyet göstermek
Teftifl s›ras›nda davete gelmemek,
belge, bilgi ve ifade vermemek, gerekli
olan belge ve delilleri getirmemek,
göstermemek, ‹fl müfettifllerinin 92/1.
f›krada yaz›l› görevlerini yapmak için
kendilerine her çeflit kolayl›¤›
göstermemek ve bu yoldaki emir ve
isteklerini geciktirmek, yerine getirmemek
‹flverence ifade verenlere telkinde
bulunmak veya kötü davranmak
‹flçiler ve di¤er kifliler taraf›ndan
müfettiflin teftifl, denetleme, görevini
yapmas›n› ve sonuçland›rmas›n›
engellemek.
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1.000.000.000 1.285.000.000
5.000.000.000 6.425.000.000

5.000.000.000 6.425.000.000
5.000.000.000 6.425.000.000
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PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
BA⁄ - KUR
1479 SAYILI KANUNA TAB‹ S‹GORTALILARIN PR‹M TABLOSU
01.01.2004 - 31.12.2004
Ayl›k Sigorta Primi=Gelir Basama¤› x 0.20
Ayl›k Sa¤l›k Primi (1 ile 8. basamak ‹çin) = 8. Basamak Gelir Tutar› x 0.20
Ayl›k Sa¤l›k Primi (8. basamaktan sonraki basamaklar ‹çin) = Basamak Gelir Tutar› x 0.20
Basamak Yükseltme Fark› = Yükselinen basama¤›n Gelir Tutar› - Önceki Basama¤›n Gelir Tutar›
Girifl Kesene¤i = Basamak Gelir Tutar› x 0.25
Basamak

Gelir Tutar›

Ayl›k Sigorta
Primi %20

Ayl›k Sa¤l›k
Primi %20

Ayl›k Toplam
Prim %40

Girifl
Kesene¤i

Basamak Yükseltme Fark›

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

295.667.931
314.641.275
333.614.619
352.587.963
371.561.307
393.064.428
414.567.550
436.070.670
457.573.792
479.076.912
500.580.034
522.083.156
598.292.753
667.861.678
737.430.603
806.999.528
876.568.451
946.137.376
1.015.706.301
1.085.275.226
1.154.844.150
1.224.413.074
1.293.981.999
1.363.550.924

59.133.586
62.928.255
66.722.924
70.517.593
74.312.261
78.612.886
82.913.510
87.214.134
91.514.758
95.815.382
100.116.007
104.416.631
119.658.551
133.572.336
147.486.121
161.399.906
175.313.690
189.227.475
203.141.260
217.055.045
230.968.830
244.882.615
258.796.400
272.710.185

87.214.134
87.214.134
87.214.134
87.214.134
87.214.134
87.214.134
87.214.134
87.214.134
91.514.758
95.815.382
100.116.007
104.416.631
119.658.551
133.572.336
147.486.121
161.399.906
175.313.690
189.227.475
203.141.260
217.055.045
230.968.830
244.882.615
258.796.400
272.710.185

146.347.720
150.142.389
153.937.058
157.731.727
161.526.395
165.827.020
170.127.644
174.428.268
183.029.517
191.630.765
200.232.014
208.833.262
239.317.101
267.144.671
294.972.241
322.799.811
350.627.380
378.454.950
406.282.520
434.110.090
461.937.660
489.765.230
517.592.800
545.420.370

73.916.983
78.660.319
83.403.655
88.146.991
92.890.327
98.266.107
103.641.888
109.017.668
114.393.448
119.769.228
125.145.009
130.520.789
149.573.188
166.965.420
184.357.651
201.749.882
219.142.113
236.534.344
253.926.575
271.318.807
288.711.038
306.103.269
323.495.500
340.887.731

1'den 2'ye
2'den 3'e
3'den 4'e
4'den 5'e
5'den 6'ya
6'dan 7'ye
7'den 8'e
8'den 9'a
9'dan 10'a
10'dan 11'e
11'den 12'ye
12'den 13'e
13'den 14'e
14'den 15'e
15'den 16'ya
16'dan 17'ye
17'den 18'e
18'den 19'a
19'dan 20'ye
20'den 21'e
21'den 22'ye
22'den 23'e
23'den 24'e
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18.973.344
18.973.344
18.973.344
18.973.344
21.503.121
21.503.121
21.503.121
21.503.121
21.503.121
21.503.121
21.503.121
76.209.597
69.568.925
69.568.925
69.568.925
69.568.925
69.568.925
69.568.925
69.568.925
69.568.925
69.568.925
69.568.925
69.568.925

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
I- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI ORANLAR
A) GEL‹R VE KURUMLAR VERG‹S‹ ORANLARI
2004 Y›l› Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
6.000.000.000 Liraya Kadar
14.000.000.000 Liran›n
28.000.000.000 Liran›n
70.000.000.000 Liran›n
140.000.000.000 Liran›n
140.000.000.000 Liradan Fazlas›n›n

6.000.000.000 Liras› ‹çin
14.000.000.000 Liras› ‹çin
28.000.000.000 Liras› ‹çin
70.000.000.000 Liras› ‹çin
140.000.000.000 Liras› ‹çin

900.000.000 Lira. Fazlas›
2.500.000.000 Lira. Fazlas›
6.000.000.000 Lira. Fazlas›
18.600.000.000 Lira. Fazlas›
43.100.000.000 Lira. Fazlas›

%15
%20
%25
%30
%35
%40

2004 Y›l› Ücret D›fl› Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
6.000.000.000 Liraya Kadar
14.000.000.000 Liran›n
28.000.000.000 Liran›n
70.000.000.000 Liran›n
140.000.000.000 Liran›n
140.000.000.000 Liradan Fazlas›n›n

%20
6.000.000.000 Liras› ‹çin
14.000.000.000 Liras› ‹çin
28.000.000.000 Liras› ‹çin
70.000.000.000 Liras› ‹çin
140.000.000.000 Liras› ‹çin

1.200.000.000 Lira. Fazlas›
3.200.000.000 Lira. Fazlas›
7.400.000.000 Lira. Fazlas›
22.100.000.000 Lira. Fazlas›
50.100.000.000 Lira. Fazlas›

%25
%30
%35
%40
%45

2003 Y›l› Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
5.000.000.000 Liraya kadar
12.000.000.000 Liran›n
24.000.000.000 Liran›n
60.000.000.000 Liran›n
120.000.000.000 Liran›n
120.000.000.000 Liradan Fazlas›n›n

%15
5.000.000.000 Liras› ‹çin
12.000.000.000 Liras› ‹çin
24.000.000.000 Liras› ‹çin
60.000.000.000 Liras› ‹çin
120.000.000.000 Liras› ‹çin

750.000.000 Lira. Fazlas›
2.150.000.000 Lira. Fazlas›
5.150.000.000 Lira. Fazlas›
15.950.000.000 Lira. Fazlas›
36.950.000.000 Lira. Fazlas›

%20
%25
%30
%35
%40

2003 Y›l› Ücret D›fl› Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
5.000.000.000 Liraya Kadar
12.000.000.000 Liran›n
24.000.000.000 Liran›n
60.000.000.000 Liran›n
120.000.000.000 Liran›n
120.000.000.000 Liradan Fazlas›n›n

%20
5.000.000.000 Liras› ‹çin
12.000.000.000 Liras› ‹çin
24.000.000.000 Liras› ‹çin
60.000.000.000 Liras› ‹çin
120.000.000.000 Liras› ‹çin

1.000.000.000 Lira. Fazlas›
2.750.000.000 Lira. Fazlas›
6.350.000.000 Lira. Fazlas›
18.950.000.000 Lira. Fazlas›
42.950.000.000 Lira. Fazlas›

Kurumlar Vergisi Oran› (2004 takvim y›l› gelirlerine uygulanmak üzere)
Kurumlar Kar Pay› Stopaj Oran›
Kurumlar Kar Pay› Stopaj Oran› (Halka Aç›k Anonim fiirketlerde)
Geçici Vergisi Oran›
Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
Gelir Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
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%25
%30
%35
%40
%45
%33

2003 y›l› ‹çin 2004 y›l› ‹çin
%30
%33
%20
%20
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PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
I- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI ORANLAR
B) YILLARA GÖRE YEN‹DEN

Uygulama Y›l›

C) 2001 - 2003 YILI GEÇ‹C‹ VERG‹ DÖNEMLER‹NDE UYGULANAN YEN‹DEN DE⁄ERLEME
VE F‹NANSMAN G‹DER KISITLAMA ORANLARI

Oran

1990

% 55.5

1991

% 54.1

1992

% 61.5

1993

% 58.4

1994

% 107.6

1995

% 99.5

1996

% 72.8

1997

% 80.4

1998

% 77.8

1999

% 52.1

2000

% 56

2001

% 53.2

2002

% 59

2003

% 28.5

2004/1

% 3.4

Yeniden
De¤erleme

Finansman
Gider
K›s›tlamas›

01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2002
01/01/2002
01/01/2002
01/01/2002
01/01/2003
01/01/2003
01/01/2003
01/01/2003
01/01/2004
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2002
01/01/2002
01/01/2002
01/01/2002
01/01/2003
01/01/2003
01/01/2003
01/01/2003
01/01/2004

30/03/01
30/06/01
30/09/01
31/12/01
31/03/02
30/06/02
30/09/02
31/12/02
31/03/03
30/06/03
30/09/03
31/12/03
31/03/04
31/03/01
30/06/01
30/09/01
31/12/01
31/03/02
30/06/02
30/09/02
31/12/02
31/03/03
30/06/03
30/09/03
31/12/03
31/03/04

Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin

D- UYGULANACAK BAZI DAMGA VERG‹S‹ N‹SPETLER‹ VE MAKTU TUTARLARI *
Damga Vergisi Oranlar›
1) Ücretlerde
2) Avanslarda
3) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi
4) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
5) Muhtasar Beyanname
6) Di¤er Beyannameler
7) Belediyeler
8) SSK
9) Gümrük
10) Bilançolar
11) Gelir Tablosu
12) ‹flletme Hesab› Özeti
* Her bir ka¤›t için hesaplanacak nispi vergi tutar› 01.01.2004’ten itibaren 1.028.000.000 milyar liray› aflamaz.
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%6.80
%37.90
%55.80
%53.20
%15.22
%27.65
%42.47
%59.00
%8.60
%18.60
%23.70
%28.50
% 3.4
%7.7
%18.50
%19.40
%14.70
%20.80
%19.66
%20.80
%22.70
%16.53
%18
% 15.7
% 14.9
% 9.3

01/01/2004
Binde 6
Binde 7.5
15.000.000
20.000.000
10.000.000
10.000.000
8.000.000
8.000.000
20.000.000
12.300.000
5.900.000
5.900.000

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
E- GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNUN 94. MADDES‹NE GÖRE BAZI TEVK‹FAT ORANLARI (01.01.2004’ten itibaren)
Bent No.
2
a.
b.
3
4
5.
b.
c.
6. a.
i
b.

c.

i
7

a.
b.
c.

Kanun maddesinin aç›klamas›

Tevkifat Oran›

Yapt›klar› Serbest Meslek ‹flleri dolay›s›yla bu iflleri icra edenlere yap›lan ödemelerden (noterlere serbest
meslek faaliyetlerinden dolay› yap›lan ödemeler hariç);
18. madde kapsam›na giren serbest meslek iflleri dolay›s›yla yap›lan ödemelerden
Di¤erlerinden
42. madde kapsam›na giren ifller dolay›s›yla bu iflleri yapanlara(kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklar›n›n sat›fl› dolay›s›yla yap›lan ödemelerden
a. 70. maddede yaz›l› mal ve haklar›n kiralanmas› karfl›l›¤› yap›lan ödemelerden
Vak›flar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karfl›l›¤›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden
Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karfl›l›¤›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden
Da¤›t›ls›n veya da¤›t›lmas›n Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 4 nolu bendinin
(a), (c) ve (d) bentlerinde yaz›l› kazançlardan
ii. (b) alt bendinde yaz›l› kazançlardan
i.Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, tam mükellef gerçek kiflilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi
olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara da¤›t›lan, 75. Maddenin 2. F›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral›
bentlerinde yaz›l› kar paylar›ndan (kar›n sermayeye eklenmesi kar da¤›t›m› say›lmaz)
ii.Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, dar mükellef gerçek kiflilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir ifl yeri
veya daimi temsilci arac›l›¤›yla kar pay› elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar
mükelleflere da¤›t›lan, 75. maddenin ikinci f›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› kar paylar›ndan
(kar›n sermayeye eklenmesi kar da¤›t›m› say›lmaz)
iii. 75. maddesinin ikinci f›kras›n›n 4 numaral› bendinde yaz›l› menkul sermaye iratlar›n›n ana merkeze aktar›lan
tutar› üzerinden
Vak›flar ve derneklerin (kanunla kurulan dernek ve vak›flar ile sendikalar, meslek odalar› ve bunlar›n üst
kurulufllar›, borsalar ve siyasi partiler hariç), iktisadi iflletmelerden elde edilenler d›fl›nda kalan ve tevkifata tabi
tutulmam›fl olan her türlü gelirlerinden (dernek ve vak›flara kurulufllar› s›ras›nda tahsis edilen sermaye,
üyelerine emeklilik ayl›k ve ikramiyesi vermek üzere çal›flan vak›flar›n aidat gelirleri hariç, s›f›r oranda tevkifat›
tutulmufl gelirleri ile ba¤›fl ve yard›mlar dahil)
i. Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar ve kamu menfaatlerine yararl› say›lan dernekler için
ii. Di¤er vak›f ve dernekler için
75. maddenin ikinci f›kras›n›n 5 numaral› bendinde yaz›l› menkul sermaye iratlar›ndan (Kanunla kurulan dernek
ve vak›flar ile dernek ve vak›f olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunlar›n üst kurulufllar›,
siyasi partiler, emekli ve yard›m sand›klar› gibi vergi uygulamalar›nda dernek ve vak›f olarak kabul edilenler
hariç, dernek ve vak›flar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)
Devlet tahvili faizlerinden
Hazine bonosu faizlerinden
Toplu Konut ‹daresi, Kamu Ortakl›¤› ‹daresi ve Özellefltirme idaresince ç›kar›lan menkul k›ymetlere
sa¤lanan gelirlerden
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17%
22%
5%
25%
22%
22%
22%
0%
10%

10%

10%
10%

0%
0%

0%
0%
0%

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
Bent No. Kanun maddesinin aç›klamas›

8

a.

b.

c.

d.

9

a.
b.
c.

10. a.
b.

Tevkifat Oran›

d.Nama yaz›l› tahvil faizlerinden
e. Hamiline yaz›l› tahvil faizlerinden
f. Di¤erlerinden
Mevduat faizlerinden (kanunla kurulan dernek ve vak›flar ile dernek ve vak›f olmamakla birlikte; odalar,
borsalar, meslek örgütleri ve bunlar›n üst kurulufllar›, siyasi partiler, emekli ve yard›m sand›klar› gibi vergi
uygulamalar›nda dernek ve vak›f olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vak›flar ile tam mükellef kurumlara
ödenenler dahil);
Döviz tevdiat hesaplar›na yürütülen faizden ve özel finans kurumlar›nca döviz kat›lma hesaplar›na ödenen
kar paylar›ndan
aa.1 y›la kadar vadeli hesaplarda
ab. 1 y›l ve daha uzun vadeli hesaplarda
Nama yaz›l› mevduat hesaplar›na yürütülen faizlerden
ba. Vadesiz ve ihbarl› hesaplarda
bb. 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda
bc. 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda
bd.1 y›la kadar vadeli hesaplarda
be. 1 y›l ve daha uzun vadeli hesaplarda
Hamiline yaz›l› mevduat hesaplar›na yürütülen faizlerden
ca. Vadesiz ve ihbarl› hesaplarda
cb. 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda
cc. 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda
cd. 1 y›la kadar vadeli hesaplarda
ce. 1 y›l ve daha uzun vadeli hesaplarda
Di¤erlerinden
d.a. Bankalar ve 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanununa göre kurulan arac› kurumlar aras›ndaki borsa
para piyasas›nda de¤erlendirilen paralara ödenen faizler
db.(da) alt bendi d›fl›nda kalanlar için
75. maddenin ikinci f›kras›n›n 12 numaral› bendinde yer alan menkul sermaye iratlar›ndan (kanunla kurulan
dernek ve vak›flar ile dernek ve vak›f olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunlar›n üst
kurulufllar›, siyasi partiler, emekli ve yard›m sand›klar› gibi vergi uygulamalar›nda dernek ve vak›f olarak
kabul edilenler hariç, dernek ve vak›flar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylar›ndan
Kar ve zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› ödenen kar paylar›ndan
Özel finans kurumlar›nca kar ve zarara kat›lma hesab› karfl›l›¤›nda ödenen kar paylar›ndan
ca. 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda
cb. 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda
cc. 1 y›la kadar vadeli hesaplarda
cd. 1 y›l ve daha uzun vadeli hesaplarda
Bafl bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango ‹daresince ç›kar›lan biletleri satanlar ile di¤er kiflilerce
ç›kart›lan bu nitelikteki biletleri satanlara yap›lan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanuna göre gerçek ve tüzel kiflilerin mallar›n› ifl akdi ile ba¤l›
olmaks›z›n bunlar ad›na kap› kap› dolaflmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak
yap›lan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
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10%
10%
10%

24%
18%
18%
18%
16%
12%
7%
18%
18%
16%
12%
7%

18%
0%

0%
18%
18%
16%
12%
7%
20%
20%

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
Bent No. Kanun maddesinin aç›klamas›
11
a.

b.

c.

i
d.
12
13
a.
b.
c.
d.
14

15. a.
b.
c.

Tevkifat Oran›

Çiftçilerden al›nan zirai mahsullerden ve hizmetler için yap›lan ödemelerden;
Hayvan ve bunlar›n mahsulleri ile kara ve su avc›l›¤› mahsulleri için,
i. Ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›n al›nanlar için
ii. (i) alt bendi d›fl›nda kalanlar için
Di¤er zirai mahsuller için,
i. Ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›n al›nanlar için
ii. (i) alt bendi d›fl›nda kalanlar için
Zirai faaliyet kapsam›nda ifa edilen hizmetler için,
i. Orman idaresine veya orman idaresine karfl› taahütte bulunan kurumlara yap›lan ormanlar›n
a¤açland›r›lmas›, bak›m›, kesimi, ürünlerin toplanmas›, tafl›mas› ve benzeri hizmetler için
i. Di¤er hizmetler için
Çiftçilere yap›lan do¤rudan gelir deste¤i ve alternatif ürün ödemeleri için
PTT acenteli¤i yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden
Esnaf muafl›¤›ndan yararlananlara mal ve hizmet al›mlar› karfl›l›¤›nda yap›lan ödemelerden;
Havlu, çarflaf, çorap, hal›, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nak›fl iflleri ve her nevi turistik
eflya, has›r, sepet, süpürge, paspas, f›rça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtian›n
imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden
De¤erli ka¤›t ve damga pulu sat›fllar›nda komisyon bedelleri üzerinden
Di¤er mal al›mlar› için
Di¤er hizmet al›mlar› (‘a’, ’b’ ve ’c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayr›lmamas›
hali de bu kapsamdad›r) için
75. maddenin ikinci f›kras›n›n 14 numaral› bendinde yer alan menkul sermaye iratlar›ndan (kanunla kurulan
dernek ve vak›flar ile dernek ve vak›f olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunlar›n üst
kurulufllar›, siyasi partiler, emekli ve yard›m sand›klar› gibi vergi uygulamalar›nda dernek ve vak›f olarak kabul
edilenler hariç, dernek ve vak›flar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)
75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlar›ndan
75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlar›ndan
75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlar›ndan
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1%
2%
2%
4%

2%
4%
0%
20%

2%
20%
5%
10%

22%
15%
10%
5%

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
G- YILLAR ‹T‹BAR‹YLE AYLIK GEC‹KME VE TEC‹L FA‹Z‹ ORANLARI
a) Y›llar ‹tibariyle Ayl›k Gecikme Zamm›
01/01/90
30/12/93
08/03/94
31/08/95
01/02/96
09/07/98
21/01/00
02/12/00
29/03/01

29/12/93
07/03/94
30/08/95
31/01/96
08/07/98
20/01/00
01/12/00
28/03/01
30/01/02

Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›

%7
%9
%12
%10
%15
%12
%6
%5
%10

31/01/02
12/11/03

11/11/03
Tarihinden ‹tibaren her ay ‹çin

Tarihleri Aras›

%7
%4

06/09/95
01/02/96
21/10/96
09/07/98
24/01/00
20/12/00
30/03/01
01/02/02
11/11/03
Tarihinden ‹tibaren her ay ‹çin

Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›

% 9.5
%8
%12
%10
%8
%4
%3
%6
%5
%3

b) Y›llar ‹tibariyle Ayl›k Tecil Faizi
09/03/94
07/09/95
02/02/96
22/10/96
10/07/98
25/01/00
21/12/00
31/03/01
02/02/02
12/11/03

II- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI CEZALAR
A) Usulsüzlük Cezalar›

MÜKELLEF GRUPLARI

1) Sermaye fiirketleri
2) Sermaye fiirketleri D›fl›nda Kalanlar
Birinci S›n›f Tüccar ve Serbest Meslek Erbab›
3) ‹kinci S›n›f Tüccarlar
4) Yukar›dakiler D›fl›nda Kal›p Beyanname
Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
5) Kazanc› Basit Usulde Tespit Edilenler
6) Gelir Vergisinden Muaf Esnaf

‹SMMMO Yay›n Organ›

B‹R‹NC‹ DERECEDE
USÜLSÜZLÜKLER ‹Ç‹N (TL)

‹K‹NC‹ DERECEDE
USÜLSÜZLÜKLER ‹Ç‹N (TL)

01.01.2003
31.12.2003
tarihleri aras›

01.01.2004
tarihinden
itibaren

01.01.2003
31.12.2003
tarihleri aras›

01.01.2004
tarihinden
itibaren

47.000.000
30.000.000

60.000.000
38.000.000

28.000.000
15.900.000

35.000.000
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
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B-VERG‹
01.01.2003 den ‹tib. 01.01.2004 den ‹tib.

B) ÖZEL USÜLSÜZLÜK CEZALARI
1-Fatura,Gider Pusulas›, Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzlar›n›n
verilmemesi,al›nmamas›, düzenlenmemesi veya düzenlenen bu belgelerin gerçe¤i
yans›tmamas› halinde (Her Belge ‹çin,)

%10

%10

2- Perakende Sat›fl Fifli, Ödeme Kaydedici Fifl, Girifl ve Yolcu Tafl›ma Bileti, Sevk
‹rsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müflteri Listesi ile Maliye Bakanl›¤›’nca
Düzenleme Mecburiyeti Getirilen Belgelerin Düzenlenmemesi, Bulundurulmamas›
ve Kaydedilmemesi veya Düzenlenen Bu Belgelerin Gerçe¤i Yans›tmamas› Halinde;
(Her Belge için) Ceza miktar› her belge için her tespitte 4.134.000.000 TL, y›l içinde de 41.340.000.000 TL’yi aflamaz.

84.000.000

107.000.000

3-Serbest Meslek Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlara
4- Vergi Levhas›n› Bulundurmayan ve Asmayanlara
5- VUK’un Mük 354. maddesine göre iflyeri kapatma cezas› verilen ve iflletme hesab›na
göre defter tutan mükelleflere, bir takvim y›l›nda;
a) ‹lk Uygulama için
b) ‹kinci Uygulama için
c) Üçüncü ve Daha Sonraki Her Uygulama için

84.000.000
84.000.000

107.000.000
107.000.000

150.000.000
300.000.000
600.000.000

190.000.000
380.000.000
770.000.000

01.01.2004 Tarihinden itibaren Ceza miktar› 107.000.000 TL’den az, bir takvim y›l› ‹çinde toplam olarak
50.000.000.000 TL’den fazla olamaz.

Bilanço usulünde defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbab› için yukar›daki tutarlar bir kat fazla uygulan›r.

6- Tek Düzen Hesap Plan› ve Mali Tablolara ‹liflkin Usul ve Esaslara Uymayanlara
2.000.000.000 2.500.000.000
7- VUK’un 8. maddesinin son f›kras› uyar›nca düzenlenen tek vergi numaras› ile
100.000.000 128.000.000
ilgili mecburiyetlere uymayanlara (Her bir ifllem için)
8- Belge bas›m› ile ilgili bildirim görevini tamamen veya k›smen yerine getirmeyen
300.000.000 380.000.000
matbaa iflletmecilerine
9- 4358 S. Kanun uyar›nca iflletmeler Vergi Kimlik No’su zorunlulu¤u getirilen
400.000.000 500.000.000
kurum ve kurulufllardan yapt›klar› ifllemlere iliflkin bildirimleri yerine getirmeyenler (VUK 9)
10- VUK’un 127/d bendi uyar›nca Maliye Bakanl›¤›n›n özel iflaretli görevlisinin
300.000.000 380.000.000
ikaz›na ra¤men durmayan araç sahibi ad›na
11- Bilgi vermekten ile VUK 256, 257 ve Mük. 257 madde hükümlerine uymayan
- Birinci s›n›f tüccarlar ve serbest meslek erbab› hakk›nda
840.000.000 1.070.000.000
- ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler, kazanc› basit usulde tespit edilenler hakk›nda
400.000.000 500.000.000
- Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›fl›nda kalanlar hakk›nda
200.000.000 250.000.000
- Ticari ve zirai kazançlar› bilanço esas›na göre tespit edilen
(Dar mük. tabi olanlar dahil) vergiye tabi mükelleflerin faaliyetlerinde
kullanmak üzere ald›klar› veya imal ettikleri amortismana tabi iktisadi
k›ymetleri için yararlanacaklar› yat›r›m indirimi oran›.
- ‹ktisadi k›ymetin asgari sat›n alma veya imal bedeli

%40
6.000.000.000

TEfiV‹K BELGEL‹ YATIRIMLARDI ASGAR‹ TUTARLAR
- Kalk›nmada öncelikli yörelerde yap›lacak yat›r›m
- Di¤er yörelerde yap›lacak yat›r›mlar
- Finansal Kiralama ile yap›lacak yat›r›mlar (Yukar›daki miktarlar›n)
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III- BAZI ‹ND‹R‹M VE ‹ST‹SNALAR
ÖZEL ‹ND‹R‹M
01.01.2003’den ‹tibaren 01.01.2004’den ‹tibaren
Özel ‹ndirim Tutar›
45.000.000
Birinci Derecede Kalk›nmada Öncelikli Yöreler Kapsam›nda
63.000.000
Bulunan Baz› ‹llerde Özel ‹ndirim Tutar› (Ad›yaman , Batman, Bingöl, Bitlis,
Diyarbak›r, Elaz›¤, Hakkar›, Mardin, Mufl, Siirt, fi›rnak, Tunceli ve Van ‹llerinde)
VERG‹DEN ‹ST‹SNA YEMEK BEDEL‹
6.000.000
7.000.000
8.575.000
01.01./30.06 9.105.000
VERG‹DEN ‹ST‹SNA ÇOCUK YARDIMI
‹ki çocu¤u aflmamak koflulu ile her bir çocuk için
01.07./31.12 9.652.500
KONUT K‹RA GEL‹RLER‹ ‹ST‹SNASI
1.500.000.000
1.800.000.000
BEYAN SINIRLARI
2003 Y›l› ‹çin
2004 Y›l› ‹çin
1- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmifl Bulunan Menkul Sermaye ‹ratlar›
12.000.000.000
ve Vergi Alaca¤› Dahil Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylar›nda
2- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmifl Bulunan Gayri Menkul Sermaye ‹ratlar›nda
12.000.000.000
3- De¤er Art›fl Kazançlar›nda
10.000.000.000
12.000.000.000
4- G.V.K. Geçici 56.Maddesinde Belirtilen Baz› Ar›zi Kazançlarda
10.000.000.000
12.000.000.000
5- G.V.K Geçici 59.Maddede belirtilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu
121.794.200.000
faizlerinde al›m sat›m kazançlar›ndan
HARCIRAHLAR 01.07.2003 tarihinden itibaren
Yurtiçi Harc›rahlar
Ücret Kademeleri (TL)
Gündelik Tutar› (TL)
775.240.000 ve yukar›s›
23.000.000
768.684.400 - 775.239.999
20.000.000
688.560.400 - 768.684.399
18.000.000
623.004.400 - 688.560.399
16.000.000
486.247.300 - 623.004.399
14.000.000
486.249.299 ve afla¤›s›
13.000.000
K.K.T.C. ‹çin Harc›rah 01.07.2003 tarihinden itibaren
Ücret Kademeleri (TL)
Gündelik Tutar› (TL)
768.684.400 ve yukar›s›
56.000.000
688.560.400 - 768.684.399
48.000.000
670.350.400 - 688.560.399
41.000.000
462.574.300 - 670.350.399
35.000.000
462.574.299 ve afla¤›s›
28.000.000
Yurtd›fl› Harcirahlar (01.07.2003 Tarihinden ‹tibaren)
Gruplar
Ücret Kademeleri (TL)
I
768.684.400 ve yukar›s›
II
688.560.400 - 768.684.399
III
670.350.400 - 688.560.399
IV
462.574.300 - 670.350.399
V
462.574.299 ve afla¤›s›
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PERAKENDE SATIfi F‹fi‹ VE YAZAR KASA F‹fi‹ DÜZENLEME SINIRI
(01.01.2003 - 31.12.2003 tarihleri aras›)
(01.01.2004 Tarihinden ‹tibaren )

350.000.000
440.000.000

SEVK ‹RSAL‹YES‹N‹N FATURALANDIRILMASI SÜRES‹
Sevk irsaliyesiyle yap›lan sat›fllarda fatura kesme müddeti sevk irsaliyesi düzenleme tarihinden itibaren

7 gün

AMORT‹SMAN AYIRMA SINIRI
(01.01.2003 - 31.12.2003 tarihleri aras›)
(01.01.2004 Tarihinden ‹tibaren)

350.000.000
440.000.000

B‹LANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLER‹ (2004 Y›l› ‹çin)

2003 Y›l› ‹çinde;
1- Sat›n ald›klar› mallar› oldu¤u gibi veya iflledikten sonra satanlar›n; y›ll›k al›mlar›n›n tutar›
veya y›ll›k sat›mlar›n›n tutar›
2- Birinci bentte yaz›l› olanlar›n d›fl›ndaki ifllerle u¤rafl›p ta bir y›l ‹çinde elde
ettikleri gayrisafi ifl has›lat›
3- 1. ve 2. Bentlerde yaz›l› ifllerin birlikte yap›lmas› halinde bentte yaz›l› ifl
has›lat›n›n befl kat› ile y›ll›k sat›fl tutar› toplam›

80.000.000.000
109.000.000.000
44.000.000.000
80.000.000.000

7/A SEÇENE⁄‹NE GÖRE MAL‹YET HESAPLARINI KULLANMAK ZORUNDA OLAN ÜRET‹M VE
H‹ZMET ‹fiLETMELER‹NDE SINIRLAR
2004 Y›l› ‹çin
2003 Y›l› aktif toplam›
veya
2003 Y›l› Net Sat›fllar Toplam›
7/A seçene¤ini uygulamak zorundad›rlar.
2004 Y›l› ‹çin**
Not : Bunlar›n alt›nda kalanlar diledikleri takdirde 7/B seçene¤ini uygulayabilirler.

EK MAL‹ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI
AKT‹F TOPLAMI
NET SATIfiLAR TOPLAMI

939.078.000 Aflanlar

1.878.027.500 Aflanlar

2003 Y›l› ‹çin

2004 Y›l› ‹çin

4.384.600.000.000
5.634.200.000.000
9.743.500.000.000
12.520.400.000.000
**Tebli¤de yer alan parasal hadler. takip eden y›llarda Bakanl›kça ayr›ca bir belirleme yap›lmad›¤›
takdirde, her y›l bir önceki y›l ‹çin V.U.K. Hükümleri uyar›nca tespit edilen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›larak
uygulanacakt›r.

2004 YILI VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹ TAR‹FES‹
Matrah
‹lk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrah›n

110.000.000.000 TL ‹çin
240.000.000.000 TL ‹çin
500.000.000.000 TL ‹çin
1.000.000.000.000 TL ‹çin
1.850.000.000.000 TL s›n›n Üstü

Veraset Yoluyla
‹ntikallerde (%)
1
3
5
7
10

‹vazs›z
‹ntikallerde (%)
10
15
20
25
30

2004 YILINDA VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA TUTARLAR
a- Füru ve eflten herbirine isabet eden miras›n 68.093.000.000,-Liras›, füru bulunmamas› halinde efle isabet eden miras hissesinin 136.265.000.000.- Liras›
b- ‹vazs›z ‹ntikallerde ( Hibe, Hediye, Çekilifl vs.) 1.572.000.000.- Liras› Veraset ve ‹ntikal vergisinden istisnad›r.
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Yurtd›fl› Seyahatlerinde, Gruplar, Ülkeler ve Gidilen Ülkelerin Paras› Cinsi ‹tibariyle
Ödenecek Gündelik Miktarlar›
Ülkeler

714.926.000 TL 701.206.000 622.316.000426.634.500426.633.999ve fazlas›
714.925.999 TL 701.205.999 TL 622.315.999 TL TL ve daha afla¤›s›
(II. Sütun) aras› (III. Sütun) aras› (VII. Sütun) aras› (VIII. Sütun)
(IX. Sütun)

A.B.D. (ABD Dolar›)
Almanya (Euro)
Avustralya (Avustralya Dolar›)
Avusturya (Euro)
Belçika (Euro)
Danimarka (Dan. Kronu)
Finlandiya (Euro)
Fransa (Euro)
Hollanda (Euro)
‹ngiltere (Sterlin)
‹rlanda (Euro)
‹spanya (Euro)
‹sveç (‹sveç Kronu)
‹sviçre (‹sviçre Frang›)
‹talya (Euro)
Japonya (Japon Yeni)
Kanada (Kanada Dolar›)
Kuveyt (Kuveyt Dinar›)
Lüksemburg (Euro)
Norveç (Norveç Kronu)

163
149
252
153
141
1,129
139
141
144
106
138
138
1,273
266
138
30,490
224
45
141
1096

127
117
198
120
111
884
109
111
113
83
108
108
997
208
108
23,930
176
35
111
858

118
108
182
110
102
816
101
102
104
77
100
100
920
192
100
22,280
162
32
102
792

114
104
176
107
99
789
97
97
101
74
96
96
890
186
96
21,430
157
31
99
766

82
76
128
78
72
572
70
72
70
54
70
70
644
134
70
15,450
114
22
72
554

Portekiz (Euro)
138
108
100
96
70
Suudi Arabistan (S.A. Riyali)
556
436
402
389
282
Yunanistan (Euro)
138
108
100
96
70
Di¤er Ülkeler (ABD Dolar›)
141
111
102
99
72
Not: Türkiye' den her ç›k›flta, seyahat süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler yukar›daki cetveldeki miktarlar›n
%50 artt›r›lmas› suretiyle hesaplan›r.
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K
D
V
‹
A
D
E

‹ade Hakk› Do¤uran
‹fllem
KDV (Madde No)

(11) Mal ve
Hizmet
‹hracat›

(13)
Araçlar,Petrol
Arama ve
Teflvik Belgeli
Yat›r›mlarda
‹stisna

(14) Transit
Tafl›mac›l›k

(15)
Diplomatik
‹stisnalar

Teminats›z ve
‹ncelemesiz Nakit ‹ade
S›n›r›

4.000.000.000
(84 No.lu
KDV Tebli¤i)

200.000.000
(73 No.lu
KDV Tebli¤i)

1.000.000.000
(81 No.lu
G.T.)

200.000.000
(73 No.lu
KDV Tebli¤i)

Teminats›z ve
‹ncelemesiz
Baflka Vergi Borçlar›na
Mahsubunda S›n›r

S›n›rs›z

S›n›rs›z
(82 No.lu
KDV Tebli¤i)

S›n›rs›z
(82 No.lu
KDV Tebli¤i)

(29/2)
‹ndirimli Orana
Tabi Teslim ve
Hizmetler
(Y›ll›k ‹ade)

(9) Hurda
Metal
Teslimleri

(9) Fason ‹fl
Bedelleri

2.000.000.000
(74, 76 ve 85
No.lu KDV
Tebli¤leri)

2.000.000.000
(86 No.lu
KDV Tebli¤i)

Nakit ‹ade
Yok (72 No.lu
KDV Tebli¤i)

S›n›rs›z
(82 No.lu
KDV Tebli¤i)

S›n›rs›z
(74 No.lu
KDV Tebli¤i)

S›n›rs›z
(58 No.lu
KDV Tebli¤i)

2.000.000.00
0 (81 No.lu
KDV Tebli¤i)

V
E
M
A
H
S
U
P
L
A
R
I
N
A
‹
L
‹
fi
K
‹
N
T
A
B
L
O

fiirket Ortaklar›n›n Vergi
Borçlar›na Mahsup
‹mkan›

Var,S›n›rs›z
(39,81,84
No.lu KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs›z
(82 No.lu
KDV Tebli¤i)

Var,S›n›rs›z
(82 No.lu
KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs›z
(82 No.lu
KDV Tebli¤i)

Var,S›n›rs›z
(82 No.lu
KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs
›z (86 no.lu
KDV
Tebli¤i)

Mal ve Hizmet Temin
Edilen Di¤er
Mükelleflerin Vergi
Borçlar›na Mahsup
‹mkan›

Var,S›n›rs
›z (84
No.lu
KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs
›z (84
No.lu
KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs
›z (84
No.lu
KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs
›z (84
No.lu
KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs
›z (84
No.lu
KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs
›z (86
No.lu
KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs›z
(82,83 No.lu
KDV Tebli¤i)

Var,S›n›rs›z
(82,83 No.lu
KDV Tebli¤i)

Var,S›n›rs›z
(82,83 No.lu
KDV Tebli¤i)

Var,S›n›rs›z
(86 No.lu
KDV Tebli¤i)

YOK

13/a,b ve d ‹çin
Geçerli
(16,13,15,19,20 Geçerli 13/c ‹çin
Geçerli
No.lu
Geçersiz(8 No.lu (6 ve 20 No.lu
SM,SMMM ve
SM,SMMM ve SM,SMMM ve
YMM
YMM
Tebli¤leri) 84 YMM Tebli¤i)(72
No.lu KDV
Tebli¤leri)
no'lu KDV
Genel Tebli¤i
Tebli¤i)

15/1-a ‹çin
Geçersiz
15/1-b ‹çin
Geçerli(19
No.lu
SM,SMMM ve
YMM Tebli¤i)

Geçerli
(74 No.lu
KDV
Tebli¤i)

Geçerli
(58 No.lu
KDV
Tebli¤i)

2 milyar TL'yi
aflan k›sm›n
mahsuben
iadesinde
Geçerli (72 ve
81 No.lu KDV
Tebli¤leri)

Mükellefin, Ortaklar›n›n,
Mal ve Hizmet Ald›¤›
Kiflilerin ‹thalde Al›nan
Vergilerine ve SSK Prim
Borçlar›na Mahsup
‹mkan›

‹adede YMM Tasdik
Raporunun Geçerli
Olup Olmad›¤›

Var,S›n›rs›z
Var,S›n›rs›z
(81,83 ,84 No.lu (82,83 No.lu
KDV Tebli¤i) KDV Tebli¤i)
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YOK

YOK

PRAT‹K B‹LG‹LER
DEVLET ‹STAT‹ST‹K ENST‹TÜSÜ VER‹LER‹NE
GÖRE ENFLASYON ORANLARI (%)
AYLIK
Toptan Eflya
AYLAR
OCAK
fiUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
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

2001
2.3
2.6
10.1
14,4
6,3
2.9
3.3
3.5
5.4
6.7
4.2
4.1

2002
4.2
2.6
1.9
1,8
0,4
1,2
2.7
2.1
3.1
3.1
1.6
2.6

2003
5.6
3.1
3.2
1.8
-0.6
-1.9
-0.5
-0.2
0.1
0.6
1.7
0.6

Tüketici
2004
2.6
1.6
2.1

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

2001
2.5
1.8
6.1
10,3
5,1
3.1
2.4
2.9
5.9
6.1
4.2
3.2

2002
5.3
1.8
1.2
2,1
0,6
0,6
1.4
2.2
3.5
3.3
2.9
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
0.9

2004
0.7
0.6
0.9

YILLIK
Toptan Eflya
AYLAR
OCAK
fiUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
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

2001
28.3
26.5
35.1
50.9
57.7
61.8
65.4
69.6
74.7
81.4
84.5
88.6

2002
92,0
91.8
77.5
58
49.3
46.8
45.9
43.9
40.9
36.1
32.8
30.8
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2003
32.6
33.4
35.2
35.1
33.7
29.6
25.6
22.7
19.1
16.1
16.2
13.9

Tüketici
2004
10.8
9.1
8.0
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2000
68.9
69.7
67.9
63.8
62.7
58.6
56.2
53.2
49
44.4
43.8
39.0

2001
35.9
33.4
37.5
48.3
52.4
56.1
56.3
57.5
61.8
66.5
67.3
68.5

2002
73.2
73.1
65.1
52,7
46,2
42,6
41.3
40.2
37
33.4
31.8
29.7
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2003
26,4
27
29.4
29.5
30.7
29.8
27.4
24.9
23
20.8
19.3
18.4

2004
16.2
14.3
11.8

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

YILLAR
OCAK
61.9
148.5
244.8
435.8
839,1
1258.6
2094,0
2686.8
5157.4
6840.7
7576.5

fiUBAT
66.7
159,0
259.1
462.8
877.4
1301,0
2179.3
2757.6
5289.5
7055.7
7700.6

MART
71.4
167.8
277.3
490.7
912.7
1352.9
2246.8
3035,0
5387.9
7281.8
7862.2

N‹SAN
91.7
176.4
299.7
517.9
949.3
1424.4
2300.5
3470.8
5485.5
7410.0

MAYIS HAZ‹RAN TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL
EK‹M
99.5
102.2 104.7
108,0 112.8 119.8
179.7
182,0 186.1
190.3 199.1 206.5
312.1
320.6 328.2
340.6 358,0 377.6
544.8
563.4 593.1
624.6 663.7 708,0
980.2
995.5 1020.7 1045.3 1101.2 1146.8
1469.9 1496.5 1556,0 1606.8 1700.8 1780.1
2339.5 2346.4 2370.5 2393,0 2448.3 2516.7
3689.6 3795.6 3920.6 4059.5 4276.7 4564.5
5508.4 5572,0 5720.7 5842.8 6024.6 6213.3
7364.0 7222.2 7183,5 7169,4 7173,3 7213.4

AYLAR

(1994=100)
KASIM
126.6
213.8
396.9
747.6
1185.7
1852.7
2577.2
4755.5
6314.3
7336.2

ARALIK
134.7
223.1
412.5
787.7
1215.1
1979.5
2626,0
4951.7
6478.8
7382.1

PRAT‹K B‹LG‹LER
TOPTAN EfiYA F‹YATLARI INDEKS‹
AYLIK GENEL INDEKS SAYILAR
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PRAT‹K B‹LG‹LER
2004 YILI VERG‹ TAKV‹M‹
AY

‹LK TAR‹H SON TAR‹H KONUSU

Nisan
Nisan

01/04/2004 07/04/2004 Mart 2004 Dönemi Çeklere Ait De¤erli Ka¤›tlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
01/04/2004 09/04/2004 16-31 Mart Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2004 12/04/2004 16-31 Mart Dönemine Ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
01/04/2004 15/04/2004 Mart 2004 Dönemine ait Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi
ve Ödenmesi
01/04/2004 15/04/2004 Mart 2004 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyan› ve Ödenmesi
01/04/2004 15/04/2004 Mart 2004 Dönemi Özel ‹letiflim Vergisi Beyan› ve Ödemesi
01/04/2004 15/04/2004 Mart 2004 Dönemine ait Motorlu Tafl›t Araçlar›na ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan› ve Ödenmesi
01/04/2004 15/04/2004 Mart 2004 Dönemine ait Dayan›kl› Tüketim ve Di¤er Mallara ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
01/04/2004 15/04/2004 Mart 2004 Dönemine ait Kolal› Gazoz, Alkollü ‹çecekler ve Tütün Mamüllerine
‹liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
01/04/2004 15/04/2004 Kurumlar Vergisi Beyan›
01/04/2004 20/04/2004 Mart 2004 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopaj›'n›n Beyan› ve Ödenmesi
01/04/2004 20/04/2004 Mart 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
01/04/2004 20/04/2004 Mart 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisinin Beyan›
01/04/2004 20/04/2004 Ocak-fiubat-Mart 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisinin Beyan›
01/04/2004 20/04/2004 Ocak-fiubat-Mart 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
01/04/2004 20/04/2004 Yar›flma ve Çekilifller ile Futbol Müsabakalar›na ait Müflterek Bahislerle ‹lgili
Veraset ve ‹ntikal Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
01/04/2004 20/04/2004 Mart 2004 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
01/04/2004 20/04/2004 ‹lan ve Reklam Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
01/04/2004 26/04/2004 1-15 Nisan Dönemine ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
16/04/2004 27/04/2004 1-15 Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2004 26/04/2004 Mart 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödemesi
01/04/2004 26/04/2004 Ocak-fiubat-Mart 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödemesi
01/04/2004 26/04/2004 Mart 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisinin Ödemesi
01/04/2004 26/04/2004 Ocak-fiubat-Mart 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisinin Ödemesi
01/04/2004 30/04/2004 4811 Say›l› Vergi Bar›fl› Kanunu' na göre taksit Ödemesi.
01/04/2004 30/04/2004 Kurumlar Vergisi Ödemesi

Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
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PRAT‹K B‹LG‹LER
2004 YILI VERG‹ TAKV‹M‹
AY

‹LK TAR‹H SON TAR‹H KONUSU

May›s
May›s
May›s
May›s

01/05/2004
01/04/2004
01/04/2004
01/05/2004

May›s

01/05/2004 10/05/2004

May›s

01/05/2004 17/05/2004

May›s

01/05/2004 17/05/2004

May›s
May›s

01/05/2004 17/05/2004
01/05/2004 17/05/2004

May›s
May›s

01/05/2004 17/05/2004
01/05/2004 17/05/2004

May›s

01/05/2004 17/05/2004

May›s
May›s
May›s

01/04/2004 17/05/2004
01/04/2004 17/05/2004
01/05/2004 20/05/2004

May›s
May›s
May›s
May›s
May›s
May›s
May›s
May›s

01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004

May›s

16/05/2004 26/05/2004

May›s
May›s
May›s

01/05/2004 01/06/2004
01/05/2004 01/06/2004
01/05/2004 01/06/2004

07/05/2004
10/05/2004
10/05/2004
11/05/2004

20/05/2004
20/05/2004
20/05/2004
20/05/2004
20/05/2004
26/05/2004
26/05/2004
25/05/2004

Nisan 2004 Dönemi Çeklere Ait De¤erli Ka¤›tlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
Ocak-fiubat-Mart 2004 Dönemine ait Kurum Geçici Verginin Beyan›
Ocak-fiubat-Mart 2004 Dönemine ait Gelir Geçici Verginin Beyan›
16-30 Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
16-30 Nisan Dönemine Ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
Beyan› ve Ödenmesi
Nisan 2004 Dönemine ait Motorlu Tafl›t Araçlar›na ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan› ve Ödenmesi
Nisan 2004 Dönemine ait Dayan›kl› Tüketim ve Di¤er Mallara ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
Nisan 2004 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyan› ve Ödenmesi
Nisan 2004 Dönemine ait Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödenmesi
Nisan 2004 Dönemi Özel ‹letiflim Vergisi Beyan› ve Ödemesi
Nisan 2004 Dönemine ait Kolal› Gazoz, Alkollü ‹çecekler ve Tütün Mamüllerine
‹liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
Meslek Mensuplar›n›n Beyannamelerini ‹mzalad›klar› Mükelleflere ‹liflkin Bildirimin
Vergi Dairesine Verilmesi
Ocak-fiubat-Mart 2004 Dönemine ait Kurum Geçici Verginin Ödemesi
Ocak-fiubat-Mart 2004 Dönemine ait Gelir Geçici Verginin Ödemesi
Yar›flma ve Çekilifller ile Futbol Müsabakalar›na ait Müflterek Bahislerle ‹lgili Veraset
ve ‹ntikal Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
‹lan ve Reklam Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
Nisan 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
Nisan 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Beyan›
Nisan 2004 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopaj›'n›n Beyan› ve Ödenmesi
Nisan 2004 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
Nisan 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödemesi
Nisan 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Ödemesi
1-15 May›s Dönemine ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
Beyan› ve Ödenmesi
1-15 May›s Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
Vergi Levhas›n›n Tasdiki
Veraset ve ‹ntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
Emlak Vergisi 1.Taksit Ödemesi
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PRAT‹K B‹LG‹LER
2004 YILI VERG‹ TAKV‹M‹
AY

‹LK TAR‹H SON TAR‹H KONUSU

Haziran
Haziran

01/06/2004 09/06/2004 May›s 2004 Dönemi Çeklere Ait De¤erli Ka¤›tlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
01/06/2004 10/06/2004 16-31 May›s Dönemine Ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
01/06/2004 09/06/2004 16-31 May›s Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
01/06/2004 15/06/2004 May›s 2004 Dönemi Özel ‹letiflim Vergisi Beyan› ve Ödemesi
01/06/2004 15/06/2004 May›s 2004 Dönemine ait Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödenmesi
01/06/2004 15/06/2004 May›s 2004 Dönemine ait Dayan›kl› Tüketim ve Di¤er Mallara ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
01/06/2004 15/06/2004 May›s 2004 Dönemine ait Motorlu Tafl›t Araçlar›na ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan› ve Ödenmesi
01/06/2004 15/06/2004 May›s 2004 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyan› ve Ödenmesi
01/06/2004 15/06/2004 May›s 2004 Dönemine ait Kolal› Gazoz, Alkollü ‹çecekler ve Tütün Mamüllerine
‹liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
01/06/2004 21/06/2004 ‹lan ve Reklam Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
01/06/2004 21/06/2004 May›s 2004 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
01/06/2004 21/06/2004 Yar›flma ve Çekilifller ile Futbol Müsabakalar›na ait Müflterek Bahislerle ‹lgili Veraset
ve ‹ntikal Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
01/06/2004 21/06/2004 May›s 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
01/06/2004 21/06/2004 May›s 2004 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopaj›'n›n Beyan› ve Ödenmesi
01/06/2004 21/06/2004 May›s 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Beyan›
16/06/2004 24/06/2004 1-15 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
01/06/2004 25/06/2004 1-15 Haziran Dönemine ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
01/06/2004 28/06/2004 May›s 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödemesi
01/06/2004 28/06/2004 May›s 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Ödemesi
01/02/2004 30/06/2004 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/06/2004 30/06/2004 4811 Say›l› Vergi Bar›fl› Kanunu' na göre taksit Ödemesi.

Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ KURLAR
Satış

1,327,679
1,321,167
1,320,596
1,332,769

12
13.14.15
16
17
18

1,317,867
1,315,831
1,311,185
1,311,245
1,315,866

1,324,223
1,322,177
1,317,509
1,317,569
1,322,213

5
6.7.8
9
10
11

19
20.21.22
23
24
25
26
27.28.29
30
31

1,322,976
1,323,219
1,314,440
1,311,216
1,312,642

1,321,300
1,312,206
1,312,990
1,313,237
1,312,463
1,319,127
1,315,613
1,313,257
1,311,286

1,329,357
1,329,601
1,320,780
1,317,540
1,318,973

1,327,673
1,318,535
1,319,323
1,319,571
1,318,793
1,325,489
1,321,958
1,319,591
1,317,611

1,013,821 1,020,454 220,024
1,015,017 1,021,658 220,268
1,012,742 1,019,368 218,627
991,888
998,377 216,282
993,971
991,116
994,775
998,880
986,338

1,000,474
997,600
1,001,283
1,005,415
992,791

216,434
216,538
218,117
218,027
216,639

981,500
979,461
984,372
984,950
980,570

987,921
985,869
990,812
991,394
986,985

217,684
217,616
217,267
217,092
215,940

969,872
959,572
960,766
968,926
972,078

974,882
976,881
976,049
983,879

976,217
965,850
967,052
975,265
978,438

981,260
983,272
982,435
990,316

216,342
216,212
216,192
217,237
216,308

214,911
214,678
213,561
214,845

İngiliz
Sterlini
Alış
Satış

İsviçre
Frangı
Alış
Satış

İsveç
Kronu
Alış
Satış

221,107
221,353
219,704
217,347

2,447,792
2,456,815
2,443,536
2,430,263

2,460,587
2,469,657
2,456,309
2,442,966

1,037,419
1,038,866
1,027,360
1,017,550

1,044,101
1,045,558
1,033,977
1,024,104

176,872
176,771
175,386
173,362

178,713
178,611
177,211
175,166

217,407
217,277
217,257
218,307
217,373

2,372,919
2,362,018
2,368,621
2,379,346
2,382,603

2,385,323
2,374,365
2,381,002
2,391,783
2,395,057

1,026,245
1,026,500
1,027,775
1,031,385
1,026,208

1,032,855
1,033,112
1,034,395
1,038,028
1,032,818

174,185
173,674
173,161
174,166
173,303

175,998
175,481
174,963
175,979
175,107

1,031,166
1,025,849
1,018,761
1,023,835

1,037,808
1,032,457
1,025,323
1,030,430

217,500
217,604
219,191
219,101
217,706

218,756
218,688
218,337
218,161
217,003
215,969
215,735
214,613
215,903

2,420,205
2,406,364
2,431,000
2,415,862
2,388,572

2,409,875
2,403,782
2,415,850
2,420,636
2,414,486
2,384,550
2,384,905
2,380,634
2,390,300

2,432,856
2,418,943
2,443,707
2,428,490
2,401,058

2,422,472
2,416,347
2,428,478
2,433,289
2,427,107
2,397,014
2,397,371
2,393,078
2,402,795

1,019,646
1,020,541
1,025,816
1,025,223
1,022,495

1,035,785
1,038,440
1,037,581
1,041,155
1,033,809

1,026,214
1,027,115
1,032,424
1,031,827
1,029,081

1,042,457
1,045,129
1,044,264
1,047,861
1,040,468

174,007
174,389
176,181
176,424
175,034

174,442
173,989
174,620
174,254
173,089
171,540
171,654
170,661
171,747

175,818
176,204
178,015
178,260
176,856

176,257
175,800
176,437
176,067
174,890
173,325
173,440
172,437
173,534

DÖVİZ KURLARI

1,321,306
1,314,825
1,314,257
1,326,372

Danimarka
Kronu
Alış
Satış

DÖVİZ KURLARI

1
2
3
4

Avustralya
Doları
Alış
Satış

T.C. MERKEZ BANKASI
ARALIK DÖVİZ VE EFEKTİF KURLARI

Alış

ABD
Doları

Mart 2004

Uygulama
Tarihi
Mart 2004

Japon
Yeni
Alış
Satış

Kanada
Doları
Alış
Satış

Alış

Kuveyt
Dinarı

Satış

Alış

Norveç
Kronu

Satış

Suudi Arabistan
Riyali
Alış
Satış

Alış

Euro

Satış

12,172
12,096
12,051
12,082

982,387
983,417
980,426
979,891

986,828
987,862
984,858
984,320

4,447,074
4,424,211
4,423,499
4,461,397

4,505,647
4,482,483
4,481,762
4,520,159

186,818
187,935
187,325
185,271

188,078
189,203
188,589
186,521

353,401
351,668
351,516
354,784

354,038
352,302
352,150
355,424

1,639,741
1,641,822
1,629,547
1,612,072

1,647,650
1,649,741
1,637,407
1,619,847

12
13.14.15
16
17
18

11,889
11,800
11,815
11,963
12,129

11,968
11,878
11,894
12,042
12,210

994,316
993,529
984,817
985,232
986,261

998,811
998,020
989,269
989,686
990,719

4,435,046
4,427,292
4,411,662
4,414,109
4,427,113

4,493,461
4,485,605
4,469,769
4,472,248
4,485,423

186,036
187,888
189,634
190,526
189,928

187,291
189,155
190,913
191,811
191,209

352,500
351,936
350,694
350,701
351,946

353,136
352,571
351,326
351,333
352,581

1,612,541
1,611,366
1,611,315
1,618,863
1,611,279

1,620,319
1,619,138
1,619,087
1,626,671
1,619,050

26
27.28.29
30
31

12,404
12,428
12,401
12,361

984,793
993,365
994,890
1,002,738

989,245
997,855
999,387
1,007,271

189,290
189,064
187,870
189,725

190,567
190,339
189,137
191,005

5
6.7.8
9
10
11

19
20.21.22
23
24
25

11,950
11,880
11,702
11,751
11,794

12,339
12,244
12,240
12,267
12,329

12,029
11,959
11,780
11,829
11,872

12,421
12,325
12,321
12,349
12,411
12,486
12,511
12,483
12,443

988,700
991,994
992,554
991,466
992,319

987,521
986,251
987,063
986,508
983,562

993,169
996,478
997,041
995,948
996,805

991,985
990,709
991,525
990,967
988,008

4,452,997
4,452,303
4,422,765
4,413,113
4,416,414

4,445,545
4,417,195
4,420,135
4,416,619
4,414,613
4,438,232
4,428,813
4,418,034
4,411,255

4,511,648
4,510,945
4,481,018
4,471,239
4,474,584

4,504,098
4,475,375
4,478,354
4,474,791
4,472,759
4,496,689
4,487,146
4,476,225
4,469,357

186,394
185,994
187,335
187,629
186,078

190,699
189,653
191,183
191,210
190,423

187,651
187,249
188,599
188,895
187,333

191,985
190,932
192,473
192,500
191,707

353,848
353,903
351,565
350,721
351,074

353,419
350,958
351,186
351,243
351,026
352,818
351,878
351,249
350,722

354,486
354,541
352,199
351,353
351,707

354,056
351,591
351,819
351,876
351,659
353,454
352,513
351,882
351,354

1,613,105
1,613,400
1,625,569
1,625,121
1,614,550

1,621,236
1,620,968
1,618,261
1,616,989
1,608,292
1,600,628
1,598,864
1,590,223
1,599,769

1,620,885
1,621,182
1,633,409
1,632,959
1,622,337

1,629,055
1,628,786
1,626,066
1,624,788
1,616,049
1,608,348
1,606,576
1,597,893
1,607,485

DÖVİZ KURLARI

12,092
12,016
11,971
12,002

DÖVİZ KURLARI

1
2
3
4

Mart 2004

Uygulama
Tarihi
Mart 2004

Alış

ABD
Doları

Satış

Avustralya
Doları
Alış
Satış

Danimarka
Kronu
Alış
Satış

İngiliz
Sterlini
Alış
Satış

İsviçre
Frangı
Alış
Satış

İsveç
Kronu
Alış
Satış

1,329,671
1,323,149
1,322,577
1,334,768

1,009,157
1,010,348
1,008,083
987,325

1,026,577
1,027,788
1,025,484
1,004,367

219,870
220,114
218,474
216,131

221,616
221,862
220,209
217,847

2,446,079
2,455,095
2,441,826
2,428,562

2,464,278
2,473,361
2,459,993
2,446,630

1,035,863
1,037,308
1,025,819
1,016,024

1,045,667
1,047,126
1,035,528
1,025,640

176,748
176,647
175,263
173,241

179,124
179,022
177,619
175,569

12
13.14.15
16
17
18

1,316,944
1,314,910
1,310,267
1,310,327
1,314,945

1,326,209
1,324,160
1,319,485
1,319,545
1,324,196

965,411
955,158
956,346
964,469
967,606

982,074
971,645
972,854
981,117
984,309

216,191
216,061
216,041
217,085
216,157

217,907
217,777
217,757
218,809
217,873

2,371,258
2,360,365
2,366,963
2,377,680
2,380,935

2,388,901
2,377,927
2,384,574
2,395,371
2,398,650

1,024,706
1,024,960
1,026,233
1,029,838
1,024,669

1,034,404
1,034,662
1,035,947
1,039,585
1,034,367

174,063
173,552
173,040
174,044
173,182

176,403
175,885
175,365
176,384
175,510

970,398
972,387
971,559
979,353

987,148
989,172
988,330
996,258

214,761
214,528
213,412
214,695

216,466
216,231
215,107
216,400

2,382,881
2,383,236
2,378,968
2,388,627

5
6.7.8
9
10
11

19
20.21.22
23
24
25
26
27.28.29
30
31

1,322,050
1,322,293
1,313,520
1,310,298
1,311,723

1,320,375
1,311,287
1,312,071
1,312,318
1,311,544
1,318,204
1,314,692
1,312,338
1,310,368

1,331,351
1,331,595
1,322,761
1,319,516
1,320,951

1,329,665
1,320,513
1,321,302
1,321,550
1,320,771
1,327,477
1,323,941
1,321,570
1,319,587

989,399 1,006,477 216,282 218,000 2,418,511
986,557 1,003,586 216,386 218,104 2,404,680
990,199 1,007,291 217,964 219,695 2,429,298
994,285 1,011,447 217,874 219,605 2,414,171
981,801 998,748 216,487 218,207 2,386,900

976,985
974,955
979,844
980,419
976,059

993,849
991,784
996,757
997,342
992,907

217,532
217,464
217,115
216,940
215,789

219,259
219,191
218,839
218,663
217,502

2,408,188
2,402,099
2,414,159
2,418,942
2,412,796

2,436,505
2,422,571
2,447,373
2,432,133
2,404,660

2,426,106
2,419,972
2,432,121
2,436,939
2,430,748
2,400,610
2,400,967
2,396,668
2,406,399

1,018,117
1,019,010
1,024,277
1,023,685
1,020,961

1,034,231
1,036,882
1,036,025
1,039,593
1,032,258
1,029,619
1,024,310
1,017,233
1,022,299

1,027,753
1,028,656
1,033,973
1,033,375
1,030,625

1,044,021
1,046,697
1,045,830
1,049,433
1,042,029
1,039,365
1,034,006
1,026,861
1,031,976

173,885
174,267
176,058
176,301
174,911

174,320
173,867
174,498
174,132
172,968
171,420
171,534
170,542
171,627

176,222
176,609
178,424
178,670
177,263

176,662
176,204
176,843
176,472
175,292
173,724
173,839
172,834
173,933

DÖVİZ KURLARI

1,320,381
1,313,905
1,313,337
1,325,444

EFEKTİF KURLAR

1
2
3
4

Mart 2004

Uygulama
Tarihi
Mart 2004

Japon
Yeni
Alış
Satış

Kanada
Doları
Alış
Satış

12,218
12,142
12,097
12,128

978,752
979,778
976,798
976,265

12
13.14.15
16
17
18

11,845
11,756
11,771
11,919
12,084

12,013
11,923
11,939
12,088
12,256

990,637
989,853
981,173
981,587
982,612

26
27.28.29
30
31

12,358
12,382
12,355
12,315

5
6.7.8
9
10
11

19
20.21.22
23
24
25

11,906
11,836
11,659
11,708
11,750

12,293
12,199
12,195
12,222
12,283

12,075
12,004
11,825
11,874
11,917

12,468
12,372
12,368
12,396
12,458
12,533
12,559
12,530
12,490

Satış

Alış

Euro

Satış

990,578
991,616
988,600
988,060

4,380,368
4,357,848
4,357,147
4,394,476

4,573,232
4,549,720
4,548,988
4,587,961

186,687
187,803
187,194
185,141

188,511
189,638
189,023
186,950

350,750
349,030
348,880
352,123

356,693
354,944
354,791
358,090

1,638,593
1,640,673
1,628,406
1,610,944

1,650,121
1,652,216
1,639,863
1,622,277

1,002,606
1,001,812
993,028
993,447
994,484

4,368,520
4,360,883
4,345,487
4,347,897
4,360,706

4,560,863
4,552,889
4,536,816
4,539,332
4,552,704

185,906
187,756
189,501
190,393
189,795

187,722
189,590
191,352
192,252
191,649

349,856
349,296
348,064
348,071
349,306

355,785
355,215
353,961
353,968
355,225

1,611,412
1,610,238
1,610,187
1,617,730
1,610,151

1,622,749
1,621,567
1,621,516
1,629,111
1,621,479

985,042
988,324
988,882
987,798
988,647

996,943
1,000,265
1,000,830
999,733
1,000,593

983,867
982,602
983,411
982,858
979,923

995,755
994,474
995,293
994,733
991,762

981,149
989,690
991,209
999,028

Alış

Suudi Arabistan
Riyali
Alış
Satış

993,004
1,001,647
1,003,185
1,011,099

4,386,202
4,385,518
4,356,424
4,346,916
4,350,168

4,378,862
4,350,937
4,353,833
4,350,370
4,348,394
4,371,659
4,362,381
4,351,763
4,345,086

4,579,323
4,578,609
4,548,233
4,538,308
4,541,703

4,571,659
4,542,506
4,545,529
4,541,913
4,539,850
4,564,139
4,554,453
4,543,368
4,536,397

186,264
185,864
187,204
187,498
185,948

190,566
189,520
191,049
191,076
190,290
189,157
188,932
187,738
189,592

188,083
187,680
189,033
189,329
187,764

192,427
191,371
192,916
192,943
192,148
191,005
190,777
189,572
191,444

351,194
351,249
348,928
348,091
348,441

350,768
348,326
348,552
348,609
348,393
350,172
349,239
348,615
348,092

357,145
357,200
354,840
353,988
354,345

356,711
354,228
354,458
354,515
354,296
356,105
355,157
354,521
353,989

1,611,976
1,612,271
1,624,431
1,623,983
1,613,420

1,620,101
1,619,833
1,617,128
1,615,857
1,607,166
1,599,508
1,597,745
1,589,110
1,598,649

1,623,316
1,623,614
1,635,859
1,635,408
1,624,771

1,631,499
1,631,229
1,628,505
1,627,225
1,618,473
1,610,761
1,608,986
1,600,290
1,609,896

DÖVİZ KURLARI

12,047
11,972
11,927
11,958

Satış

Norveç
Kronu

EFEKTİF KURLAR

1
2
3
4

Alış

Kuveyt
Dinarı

Mart 2004

Uygulama
Tarihi
Mart 2004

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ KURLAR
Satış

Avustralya
Doları
Alış
Satış

Danimarka
Kronu
Alış
Satış

İngiliz
Sterlini
Alış
Satış

1,399,998
1,395,983
1,377,990
1,369,962
1,370,241

1,044,842
1,046,562
1,048,953
1,050,192
1,044,960

1,051,678
1,053,409
1,055,816
1,057,063
1,051,797

236,029
235,085
233,168
233,194
232,038

237,191
236,243
234,316
234,342
233,181

2,485,862
2,482,066
2,465,976
2,480,093
2,475,010

2,498,856
2,495,040
2,478,866
2,493,057
2,487,947

16
17.18.19
20
21
22

1,336,234
1,334,034
1,349,188
1,333,001
1,326,292

1,342,679
1,340,468
1,355,695
1,339,430
1,332,689

1,031,944
1,023,454
1,020,129
1,014,410
1,023,605

1,038,696
1,030,150
1,026,803
1,021,047
1,030,302

226,819
223,892
223,942
223,441
224,772

227,936
224,994
225,045
224,541
225,879

2,440,185
2,419,231
2,412,322
2,401,235
2,424,548

2,452,940
2,431,877
2,424,932
2,413,787
2,437,222

9
10.11.12
13
14
15

23
24.25.26
27
28
29
30
31

1,361,321
1,354,935
1,332,271
1,329,669
1,341,093

1,322,633
1,320,961
1,319,377
1,315,579
1,321,073
1,333,189
1,337,001

1,367,887
1,361,470
1,338,697
1,336,082
1,347,561

1,329,012
1,327,332
1,325,741
1,321,924
1,327,445
1,339,619
1,343,450

1,044,660
1,047,875
1,035,269
1,034,308
1,040,516

1,025,006
1,026,347
1,018,663
1,014,679
1,024,589

1,051,495
1,054,731
1,042,042
1,041,075
1,047,324

1,031,712
1,033,062
1,025,328
1,021,318
1,031,292

230,393
231,720
230,075
227,621
228,213

225,425
225,891
222,597
220,594
223,430

1,026,133 1,032,846 223,539
1,012,651 1,019.276 222,230

231,527
232,861
231,208
228,742
229,337

226,535
227,003
223,693
221,680
224,530

2,470,893
2,484,629
2,468,506
2,454,380
2,463,401

2,433,856
2,438,042
2,406,501
2,378,662
2,418,837

224,640 2,428,094
223,324 2,419,000

1,125,526
1,119,852
1,110,979
1,107,202
1,099,912

1,132,776
1,127,065
1,118,135
1,114,334
1,106,997

192,511
192,315
190,434
189,680
188,923

194,514
194,316
192,416
191,654
190,889

1,079,358
1,062,960
1,060,812
1,056,907
1,065,037

1,086,310
1,069,807
1,067,645
1,063,715
1,071,897

183,231
180,404
180,802
180,626
181,503

185,138
182,282
182,684
182,506
183,392

2,483,809
2,497,617
2,481,409
2,467,209
2,476,278

1,092,111
1,099,891
1,092,598
1,082,903
1,086,887

2,446,578
2,450,786
2,419,080
2,391,096
2,431,481

1,069,409
1,071,789
1,058,292
1,046,334
1,059,483

1,099,146
1,106,976
1,099,636
1,089,878
1,093,888

1,076,297
1,078,693
1,065,109
1,053,074
1,066,307

2,440,786 1,063,135 1,069,983
2,431,645 1,057,979 1,064,794

187,818
188,236
186,799
184,692
184,360

183,257
183,147
180,061
178,251
181,451
181,019
179,138

189,773
190,195
188,743
186,614
186,279

185,164
185,053
181,935
180,106
183,339
182,903
181,002

DÖVİZ KURLARI

1,393,278
1,389,282
1,371,376
1,363,386
1,363,664

İsveç
Kronu
Alış
Satış

DÖVİZ KURLARI

1.2
3.4.5
6
7
8

İsviçre
Frangı
Alış
Satış

T.C. MERKEZ BANKASI
ARALIK DÖVİZ VE EFEKTİF KURLARI

Alış

ABD
Doları

Ocak 2004

Uygulama
Tarihi
Ocak 2004

Japon
Yeni
Alış
Satış

Kanada
Doları
Alış
Satış

Alış

Kuveyt
Dinarı

Satış

Alış

Norveç
Kronu

Satış

Suudi Arabistan
Riyali
Alış
Satış

Alış

Euro

Satış

13,091
13,055
12,929
12,897
12,904

1,080,051
1,074,705
1,067,374
1,065,467
1,057,996

1,084,933
1,079,563
1,072,199
1,070,283
1,062,779

4,692,810
4,679,034
4,618,412
4,588,856
4,586,989

4,754,620
4,740,663
4,679,242
4,649,297
4,647,405

208,726
208,128
206,054
203,030
201,719

210,134
209,532
207,444
204,399
203,080

372,631
371,562
366,774
364,636
364,720

373,303
372,232
367,435
365,294
365,378

1,757,480
1,750,496
1,736,847
1,736,954
1,728,307

1,765,957
1,758,939
1,745,224
1,745,332
1,736,643

16
17.18.19
20
21
22

12,568
12,565
12,566
12,389
12,384

12,652
12,648
12,649
12,471
12,466

1,035,270
1,029,498
1,035,679
1,028,305
1,028,125

1,039,950
1,034,152
1,040,361
1,032,953
1,032,772

4,496,096
4,482,457
4,536,448
4,487,500
4,463,098

4,555,315
4,541,496
4,596,199
4,546,606
4,521,882

197,656
193,555
193,406
192,952
193,030

198,989
194,861
194,711
194,253
194,332

357,375
356,787
360,839
356,510
354,715

358,019
357,430
361,490
357,153
355,355

1,689,802
1,667,942
1,668,405
1,664,384
1,674,312

1,697,952
1,675,987
1,676,452
1,672,412
1,682,387

9
10.11.12
13
14
15

23
24.25.26
27
28
29
30
31

12,799
12,671
12,489
12,471
12,604

12,393
12,447
12,406
12,393
12,461
12,553
12,609

12,884
12,755
12,572
12,554
12,688

12,475
12,530
12,488
12,475
12,544
12,636
12,693

1,055,116
1,058,448
1,048,441
1,042,374
1,051,907

1,018,971
1,013,235
1,006,463
1,002,953
1,007,680
1,004,058
1,004,435

1,059,885
1,063,233
1,053,180
1,047,086
1,056,662

1,023,577
1,017,815
1,011,013
1,007,487
1,012,235
1,008,597
1,008,975

4,580,973
4,559,638
4,485,500
4,473,094
4,508,772

4,450,784
4,444,554
4,439,226
4,426,445
4,445,083
4,485,697
4,498,677

4,641,310
4,619,694
4,544,580
4,532,010
4,568,158

4,509,406
4,503,094
4,497,696
4,484,747
4,503,630
4,544,779
4,557,930

199,028
198,335
198,144
197,173
198,186

195,957
195,625
192,181
190,584
192,689
189,987
188,756

200,370
199,673
199,481
198,503
199,523

197,279
196,945
193,477
191,870
193,989
191,268
190,029

364,084
362,377
356,324
355,619
358,674

353,737
353,299
352,867
351,860
353,320
356,570
357,580

364,741
363,030
356,967
356,260
359,321

354,375
353,936
353,503
352,494
353,957
357,213
358,225

1,716,081
1,726,187
1,713,701
1,695,726
1,699,969

1,679,215
1,682,904
1,658,326
1,643,421
1,664,684
1,665,419
1,655,742

1,724,358
1,734,513
1,721,966
1,703,905
1,708,168

1,687,314
1,691,021
1,666,324
1,651,347
1,672,713
1,673,452
1,663,728

DÖVİZ KURLARI

13,005
12,969
12,844
12,812
12,819

DÖVİZ KURLARI

1.2
3.4.5
6
7
8

Ocak 2004

Uygulama
Tarihi
Ocak 2004

Alış

ABD
Doları

Satış

Avustralya
Doları
Alış
Satış

Danimarka
Kronu
Alış
Satış

İngiliz
Sterlini
Alış
Satış

İsviçre
Frangı
Alış
Satış

İsveç
Kronu
Alış
Satış

1,402,098
1,398,077
1,380,057
1,372,017
1,372,296

1,040,036
1,041,748
1,044,128
1,045,361
1,040,153

1,057,988
1,059,729
1,062,151
1,063,405
1,058,108

235,864
234,920
233,005
233,031
231,876

237,737
236,786
234,855
234,881
233,717

2,484,122
2,480,329
2,464,250
2,478,357
2,473,277

2,502,604
2,498,783
2,482,584
2,496,797
2,491,679

1,123,838
1,118,172
1,109,313
1,105,541
1,098,262

1,134,475
1,128,756
1,119,812
1,116,006
1,108,657

192,376
192,180
190,301
189,547
188,791

194,961
194,763
192,859
192,095
191,328

16
17.18.19
20
21
22

1,335,299
1,333,100
1,348,244
1,332,068
1,325,364

1,344,693
1,342,479
1,357,729
1,341,439
1,334,688

1,027,197
1,018,746
1,015,436
1,009,744
1,018,896

1,044,928
1,036,331
1,032,964
1,027,173
1,036,484

226,660
223,735
223,785
223,285
224,615

228,460
225,511
225,563
225,057
226,399

2,438,477
2,417,538
2,410,633
2,399,554
2,422,851

2,456,619
2,435,525
2,428,569
2,417,408
2,440,878

1,077,739
1,061,366
1,059,221
1,055,322
1,063,439

1,087,939
1,071,412
1,069,246
1,065,311
1,073,505

183,103
180,278
180,675
180,500
181,376

185,564
182,701
183,104
182,926
183,814

9
10.11.12
13
14
15

23
24.25.26
27
28
29
30
31

1,360,368
1,353,987
1,331,338
1,328,738
1,340,154

1,321,707
1,320,036
1,318,453
1,314,658
1,320,148
1,332,256
1,336,065

1,369,939
1,363,512
1,340,705
1,338,086
1,349,582

1,331,006
1,329,323
1,327,730
1,323,907
1,329,436
1,341,628
1.345.465

1,039,855
1,043,055
1,030,507
1,029,550
1,035,730

1,020,291
1,021,626
1,013,977
1,010,011
1,019,876

1,057,804
1,061,059
1,048,294
1,047,321
1,053,608

1,037,902
1,039,260
1,031,480
1,027,446
1,037,480

230,232
231,558
229,914
227,462
228,053

225,267
225,733
222,441
220,440
223,274

232,060
233,397
231,740
229,268
229,864

227,056
227,525
224,207
222,190
225,046

2,469,163
2,482,890
2,466,778
2,452,662
2,461,677

2,432,152
2,436,335
2,404,816
2,376,997
2,417,144

1,021,413 1,039,043 223,383 225,157 2,426,394
1,007,993 1,025,392 222,074 223,838 2,417,307

2,487,535
2,501,363
2,485,131
2,470,910
2,479,992

2,450,248
2,454,462
2,422,709
2,394,683
2,435,128

1,090,473
1,098,241
1,090,959
1,081,279
1,085,257

1,067,805
1,070,181
1,056,705
1,044,764
1,057,894

1,100,795
1,108,636
1,101,285
1,091,513
1,095,529

1,077,911
1,080,311
1,066,707
1,054,654
1,067,906

187,687
188,104
186,668
184,563
184,231

183,129
183,019
179,935
178,126
181,324

2,444,447 1,061,540 1,071,588 180,892
2,435,292 1,056,392 1,066,391 179,013

190,209
190,632
189,177
187,043
186,707

185,590
185,479
182,353
180,520
183,761
183,324
181,418

DÖVİZ KURLARI

1,392,303
1,388,310
1,370,416
1,362,432
1,362,709

EFEKTİF KURLAR

1.2
3.4.5
6
7
8

Ocak 2004

Uygulama
Tarihi
Ocak 2004

Japon
Yeni
Alış
Satış

Kanada
Doları
Alış
Satış

Alış

Kuveyt
Dinarı

Satış

Alış

Norveç
Kronu

Satış

Suudi Arabistan
Riyali
Alış
Satış

Alış

Euro

13,141
13,105
12,978
12,946
12,953

1,076,055
1,070,729
1,063,425
1,061,525
1,054,081

1,089,056
1,083,665
1,076,273
1,074,350
1,066,818

4,622,418
4,608,848
4,549,136
4,520,023
4,518,184

4,825,939
4,811,773
4,749,431
4,719,036
4,717,116

208,580
207,982
205,910
202,888
201,578

210,617
210,014
207,921
204,869
203,547

369,836
368,775
364,023
361,901
361,985

376,103
375,024
370,191
368,034
368,118

1,756,250
1,749,271
1,735,631
1,735,738
1,727,097

16
17.18.19
20
21
22

12,521
12,519
12,520
12,343
12,338

12,700
12,696
12,697
12,518
12,513

1,031,440
1,025,689
1,031,847
1,024,500
1,024,321

1,043,902
1,038,082
1,044,314
1,036,878
1,036,697

4,428,655
4,415,220
4,468,401
4,420,188
4,396,152

4,623,645
4,609,618
4,665,142
4,614,805
4,589,710

197,518
193,420
193,271
192,817
192,895

199,447
195,309
195,159
194,700
194,779

354,695
354,111
358,133
353,836
352,055

360,704
360,111
364,201
359,832
358,020

1,688,619
1,666,774
1,667,237
1,663,219
1,673,140

9
10.11.12
13
14
15

23
24.25.26
27
28
29
30
31

12,752
12,624
12,443
12,425
12,557

12,347
12,401
12,360
12,347
12,415
12,507
12,562

12,933
12,803
12,620
12,602
12,736

12,522
12,578
12,535
12,522
12,592

1,051,212
1,054,532
1,044,562
1,038,517
1,048,015

1,015,201
1,009,486
1,002,739
999,242
1,003,952

1,063,913
1,067,273
1,057,182
1,051,065
1,060,677

1,027,467
1,021,683
1,014,855
1,011,315
1,016,081

4,512,258
4,491,243
4,418,218
4,405,998
4,441,140

4,384,022
4,377,886
4,372,638
4,360,048
4,378,407

4,710,930
4,688,989
4,612,749
4,599,990
4,636,680

4,577,047
4,570,640
4,565,161
4,552,018
4,571,184

12,684 1,000,343 1,012,430 4,418,412 4,612,951
12,741 1,000,719 1,012,809 4,431,197 4,626,299

198,889
198,196
198,005
197,035
198,047

195,820
195,488
192,046
190,451
192,554
189,854
188,624

200,831
200,132
199,940
198,960
199,982

197,733
197,398
193,922
192,311
194,435

361,353
359,659
353,652
352,952
355,984

351,084
350,649
350,220
349,221
350,670

191,708 353,896
190,466 354,898

367,477
365,753
359,644
358,932
362,016

357,033
356,591
356,154
355,138
356,612
359,892
360,912

1,768,606
1,761,577
1,747,842
1,747,950
1,739,248

1,714,880
1,724,979
1,712,501
1,694,539
1,698,779

1,726,945
1,737,115
1,724,549
1,706,461
1,710,730

1,678,040
1,681,726
1,657,165
1,642,271
1,663,519

1,689,845
1,693,558
1,668,823
1,653,824
1,675,222

1,664,253
1,654,583

1,700,499
1,678,501
1,678,967
1,674,921
1,684,911

1,675,962
1,666,224

DÖVİZ KURLARI

12,957
12,921
12,796
12,765
12,772

EFEKTİF KURLAR

1.2
3.4.5
6
7
8

Satış

Ocak 2004

Uygulama
Tarihi
Ocak 2004

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ KURLAR
Satış

Avustralya
Doları
Alış
Satış

Danimarka
Kronu
Alış
Satış

1,343,450

1,012,651 1,019,276 222,230

13
14.15.16
17
18
19

1,314,923
1,311,185
1,316,762
1,313,915
1,315,927

1,321,265
1,317,509
1,323,113
1,320,252
1,322,274

1,032,552
1,037,208
1,040,042
1,045,401
1,048,710

6
7.8.9
10
11
12

20
21.22.23
24
25
26
27
28

1,321,323
1,332,801
1,342,133
1,338,843
1,334,726

1,320,882
1,322,899
1,323,606
1,319,542
1,314,724
1,323,912
1,321,306

1,327,696
1,339,229
1,348,606
1,345,300
1,341,164

1,327,253
1,329,280
1,329,990
1,325,906
1,321,065
1,330,297
1,327,679

223,324 2,419,000

2,431,645 1,057,979 1,064,794

227,303
226,758
226,464
227,622
228,463

2,500,626
2,493,518
2,495,920
2,510,723
2,525,279

1,006,843
1,014,258
1,041,056
1,045,721
1,036,376

1,013,430
1,020,894
1,047,867
1,052,563
1,043,157

222,914
224,389
229,381
229,387
226,991

224,012
225,494
230,511
230,517
228,109

2,422,861
2,445,506
2,494,961
2,501,692
2,494,668

1,041,978
1,037,758
1,020,739
1,019,449
1,022,158

1,048,795
1,044,548
1,027,417
1,026,119
1,028,845

225,207
224,605
223,070
222,903
223,304

226,316
225,711
224,168
224,001
224,404

2,497,973
2,487,902
2,459,859
2,470,904
2,484,617

1,039,307
1,043,994
1,046,847
1,052,241
1,055,571

226,189
225,647
225,354
226,507
227,344

1,018,199 1,024,861 221,064
1,013,821 1,020,454 220,024

2,487,623
2,480,552
2,482,941
2,497,667
2,512,148

222,153 2,465,191
221,107 2,447,792

2,435,526
2,458,289
2,508,003
2,514,769
2,507,708

1,056,543
1,062,996
1,087,465
1,087,713
1,074,056

1,063,348
1,069,843
1,094,470
1,094,719
1,080,974

2,511,030
2,500,907
2,472,717
2,483,820
2,497,605

1,063,172
1,060,180
1,051,462
1,052,337
1,055,068

1,070,020
1,067,009
1,058,235
1,059,115
1,061,864

1,066,803
1,063,080
1,063,199
1,070,597
1,073,638

1,073,675
1,069,928
1,070,047
1,077,493
1,080,554

2,478,077 1,045,219 1,051,951
2,460,587 1,337,419 1,044,101

İsveç
Kronu
Alış
Satış

179,138

181,002

183,155
182,881
182,202
182,633
183,241

185,061
184,784
184,098
184,534
185,148

179,968
181,673
186,376
186,296
184,752

181,917
181,272
179,777
179,500
179,396
177,690
176,872

181,841
183,564
188,316
188,235
186,675

183,810
183,159
181,648
181,368
181,263
179,539
178,713

DÖVİZ KURLARI

1,337,001

İsviçre
Frangı
Alış
Satış

DÖVİZ KURLARI

1.2.3.4.5

İngiliz
Sterlini
Alış
Satış

T.C. MERKEZ BANKASI
ARALIK DÖVİZ VE EFEKTİF KURLARI

Alış

ABD
Doları

Şubat 2004

Uygulama
Tarihi
Şubat 2004

Japon
Yeni
Alış
Satış

Kanada
Doları
Alış
Satış

Alış

Kuveyt
Dinarı

Satış

Alış

Norveç
Kronu

Satış

Suudi Arabistan
Riyali
Alış
Satış

Alış

Euro

Satış

12,609

12,693

1,004,435

1,008,975

4,498,677

4,557,930

188,756

190,029

357,580

358,225

1,655,742

1,663,728

13
14.15.16
17
18
19

12,452
12,421
12,462
12,424
12,424

12,535
12,504
12,545
12,507
12,507

997,361
996,642
999,817
1,002,908
1,003,601

1,001,869
1,001,147
1,004,337
1,007,441
1,008,138

4,423,938
4,411,662
4,430,126
4,423,097
4,428,218

4,482,207
4,469,769
4,488,476
4,481,355
4,486,543

189,729
189,892
190,440
191,581
192,499

191,009
191,173
191,725
192,873
193,797

351,685
350,685
352,176
351,414
351,943

352,319
351,317
352,811
352,048
352,578

1,685,600
1,681,464
1,679,398
1,687,987
1,694,125

1,693,730
1,689,574
1,687,498
1,696,128
1,702,296

6
7.8.9
10
11
12

27
28

12,335
12,245
12,196
12,157
12,093
12,062
12,092

12,585
12,571
12,762
12,764
12,708

12,417
12,326
12,277
12,238
12,173
12,142
12,172

989,609
997,159
1,012,854
1,011,668
1,002,424

997,042
992,946
987,916
987,388
989,333
989,399
982,387

994,082
1,001,667
1,017,432
1,016,241
1,006,955

1,001,549
997,434
992,382
991,851
993,805
993,871
986,828

4,445,924
4,484,391
4,516,095
4,505,331
4,490,566

4,445,043
4,451,983
4,454,361
4,441,135
4,423,269
4,453,425
4,447,074

4,504,482
4,543,456
4,575,578
4,564,672
4,549,712

4,503,590
4,510,621
4,513,030
4,499,630
4,481,529
4,512,082
4,505,647

189,714
191,065
195,652
194,604
191,725

190,467
189,355
188,742
188,739
188,485
186,757
186,818

190,994
192,354
196,972
195,917
193,018

191,752
190,632
190,015
190,012
189,756
188,017
188,078

353,396
356,456
358,952
358,082
356,971

353,278
353,818
354,017
352,930
351,688
354,088
353,401

354,033
357,099
359,599
358,728
357,615

353,915
354,456
354,655
353,566
352,322
354,727
354,038

1,661,036
1,672,132
1,709,341
1,709,301
1,691,499

1,678,445
1,673,865
1,662,316
1,661,039
1,663,915
1,647,741
1,639,741

1,669,047
1,680,197
1,717,585
1,717,545
1,699,657

1,686,540
1,681,938
1,670,334
1,669,050
1,671,940
1,655,688
1,647,650

DÖVİZ KURLARI

20
21.22.23
24
25
26

12,502
12,488
12,678
12,680
12,624

DÖVİZ KURLARI

1.2.3.4.5

Şubat 2004

Uygulama
Tarihi
Şubat 2004

Alış

ABD
Doları

Satış

Avustralya
Doları
Alış
Satış

Danimarka
Kronu
Alış
Satış

İngiliz
Sterlini
Alış
Satış

1,345,465

1,007,993 1,025,392 222,074 223,838 2,417,307

13
14.15.16
17
18
19

1,314,003
1,310,267
1,315,840
1,312,995
1,315,006

1,323,247
1,319,485
1,325,098
1,322,232
1,324,257

1,027,802
1,032,437
1,035,258
1,040,592
1,043,886

6
7.8.9
10
11
12

20
21.22.23
24
25
26
27
28

1,320,398
1,331,868
1,341,194
1,337,906
1,333,792

1,319,957
1,321,973
1,322,679
1,318,618
1,313,804
1,322,985
1,320,381

1,329,688
1,341,238
1,350,629
1,347,318
1,343,176

1,329,244
1,331,274
1,331,985
1,327,895
1,323,047
1,332,292
1,329,671

1,002,212
1,009,592
1,036,267
1,040,911
1,031,609

1,019,511
1,027,019
1,054,154
1,058,878
1,049,416

222,758
224,232
229,220
229,226
226,832

224,527
226,013
231,041
231,047
228,634

2,421,165
2,443,794
2,493,215
2,499,941
2,492,922

1,037,185
1,032,984
1,016,044
1,014,760
1,017,456

1,055,088
1,050,815
1,033,582
1,032,276
1,035,018

225,049
224,448
222,914
222,747
223,148

226,837
226,230
224,684
224,516
224,920

2,496,224
2,486,160
2,458,137
2,469,174
2,482,878

1,045,543
1,050,258
1,053,128
1,058,554
1,061,904

226,031
225,489
225,196
226,348
227,185

227,826
227,280
226,985
228,146
228,988

2,485,882
2,478,816
2,481,203
2,495,919
2,510,389

1,013,515 1,031,010 220,909 222,664 2,463,465
1,009,157 1,026,577 219,870 221,616 2,446,079

2,435,292 1,056,392 1,066,391 179,013

181,418

2,504,377
2,497,258
2,499,664
2,514,489
2,529,067

185,487
185,209
184,521
184,958
185,574

2,439,179
2,461,976
2,511,765
2,518,541
2,511,470

1,054,958
1,061,402
1,085,834
1,086,081
1,072,445

1,064,943
1,071,448
1,096,112
1,096,361
1,082,595

179,842
181,546
186,246
186,166
184,623

2,514,797
2,504,658
2,476,426
2,487,546
2,501,351

1,061,577
1,058,590
1,049,885
1,050,758
1,053,485

1,071,625
1,068,610
1,059,822
1,060,704
1,063,457

181,790
181,145
179,651
179,374
179,270

1,065,203
1,061,485
1,061,604
1,068,991
1,072,028

1,075,286
1,071,533
1,071,652
1,079,109
1,082,175

183,027
182,753
182,074
182,505
183,113

2,481,794 1,043,651 1,053,529 177,566
2,464,278 1,035,863 1,045,667 176,748

182,259
183,986
188,749
188,668
187,104

184,233
183,580
182,066
181,785
181,680
179,952
179,124

DÖVİZ KURLARI

1,336,065

İsveç
Kronu
Alış
Satış

EFEKTİF KURLAR

1.2.3.4.5

İsviçre
Frangı
Alış
Satış

Şubat 2004

Uygulama
Tarihi
Şubat 2004

Japon
Yeni
Alış
Satış

Kanada
Doları
Alış
Satış

Alış

Kuveyt
Dinarı

Satış

Alış

Norveç
Kronu

Satış

Suudi Arabistan
Riyali
Alış
Satış

Alış

Euro

Satış

12,562

12,741 1,000,719 1,012,809 4,431,197 4,626,299

188,624

190,466 354,898

360,912

1,654,583

1,666,224

13
14.15.16
17
18
19

12,406
12,375
12,416
12,378
12,378

12,583
12,552
12,593
12,555
12,555

993,671
992,954
996,118
999,197
999,888

1,005,676
1,004,951
1,008,153
1,011,269
1,011,969

189,596
189,759
190,307
191,447
192,364

191,448
191,613
192,166
193,317
194,243

354,961
353,952
355,457
354,688
355,222

1,684,420
1,680,287
1,678,222
1,686,805
1,692,939

1,696,271
1,692,108
1,690,029
1,698,672
1,704,849

12,188
12,218

985,738
978,752

997,648
990,578

6
7.8.9
10
11
12

27
28

12,289
12,200
12,151
12,112
12,048
12,017
12,047

12,633 985,947
997,860 4,379,235
12,619 993,470 1,005,473 4,417,125
12,810 1,009,106 1,021,298 4,448,354
12,813 1,007,925 1,020,103 4,437,751
12,756 998,715 1,010,781 4,423,208

4,572,049
4,611,608
4,644,212
4,633,142
4,617,958

12,464
12,373
12,324
12,285
12,219

4,571,144
4,578,280
4,580,725
4,567,124
4,548,752

993,353
989,272
984,261
983,735
985,672

1,005,355
1,001,224
996,153
995,620
997,581

4,357,579
4,345,487
4,363,674
4,356,751
4,361,795
4,378,367
4,385,203
4,387,546
4,374,518
4,356,920

4,549,440
4,536,816
4,555,803
4,548,575
4,553,841

4,386,624 4,579,763
4,380,368 4,573,232

189,581
190,931
195,515
194,468
191,591

190,334
189,222
188,610
188,607
188,353
186,626
186,687

191,433
192,796
197,425
196,368
193,462

350,746
353,783
356,260
355,396
354,294

192,193
191,070
190,452
190,449
190,192

350,628
351,164
351,362
350,283
349,050

349,047
348,055
349,535
348,778
349,303

188,449 351,432
188,511 350,750

356,688
359,777
362,296
361,418
360,297

356,569
357,114
357,315
356,218
354,964
357,387
356,693

1,659,873
1,670,962
1,708,144
1,708,104
1,690,315

1,677,270
1,672,693
1,661,152
1,659,876
1,662,750
1,646,588
1,638,593

1,671,551
1,682,717
1,720,161
1,720,121
1,702,206

1,689,070
1,684,461
1,672,840
1,671,554
1,674,448
1,658,172
1,650,121

EFEKTİF KURLAR

20
21.22.23
24
25
26

12,456
12,442
12,631
12,633
12,577

DÖVİZ KURLARI

1.2.3.4.5

Şubat 2004

Uygulama
Tarihi
Şubat 2004

