ZAMAN, TÜM YMM ODALARI ‹LE
SMMM ODALARININ B‹RL‹KTE
ÜRETME ZAMANIDIR.

T

Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baflkan›

ÜRMOB 25.10.2004 tarihinde tüm YMM ve SMMM Oda Baflkanl›klar›na afla¤›daki yaz›y› göndermifltir.

“ 1989 y›l›nda 3568 say›l› yasa ile yasal statüsüne kavuflan mesle¤imiz, 15 y›l›n› geride b›rakt›. Meslek mücadelesinde 15 y›ll›k süreçte meslek örgütlenmesi
olarak önemli baflar›lar ve kazan›mlar elde ettik. Ancak, mesle¤imizin ve meslek
örgütlenmemizin önemli sorunlar› ve büyük hedefleri vard›r. Bu hedeflere ulaflmada sorunlar› saptamak ve buna uygun stratejiler belirlemek büyük önem tafl›maktad›r.
Bildi¤iniz gibi 9-10 Ekim 2004 tarihlerinde gerçeklefltirdi¤imiz 15. Ola¤an Genel Kurulumuzda önümüzdeki dönemde çözüm dosyalar› haz›rlayaca¤›m›z›
aç›klam›flt›k. Çözüm dosyalar›, mesleki sorunlar›m›z›n güncel durumunu saptayarak, önceliklerimizi belirleyecek ve yap›lmas› gereken çal›flmalar› içerecektir.
Tüm üyelerimizin kat›l›m› ile gerçeklefltirece¤iniz toplant›larda saptayaca¤›n›z
mesleki ve toplumsal sorunlar ile çözüm önerilerini Birli¤imize ulaflt›rd›¤›n›z
takdirde, gerçeklefltirece¤imiz ilk Baflkanlar Kurulu toplant›s›nda bu çal›flmalar
de¤erlendirilecek ve çözüm dosyalar›m›za son flekli verilecektir.
Üyelerinizin genifl kat›l›m› ile haz›rlayaca¤›n›z çözüm dosyalar›n› 20 Kas›m
2004 tarihine kadar Birli¤imize göndermenizi rica ederiz. “
Bu yaz› do¤rultusunda 11 Kas›m 2004 tarihinde ‹stanbul’da 30 ilçeyi kapsayan
“ Mesleki sorunlar›n tespiti ve çözüm önerileri” nin ele al›nd›¤› toplant›lar düzenlenmifltir.
Bu toplant›larda dile getirilen konular› oldu¤u gibi meslek camiam›z›n bilgisine
sunuyoruz.

‹SMMMO ÜYELER‹N‹N
MESLEK‹ SORUNLARI VE
ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹ HAKSIZ
REKABET
• Mesleki dayan›flma yayg›nlaflmal›.
• ‹mzas›z beyanname al›nmamal›.
• Müflteri de¤iflikli¤i odaya bildirilmeli.
• Meslek mensuplar›n›n ücretini
ödemeyen müflteriler teflhir edilmeli.
• Büro ziyaretleri denetime
dönüfltürülmeli.
• Büro standartlar› hayata geçirilmeli.
• fiirketleflme ve ortakl›klar teflvik
edilmeli ve bunun için kredi
sa¤lanmal›.
• Yeni büro aç›lmas› planlanmal›.
• Meslek mensubunun tutaca¤›
defter say›s› s›n›rland›r›lmal›.
• Stajyer say›s› s›n›rland›r›lmal›.
• Sözleflmeler odaya gönderilmeli ve
internette yay›nlanmal›.
• Devir teslim tutanaklar› düzen
lenmeli.
• Müflteri ücreti oda kanal› ile
tahsil edilmeli.
• Büro tescil belgeleri vize edilmeli.
• Odaya verilen müflteri listeleri
ile maliye bilgileri aras›nda çap
raz kontrol yap›lmal›.
• Müflteri tahsilatlar› kredi kart›
ile yap›lmal›.
• Tekelleflme önlenmeli.
• Grup flirketlerinde çal›flan meslek
mensubunun çal›flt›¤› flirketin
bir k›sm›n› büro olarak kullan
mas› engellenmeli.

MESLEK‹ SORUNLAR
• Meslek mensubunun hastal›¤› ,
vefat› hali mücbir sebep say›lmal›.
• Muhasebe yaz›l›mlar›nda stan
dartlar oluflturulmal›.
• SM ‘ler sermaye tespit raporu
düzenleyebilmeli.
• YTL versiyon de¤iflikliklerinde
yaz›l›m firmalar›nca meslek men
suplar› ma¤dur edilmemeli.

MAL‹ ‹DAREDEN BEKLENT‹LER
• Enflasyon muhasebesi uygulan
mamal›.
• Tahsil edemedi¤imiz ücretler için
makbuz kesilmemeli ve GelirKDV çeliflkisi düzeltilmeli.
• 4.dönem geçici vergi kald›r›lmal›
veya süreler uzat›lmal›.
• Esnaf bünyesinde tutulan defter
tutma ifllemleri kald›r›lmal›.
• Beyanname süreleri eski tarihlere
çekilmeli.
• Vergi daireleri aras›nda uygula
ma birlikteli¤i sa¤lanmal›.
• Meslek mensubuna verilecek
E Beyanname flifresiyle inter
net üzerinden sak›ncal› vergi
mükellefleri izlenebilmeli.
• Vergi daireleri meslek mensupla
r›n›n mahsup ifllemleri h›zland›r
mal›.
• 4 nolu ve 18 nolu tebli¤ler yeni
den ele al›narak,sorumlulu¤un
s›n›rlar› net olarak belirlenmeli.
• Yaka kart› veya mesleki kimlik
kart› olmadan vergi dairesinde
ifl takibi yap›lmamal›.

• Meslek mensubu d›fl›nda vergi
daireleri vergi levhalar›n› onayla
mamal›.
• Ba¤›ml› çal›flan meslek mensubu
sadece bordrolu oldu¤u firman›n
beyannamesini elektronik ortam
da gönderecek flekilde flifre ala
bilmeli.
• ‹fl yeri aç›l›fllar›nda sözleflme is
tenmeli.
• Reflit olan herkes y›ll›k beyanna
me vermeli. Her türlü beyanna
me (gelir,kurumlar,gayri menkul
sermaye irad›,menkul sermaye
irad› gibi) meslek mensubu tara
f›ndan düzenlenmeli ve denetlen
meli.

SSK KURUMUNDAN BEKLENT‹LER
• SSK,Bölge Çal›flma ve ‹fl kur
bildirimleri teke indirilmeli.
• EK 1 ve EK 2 kald›r›lmal›.
• ‹dari para cezalar›nda uzlaflma
sistemi getirilmeli.
• E beyannamede oldu¤u gibi
E bildirgede tek flifre meslekmen
subuna verilmeli.
• Elektronik ortamda sa¤l›k karne
si al›nabilmeli.
SOSYAL DAYANIfiMA
• Noterler gibi bir havuz olufltu
rulmal› ve ihtiyaca göre yard›m
yap›lmal›.
• Topluluk sigortas› oluflturulmal›.
• Mesleki sorumluluk sigortas› uy
gulanmal›.
• Meslek mensuplar›n›n teknolojik
yat›r›mlar› teflvik edilmeli (düflük
faizli kredi,vergi istisnas› ve di
¤er teflvikler)

• Sa¤l›k sigortas› sa¤lanmal›.

MESLEK YASASI
• Lisans mezunu olmayan mesle¤e
girmemeli.
• SM unvan› s›navla kald›r›lmal›.
• S›navs›z mesle¤e kimse girmemeli.
• 5/4 kald›r›lmal›.
• Bakanl›k vesayeti kalkmal›.
• Staj süresi 3 y›l olmal›.
• Meslekte uzmanlaflma sa¤lanmal›.
• Mesle¤e giriflte okul say›s› azal
t›lmal›.
YÖNETMEL‹KLER
• Meslek mensuplar›n›n internette
web sayfas› kullanmalar› reklam
yasa¤›na girip girmedi¤i konusu
netleflmeli.
• Tabela ve kartvizitlere standart
getirilmeli.
MAL‹ TAT‹L
• Temmuz ay›nda inceleme
yap›lmamal›.

MESLEK‹ K‹ML‹K
• Mesleki kimlik her yerde tan›n
mal›d›r. (Ba¤ kur-Vergi dairesiBankalar gibi)

ÜCRET TAR‹FES‹
• Ücret tarifesi zamana göre belir
lenmeli.
• Ücretler ciro üzerinden hesaplan
mal›
• YMM’ler alt inceleme yaparken
ücret ödemeli..
• Ücret tarife bedeli al›nmamal›.
YEN‹ ‹fi ALANLARI
• A.fi ve Kooperatiflerde denetçi

meslek mensuplar›ndan olmal›.
• Bankalara verilen bilançolarda
meslek mensuplar›n›n imzas›
aranmal›.
• Yerel yönetimler, özel idareler, si
yasi partiler,vak›flar,sendikalar,
döner sermayeli kurulufllar mes
lek mensuplar›nca denetlenmeli.

MESLEK‹ TOPLUMSAL
KONULAR
• Kay›t d›fl› ekonomi ile mücadele
edilmeli.
• Basit usul kald›r›lmal›.
• K›dem tazminat› fonuna karfl›
ç›k›lmal›.
• SSK hastahanelerinin Sa¤l›k Ba
kanl›¤›’na devrine karfl› ç›k›lmal›.
• Vergi yasalar› basit ve anlaflabi
lir flekilde yeniden ele al›nmal›.
• Nerden buldun yeniden yürürlü
¤e girmeli.
• Demokrasi ve laiklik konusunda
duyarl› olunmal›.
• E¤itim, sa¤l›k ve adalet konula
r›nda kamuoyu nezdinde gerekli
tepki gösterilmeli.
• Kimsesiz ve sokak çocuklar›na
sahip ç›k›lmal›.
• AB ile ilgili gerekli çal›flmalar
yap›lmal›.
• Vergi yasalar› haz›rlan›rken
TÜRMOB ve Odalar›m›z aktif
görev almal›.
ODADAN BEKLENT‹LER
• Defter tasdik ücretleri oda tara
f›ndan belirlenmeli.
• Vefat eden meslek mensubunun

•
•
•
•
•
•

bürosu odaca denetlenmeli, ruh
sat› ve kaflesi hemen al›nmal›.
Mesle¤i tan›t›c› etkinlikler yap›l
mal› (reklam,broflür,toplant› gibi)
Sosyal tesis hayata geçirilmeli.
Belediyelerce istenen iflyeri açma
ruhsat harc› engellenmeli.
Sosyal etkinliklere a¤›rl›k verilmeli.
Odan›n hat›ra orman› olmal›.
Odan›n radyosu olmal›.

E⁄‹T‹MLER
• E¤itimler yasalar› aynen anlat
mak yerine,uygulamaya yönelik
olmal›.
• Meslek mensuplar› sürekli e¤iti
me tabi tutulmal›.
• Uluslar aras› muhasebe standart
lar› e¤itimi yap›lmal›.
• Küçük ve orta ölçekli firmalara
e¤itim verilmeli.

YAYINLAR
• Ç›kan vergi kanunlar›n›n yorum
yap›larak üyeye elektronik or
tamda gönderilmesi.
• Toplanan vergilerin nas›l harcan
d›¤›,ekonominin içinde bulundu
¤u durumu v.b gibi konularda
ayl›k bülten ç›kart›lmal›.
• Sektörel bazda hesap planlar›
haz›rlanmal›.
WEB SAYFASI
• Web sayfas›na üye ve stajyer flif
reyle girmeli.
ODA DANIfiMA HATTI
• Dan›flma hatt› an›nda cevap
vermeli

HUKUK B‹R‹M‹
• Oda bünyesinde tüm ihtilaflar
için hukuk birimi oluflturulmal›,
oda bu ifllerden pay almal›.

ALT YAPI YETERS‹ZL‹⁄‹
• Uzak ilçelere ‹TO hizmet birimi ve
SSK flube müdürlükleri aç›lmal›.
Meslek mensuplar›m›z›n mevcut sorunlar›n› ana bafll›klar olarak afla¤›daki
gibi s›n›flamak mümkündür:
- Haks›z rekabet
- E¤itimin yetersizli¤i
- Yay›nlar›n yetersizli¤i
- Teknolojik alt yap› sorunlar›
- Sosyal sorunlar
- Kurumlar ile ilgili sorunlar
- Meslek mensubunun kimlik sorunu
- Meslek mensuplar›na yeni ifl alanlar›n›n yarat›lmas›n›n gereklili¤i

- Mesleki standartlar

- Organizasyon ve yönetim: büro yönetimi, ifl yönetimi
- Mesleki suçlar –cezalar
- Meslek yasas›

- Veri taban› gelifltirme ve güncelleme
- Finansman veya kaynak sorunu

TÜRMOB Yönetim Kurulu tüm odalardan gelecek görüflleri toparlayarak
çal›flma gruplar›n› oluflturacakt›r.
Zaman tüm YMM Odalar› ile SMMM
Odalar›n›n birlikte üretme zaman›d›r.

Mesle¤imizin yar›nlar›na karfl› sorumluluk duyan her meslektafl›m, önyarg›l› olmadan mesle¤in daha sayg›n bir
konuma gelebilmesi için bir araya gelmek zorundad›r.

Böylesine kat›l›m süreci ile her fleyi
baflaraca¤›m›za inanc›m›z tamd›r.

5024 SAYILI KANUN VE ‹LG‹L‹ VERG‹
MEVZUATI ÇERÇEVES‹NDE ENFLASYON
DÜZELTMES‹ (MUHASEBES‹)
UYGULAMASI
Prof.Dr. Rüstem HACIRÜSTEMO⁄LU
Galatasaray Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Volkan DEM‹R
Galatasaray Üniversitesi Ö¤retim Üyesi

Ü

0. G‹R‹fi
lkemizde y›llard›r süregelen yüksek enflasyonun yaratt›¤› olumsuzluklar
herkes taraf›ndan bilinmektedir. Yüksek enflasyonun sebep oldu¤u ekonomik düzensizlikler ve sosyal problemler elbette ki çok büyüktür. Bireylerin yan›nda yüksek enflasyon hiç kuflkusuz iflletmeleri de etkilemifltir. Hatta iflletmelerin fiktif karlardan vergi ödeyerek özkaynaklar›n› yitirdi¤i de gözönüne
al›n›rsa daha fazla etkilendi¤i de söylenebilir. ‹flletmeler üzerinde bask› yaratan
enflasyon probleminin biraz hafifletilmesi amac›yla Mali ‹dare taraf›ndan çok
say›da önlem (yöntemler, muafiyetler, istisnalar ad› alt›nda) al›nm›flt›r. Fakat bu
önlemlerin vergisel oldu¤u ve gerçekte de tarihi maliyet esasl› düzenlenmifl olan
finansal tablolar› daha çok bozdu¤u görülmüfltür. Bu nedenle Maliye Bakanl›¤›
enflasyon düzeltmesi (muhasebesi) uygulamalar›na geçifl amaçl› çal›flmalar bafllatm›fl ve 5024 say›l› yasa ile de enflasyon düzeltmesi (muhasebesi) yaflant›m›za
girmifltir. Bu kanundan sonra birçok tebli¤ ve sirküler uygulamaya yön vermeye
çal›flm›fl ve büyük ölçekli diyebilece¤imiz (Maliye Bakanl›¤›’nca yay›nlanan ihtiyarilikten yararlanma limitlerini aflan) iflletmeler enflasyon düzeltmelerini hem
31.12.2003 tarihli bilançolar›nda yapm›fllar hem de 2004 y›l› geçici vergi dönemlerinde yapmaktad›rlar.
Bu çal›flmam›z›n amac› Maliye Bakanl›¤›’nca yay›nlanan ihtiyarilikten yararlanma limitlerinin alt›nda kalan iflletmelerin düzeltme ifllemlerini henüz yapmamalar› nedeniyle y›l sonunda hem 31.12.2003 tarihli bilançolar›n› hem de
31.12.2004 tarihli bilançolar›n› düzeltirken karfl›laflt›klar› ya da karfl›laflacaklar›
sorunlar› uygulamalar yard›m›yla çözüme kavuflturmaya çal›flmakt›r. Bu amaçla
çal›flmam›zda ilk önce 31.12.2003 tarihli bilançolar›n düzeltilmesi sonrada 2004
y›l› sonu bilançosunun düzeltilmesi ad›m ad›m anlat›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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1. 5024 SAYILI YASA VE ‹LG‹L‹
MEVZUTA GÖRE ENFLASYON
MUHASEBES‹
Bilindi¤i gibi 5024 Say›l› Kanun’un
Geçici 25.maddesi ve 328 nolu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebli¤i uyar›nca
bilanço usulüne göre defter tutan gelir
ve kurumlar vergisi mükellefleri
31.12.2003 tarihli bilançolar›n› düzelteceklerdir. Ancak 2/8/2004 tarih ve 8
s›ra nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, 5228 say›l› Kanunun 59. maddesiyle 5024 say›l› Kanunun geçici 1.
maddesinde yap›lan de¤iflikli¤e istinaden 31.12.2003 tarihi itibariyle aktif
toplam› 7,5 trilyon TL veya hesap dönemine ait cirolar› toplam› 15 trilyon
TL’s›n› aflmayan mükelleflerin, istemeleri halinde hem 31.12.2003 tarihli
bilançolar›n› hem de 2004 y›l›na iliflkin
geçici vergi dönemlerinde enflasyon
düzeltmesi yapmayabilecekleri aç›klanm›fl ve ayn› sirkülerde bu mükelleflerin düzeltme ifllemlerini 2004 y›l›n›n
4. geçici vergi beyannamesinin verilece¤i tarihe kadar düzeltebilecekleri yönünde idare taraf›ndan görüfl bildirilmifltir.
2. 328 NOLU TEBL‹⁄
KAPSAMINDA 31.12.2003 TAR‹HL‹
B‹LANÇOLARIN DÜZELT‹LMES‹
UYGULAMALARI
Örnek 1- HFT ticaret iflletmesi
01.05.2002 tarihinde 10.000.000.000.-

‹SMMMO Yay›n Organ›

TL nakit sermaye ile kurulmufltur. Ayn› y›l Haziran ay›nda 5.000.000.000.TL’na nakit demirbafl sat›n alm›flt›r.
Ayr›ca 2002-2003 y›llar›nda hiçbir faaliyet göstermemifl (gayrifaal); sadece
2002 y›l›nda 2.000.000.000.-TL, 2003
y›l›nda da 1.500.000.000.-TL kira,
elektrik, su gibi baz› giderleri ödemifltir.
HFT ticaret iflletmesi kuruldu¤unda
amortisman politikas› olarak, normal
amortisman yöntemini seçmifl ve y›ll›k
% 20 amortisman ay›rmay› kararlaflt›rm›flt›r.
‹STENENLER:
1- ‹flletmenin Kurulufl Bilançosunu düzenleyiniz.
2- ‹flletmenin 2002 y›l› Gelir Tablosunun düzenleyiniz.
3- ‹flletmenin 31.12.2002 tarihli Bilançosunu düzenleyiniz.
4- ‹flletmenin 2003 y›l› Gelir Tablosunu düzenleyiniz.
5- ‹flletmenin 31.12.2003 tarihli Bilançosunu düzenleyiniz.
6- ‹flletmenin 31.12.2003 tarihli bilançosunu 5024 say›l› kanun ve ilgili tebli¤ler uyar›nca enflasyon düzeltmesine
tabi tutunuz.
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AKT‹F
KASA

KURULUfi B‹LANÇOSU
01.05.2002
10.000.000.000 SERMAYE

10.000.000.000

PAS‹F
10.000.000.000

10.000.000.000

‹flletmenin 2002 y›l›nda ticari faaliyeti olmad›¤›ndan gelir tablosunda faaliyet giderlerinin yol açt›¤› zarar olacakt›r. Amortisman 5.000.000.000 TL x 0.20 =
1.000.000.000 TL olarak hesaplanm›flt›r.
2002 Faaliyet Dönemine ait GEL‹R TABLOSU
BRÜT SATIfiLAR
————————(‹ADE-‹ND‹R‹MLER)
————————NET SATIfiLAR
————————(SATIfiLARIN MAL‹YET‹)
————————BRÜT SATIfi KARI (ZARARI)
————————(FAAL‹YET G‹DERLER‹)
(FAAL.G‹D.)
(2.000.000.000)
(AMORT.)
(1.000.000.000)
FAAL‹YET KARI (ZARARI)
(3.000.000.000)
‹flletmenin 31.12.2002 tarihli bilançosu da 2002 faaliyet dönemine ait gelir tablosundaki net zarar›n bilançoya aktar›lmas›yla beraber afla¤›daki gibi olacakt›r.
31.12.2002 Tarihli Bilanço
PAS‹F
AKT‹F
KASA
3.000.000.000 SERMAYE
10.000.000.000
DEM‹RBAfi
5.000.000.000 DÖNEM ZARARI
(3.000.000.000)
B‹R‹K.AMORT.
(1.000.000.000)

7.000.000.000
‹SMMMO Yay›n Organ›

7.000.000.000
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‹flletmenin 2003 y›l›nda ticari faaliyeti olmad›¤›ndan gelir tablosunda faaliyet
giderlerinin yol açt›¤› zarar olacakt›r. Amortisman 5.000.000.000 TL x 0.20 =
1.000.000.000 TL olarak hesaplanm›flt›r.
2003 Faaliyet Dönemine ait GEL‹R TABLOSU
BRÜT SATIfiLAR
————————(‹ADE-‹ND‹R‹MLER)
————————NET SATIfiLAR
————————(SATIfiLARIN MAL‹YET‹)
————————BRÜT SATIfi KARI (ZARARI)
————————(FAAL‹YET G‹DERLER‹)
(FAAL.G‹D.)
(1.500.000.000)
(AMORT.)
(1.000.000.000)
FAAL‹YET KARI (ZARARI)
(2.500.000.000)

‹flletmenin 31.12.2003 tarihli bilançosu da 2003 faaliyet dönemine ait gelir tablosundaki net zarar›n bilançoya aktar›lmas›yla beraber afla¤›daki gibi olacakt›r.
AKT‹F
KASA
DEM‹RBAfi
B‹R‹K.AMORT.

31.12.2003
1.500.000.000
5.000.000.000
(2.000.000.000)

Tarihli Bilanço
SERMAYE
GEÇ.YIL.ZARARI
DÖNEM ZARARI

4.500.000.000

PAS‹F
10.000.000.000
(3.000.000.000)
(2.500.000.000)

4.500.000.000

1. Ad›m
Yasal mevzuat çerçevesinde enflasyon düzeltmesinde ilk ad›m; VUK 328 Nolu
Genel Tebli¤i’nin Ek-1 ve Ek-2 de yer alan parasal hesaplar-parasal olmayan hesaplar listesinden yararlanarak 31.12.2003 tarihli bilançodaki hesaplar› ay›rmak
olacakt›r.

Bu ay›r›m sonras› parasal hesaplar; bilanço tarihinde cari de¤erleri ile ifade
edildiklerinden düzeltilmeyip aynen kalacak (yani düzeltme katsay›s› 1 olacak);
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parasal olmayan hesaplar ise ilgili tarihler itibariyle düzeltme katsay›lar› ile
(VUK 328 Nolu Genel Tebli¤i’nin Ek-5) çarp›larak düzeltilecektir. Ayr›ca baz› hesaplar ise (328 Nolu Tebli¤ uyar›nca) düzeltmeye tabi tutulmay›p bilançodan silinecektir (yani tutarlar› s›f›rlanacakt›r).
Biz örneklerimizde parasal hesaplar› P ile; parasal olmayan hesaplar› PO ile; s›f›rlanacak hesaplar› ise 0 ile iflaretleyece¤iz.

2. Ad›m
Enflasyon düzeltmesi (muhasebesi)’nde ikinci ad›m parasal olmayan hesaplar›n
düzeltilmesidir.
DEM‹RBAfi :
5.000.000.000 x 1,32486 = 6.624.300.000
Haziran 2002 katsay›s›

Enflasyon fark› = 6.624.300.000- 5.000.000.000 = 1.624.300.000
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMAN :
2.000.000.000 x 1,32486 = 2.649.720.000

Enflasyon fark› = 2.649.720.000-2.000.000.000 = 649.720.000
328 Nolu Tebli¤ 31.12.2003 tarihindeki bilançolarda birikmifl amortismanlar›n
düzeltilmesinde ayr› bir prosedür uygulanaca¤›n› öngörmüfltür. Bu prosedür;
31.12.2003 tarihli bilançodaki birikmifl amortismanlar›n ilgili duran varl›klar›
düzeltildikte sonra, duran varl›klar›n›n art›fl katsay›s› dikkate al›narak düzeltilece¤idir.
Art›fl Katsay›s› = ‹lgili Duran Varl›¤›n Düzeltilmifl Tutar›
‹lgili Duran Varl›¤›n 31.12.2003 Tarihli Bilanço De¤eri
Bizim örne¤imizde duran varl›¤›n 31.12.2003 bilanço de¤erinde yeniden de¤erleme fonu olmad›¤›ndan duran varl›¤›n düzeltme katsay›s› ile, birikmifl amortismanlar›n düzeltme katsay›s› (art›fl oran›) eflit ç›kmaktad›r.
SERMAYE :
‹flletmemizde sermaye nakit olarak tahsil edildi¤inden tahsilat tarihine ait
(May›s 2002) düzeltme katsay›s› ile düzeltilmifltir.
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10.000.000.000 x 1,34015 = 13.401.500.000

Enflasyon fark› = 13.401.500.000-10.000.000.000= 3.401.500.000
3. Ad›m

Enflasyon düzeltmesinde üçüncü ad›m parasal hesaplar›n tutarlar›n› aynen, parasal olmayan hesaplar›n tutarlar›n› düzeltilmifl olarak, bilançodan silinecek hesaplar› ise s›f›rlayarak düzeltilmifl bilançoyu haz›rlar›z.

Bu ifllemler sonras› düzeltilmifl bilançoda aktif ve pasif dengesini sa¤layacak flekilde pasifte Geçmifl Y›llar Karlar› veya Geçmifl Y›llar Zararlar› hesab› kullan›l›r. Bulunacak olan Geçmifl Y›llar Karlar›n›n vergiye tabi tutulmayaca¤›,
Geçmifl Y›llar Zararlar›n›n ise vergi matrah›ndan indirilemeyece¤i 5024 say›l› yasada belirtilmifltir.

Bizim iflletmemizde düzeltilmifl aktif ve düzeltilmifl pasif denkli¤ini sa¤lamak
için pasif tarafa negatif rakam gelmesi gerekmektedir ki bu da Geçmifl Y›llar Zarar› olarak 7.926.920.000 TL düzeltilmifl bilançoda görülmektedir.
DÜZELT‹LM‹fi B‹LANÇO
31.12.2003

AKT‹F

KASA

DEM‹RBAfi

B‹R‹K.AMORT.

1.500.000.000 SERMAYE

6.624.300.000 SER.DÜZ.FARK

(2.649.720.000)

GEÇ.YIL.ZAR.1

5.474.580.000

1

PAS‹F

10.000.000.000

3.401.500.000

(7.926.920.000)

5.474.580.000

337 Nolu VUK Genel Tebli¤i’ne göre “Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A)
f›kras›n›n (5) numaral› bendinin 5 inci f›kras›n›n 2 nci cümlesinde, 5228 say›l› Kanunun 9 uncu maddesi
ile yap›lan de¤ifliklikle mükelleflere, öz sermaye kalemlerine ait enflasyon fark hesaplar›nda yer alan tutarlar›, düzeltme sonucu oluflan geçmifl y›l zararlar›na mahsup edebilme imkan› sa¤lanm›flt›r. Öz sermaye
kalemlerine ait enflasyon farklar›n›n, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince düzeltme sonucu bulunan geçmifl y›l zararlar›na mahsup edilmesi, kar da¤›t›m› olarak addedilmeyecektir. Mükellefler (bu hükme
Vergi Usul Kanununun geçici 25 inci maddesinde de yer verildi¤i için) 31/12/2003 tarihli bilançolar›n›n
düzeltilmesi neticesinde oluflan geçmifl y›l zararlar›n› da düzeltme ifllemi neticesinde oluflan öz sermaye
farklar›na mahsup edebilecekler ve 31/12/2003 tarihli düzeltilmifl bilançoya ait nihai kar ya da zarar
rakam›na ulaflacaklard›r.”
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4. Ad›m
Enflasyon düzeltmesinde dördüncü ad›m, düzeltme ifllemlerine ait muhasebe kay›tlar›n› yapmakt›r.
1

/

698 ENFLASYON DÜZELTME HS.
5.500.000.000
580 GEÇ.YIL.ZARARLARI
591 DÖNEM ZARARI
2

3.000.000.000
2.500.000.000

255 DEM‹RBAfi
1.624.300.000
698 ENFLASYON DÜZELTME HS.
3

1.624.300.000

/

/

698 ENFLASYON DÜZELTME HS.
4.051.220.000
257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMAN
649.720.000
502 SERMAYE DÜZ. OLUMLU FARKI
3.401.500.000
4

/

580 DÜZ. GEÇ. YIL ZARARLARI
698 ENF.DÜZ.HS.

7.926.920.000

/

7.926.920.000

698 ENF.DÜZ.HS.
5.500.000.000 (1)
1.624.300.000 (2)
4.051.220.000 (3)
7.926.920.000
Düzeltilmifl Geçmifl Y›l Zarar›
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Örnek 2- ZP ticaret iflletmesinin 31.12.2003 tarihli bilançosu ve bu bilançodaki
hesaplara ait baz› bilgiler afla¤›daki gibidir.
ZP Ticaret ‹flletmesi 31.12.2003 Tarihli Bilançosu (Düzeltilmemifl)
KASA
2.000.000.000 SATICILAR
5.000.000.000
ALICILAR
25.000.000.000 SERMAYE
15.000.000.000
STOKLAR
4.000.000.000 YEN.DE⁄.DE⁄.
5.000.000.000
ARTIfiLARI
DEM‹RBAfiLAR 15.000.000.000 MAL‹YET ARTIfi
6.000.000.000
FONU
B.AMORT‹SMANLAR (8.000.000.000) GEÇ.YIL. KARLARI
2.000.000.000
DÖNEM NET KARI
4.000.000.000
YASAL YEDEKLER 1.000.000.000
AKT‹F TOPLAMI 38.000.000.000

PAS‹F TOPLAMI

38.000.000.000

ZP ticaret iflletmesi bilançosunu düzeltmek için 5024 say›l› yasa hükümlerindeki baz› yöntemleri benimsemifltir. Bu yöntemler afla¤›daki gibidir:
• Toplulaflt›r›lm›fl yöntem benimsenmifl ve basit ortalama yöntemin uygulanmas›na karar verilmifltir.
• Duran Varl›klar›n al›fl maliyetine 2.000.000.000.-TL faizin eklendi¤i tespit
edilmifltir. Duran Varl›klar›n maliyetine eklenen Reel Olmayan Finansman Maliyetlerinin ortaya ç›kar›l›p ilgili varl›klar›n maliyetinden düflülmesi için (328
Nolu VUK Tebli¤i’ndeki 1. yöntem ) tercih edilmifltir.
• Demirbafl al›mlar›nda kredi 1999 May›s ay›nda kullan›lm›fl ve 1999 A¤ustos
ay›nda kapat›lm›flt›r.
• Demirbafllar›n al›fl bilgileri flu flekildedir:
Al›fl Tarihi
1999 May›s

Al›fl Maliyeti
6.000.000.000.-TL

Tahsil Tarihi
1999 May›s
2000 Haziran
2002 Nisan

Nakit Tahsilat
3.000.000.000.-TL
2.000.000.000.-TL
10.000.000.000.-TL

• Sermayenin oluflum bilgileri (nakit) flu flekildedir:
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• Yasal Yedeklerin ayr›lma tarihi Aral›k 2001 dir.
‹STENEN::
‹flletmenin 31.12.2003 tarihli bilançosunu 5024 say›l› yasa ve ilgili tebli¤ler uyar›nca enflasyon düzeltmesine tabi tutunuz.
PARASAL OLMAYAN HESAPLARIN DÜZELT‹LMES‹
STOKLAR :
4.000.000.000 x 1,01435 = 4.057.400.000

Enflasyon Fark› 57.400.000

DEM‹RBAfiLAR :
6.000.000.000 + 2.000.000.000 = 8.000.000.000
Aktiflefltirilen Finansman Maliyeti

R.O.F.M (Reel olmayan finansman maliyeti) = Borç Tutar› x Tefe Art›fl Oran›
R.O.F.M = 6.000.000.000 x 0,093 = 558.000.000

Düzeltmeye esas tutar = 8.000.000.000 – 558.000.000 = 7.442.000.000
Düzeltilmifl Tutar = 7.442.000.000 x 5,02218 = 37.375.063.560
1999 - May›s katsay›s›

Düzeltme Fark›= 37.375.063.560-15.000.000.000 =22.375.063.560
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR :

Tarihi Bilanço

15.000.000.000 x 2.49167
Demirbafl
Birikmifl Amortisman 8.000.000.000 x 2,49167

Düzeltilmifl Bilanço
37.375.063.560
19.933.360.000

Düzeltme Fark›= 19.933.360.000 –8.000.000.000 =11.933.360.000
SERMAYE :
3.000.000.000 x 5,022018 (1999 – May›s katsay›s›) = 15.066.540.000
2.000.000.000 x 3,14614 (2000 – Haziran katsay›s›) = 6.292.280.000
10.000.000.000 x 1,34575 (2002 – Nisan katsay›s›) = 13.457.500.000
15.000.000.000

Enflasyon Fark›
19.816.320.000
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YASAL YEDEKLER :
1.000.000.000 x 1,49082 (Aral›k katsay›s› ) = 1.490.820.000
Enflasyon fark› = 490.820.000

PARASAL OLMAYAN HESAPLAR ‹CMAL TABLOSU
Tarihi Bilanço De¤eri Düz. Bilanço De¤eri Enflasyon Fark›
STOKLAR
4.000.000.000
4.057.400.000
57.400.000
DEM‹RBAfi
15.000.000.000
37.375.063.560 22.375.063.560
B.AMORT.
8.000.000.000
19.933.360.000 11.933.360.000
SERMAYE
15.000.000.000
34.816.320.000 19.816.320.000
YASAL YED.
1.000.000.000
1.490.820.000
490.820.000
DÜZELT‹LM‹fi B‹LANÇO
AKT‹F
31.12.2003
KASA
2.000.000.000 SATICILAR
ALICILAR
2.500.000.000 SERMAYE
STOKLAR
4.057.400.000 SERMAYE D.
OLUMLU FARKI
DEM‹RBAfiLAR
37.375.063.560 DÜZ.GEÇ.Y.KAR.
B.AMORT‹SMAN (19.933.360.000)

PAS‹F
5.000.000.000
15.000.000.000
19.816.320.000
7.191.963.560

48.499.103.560
48.499.103.560
Bu bilançodaki geçmifl y›llar kar›; parasal kalemlerin aynen, parasal olmayan kalemlerin ise düzeltilerek yerlerine konmas› ile aktif-pasif dengesi sa¤lanarak bulunmufltur.
3. ‹HT‹YAR‹L‹KTEN YARARLANAN MÜKELLEFLER‹N 31.12.2004
TAR‹HL‹ B‹LANÇOLARININ DÜZELT‹LMES‹
2/8/2004 tarih ve 8 s›ra nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, ilgili hadleri aflmayan mükelleflerin 31.12.2003 tarihli bilançolar› ile 2004 y›l›n› geçici vergi dönemleri sonunda düzenlemifl olduklar› bilançolar›n› 2004 y›l›n›n 4. geçici vergi dönemine ait beyannamenin verilece¤i tarihe kadar düzeltebilecekleri aç›klanm›flt›r.
Bu aç›klamalardan;
• ‹lgili hadleri aflmayan mükelleflerin 31.12.2003 tarihli bilançolar›n› 5024 say›l› yasan›n geçici 25. maddesi ve 328 nolu Vergi Usul Kanunu genel tebli¤i uyar›nca düzeltmek zorunda olduklar›,
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• ‹lgili hadleri aflmayan mükelleflerin 2004 y›l› geçici vergi dönemi sonlar›nda haz›rlam›fl olduklar›2 bilançolar› 2004 y›l›n›n 4. geçici vergi beyannamesinin
verilece¤i tarihe kadar düzeltebilecekleri aç›klamas›ndan ; bu mükelleflerin 2004
y›l› ile ilgili sadece son geçici vergi döneminde düzeltme yapmalar› gerekti¤ini
yani 2004 y›l›nda sadece 31.12.2004 tarihli bilançoyu düzeltmeleri gerekti¤i
ç›kar›lmaktad›r.
Konunun daha iyi anlafl›labilmesi aç›s›nda 31.12.2004 bilanço düzeltimi ifllemleri yukar›daki uygulaman›n (ZP iflletmesi) devam› olarak al›nm›flt›r.
Mevzuata uygun olarak 31.12.2003 tarihli düzeltilmifl bilançoda bulunan parasal
olmayan hesaplar› Aral›k 2004 para de¤eriyle ifade etmek için tafl›yoruz. Tafl›ma
katsay›s›3 Aral›k 2004 TEFE’si / Aral›k 2003 TEFE’si olarak bulunur. Bu
çal›flma yap›ld›¤› s›rada henüz Aral›k 2004 TEFE’si aç›klanmad›¤›ndan uygulama kolayl›¤› olmas› aç›s›ndan ARALIK 2004 TEFE’si 8250 olarak
varsay›lm›flt›r.
Böylece tafl›ma katsay›s› 8250/7382,10=1,1175 olarak bulunmufltur. 31.12.2003
tarihli düzeltilmifl bilançonun parasal olmayan4 kalemleri tafl›ma (1,1175)
katsay›s› ile çarp›lacakt›r.
ZP ‹fiLETMES‹N‹N DÜZELT‹LM‹fi 31.12.2003 B‹LANÇOSUNDA PO
HESAPLARIN TAfiINMASI
Düzeltilmifl

31.12.2003 Tarihli Bilanço
STOKLAR
4.057.400.000
DEM‹RBAfiLAR
37.375.063.560
B.AMORT.
19.933.360.000
SERMAYE
15.000.000.000
SER.DÜZ.FARKI
19.816.320.000
YASAL YED.
1.490.820.000
D.GEÇM‹fi
7.191.963.560
YILLAR KARI
2
3
4

TAfiIMA

KATSAYISI
1.1175
1.1175
1.1175
1.1175
1.1175
1.1175
1.1175

Düzeltilmifl ve Tafl›nm›fl

31.12.2003 Tarihli Bilanço
4.534.144.500
41.766.633.528
22.275.529.800
16.762.500.000
22.144.737.600
1.665.991.350
8.037.019.278

Uygulamada özellikle 8 s›ra nolu VUK Sirkülerinde belirtilen hadleri aflmayan mükelleflerin geçici vergi
dönemi sonlar›nda bilanço ç›karmad›klar› ve vergi matrahlar›n› genelde mizanlar yard›m›yla belirledikleri idare taraf›ndan gözard› edilmifltir.
5024 Say›l› yasaya gore;Tafl›ma katsay›s›; malî tablolar›n ait oldu¤u aya iliflkin fiyat endeksinin, bir
önceki dönemin sonundaki (y›l içinde ifle bafllayanlarda, ifle bafllan›lan aya iliflkin) fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsay›y› ifade etmektedir.
338 Nolu VUK Genel Tebli¤i’ne göre; tafl›ma katsay›s›, mali tablonun ait oldu¤u aya iliflkin fiyat
endeksinin, bir önceki dönemin sonundaki fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsay›d›r. Parasal
k›ymetler için tafl›ma katsay›s› (1) bir olarak uygulan›r.
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ZP Ticaret iflletmesinin 31.12.2004 tarihli Dönemsonu Kapan›fl ifllemleri
yap›lmadan önceki mizan bakiyeleri
HESAP ADI
BORÇ BAK‹YE ALACAK BAK‹YE
KASA
5.000.000.000
ALICILAR
22.000.000.000
STOKLAR
2.000.000.000
DEM‹RBAfiLAR
17.000.000.000
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR
9.500.000.000
SATICILAR
1.500.000.000
SERMAYE
15.000.000.000
YEN‹DEN DE⁄.DE⁄.ARTIfiI
6.000.000.000
MAL‹YET ARTIfi FONU
6.000.000.000
GEÇM‹fi YILLAR KARLARI
2.000.000.000
DÖNEM NET KARI (2003 YILI)
4.000.000.000
YASAL YEDEKLER
1.000.000.000
SATIfiLAR
6.500.000.000
SATIfiLARIN MAL‹YET‹
4.000.000.000
GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
(500.000.000.-TL’s› amortisman gideridir.)
1.500.000.000
TOPLAM

51.500.000.000

51.500.000.000

ZP Ticaret iflletmesinin 2004 y›l› ifllemlerine iliflkin uygulama varsay›mlar›:
• ZP Ticaret iflletmesi uygulamas›nda 2004 y›l› içerisinde demirbafl al›fl› ve sermaye art›r›m› olmam›flt›r. Bu nedenle demirbafllar ve birikmifl amortismanlardaki art›fl yeniden de¤erlemeden do¤an de¤er art›fl›d›r. Bu art›fl için dönem içinde
flu kay›t yap›lm›flt›r.
_______________ / ________________
255 DEM‹RBAfiLAR
2.000.000.000
257 B.AMORT‹SMANLAR
1.000.000.000
522 MDV DE⁄.ART.FONU
1.000.000.000
____________________________________
• ‹flletme 2003 y›l›ndan gelen 4.000.000.000.-TL’l›k sto¤unun hepsini 2004 y›l›n›n içerisinde satm›flt›r.
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• ZP Ticaret iflletmesinde 31.12.2004 y›l› sonunda stoklara (bu stoklar 2004 y›l›
içerinde al›nm›flt›r) enflasyon düzeltmesi yap›lm›fl ve 100.000.000.-TL’l›k enflasyon de¤er art›fl ortaya ç›km›flt›r.
• Düzeltilmifl cari y›l amortisman›n›n 800.000.000.-TL hesapland›¤› varsay›lm›flt›r.
‹HT‹YAR‹L‹KTEN YARARLANARAK HEM 31.12.2003 TAR‹HL‹
B‹LANÇOLARINI HEM DE 2004 YILI B‹LANÇOLARINI 2004 YILI
SONUNDA DÜZELTECEK MÜKELLEFLER‹N YAPACAKLARI
MUHASEBE KAYITLARI
1.
2004 y›l› içerisinde ayr›lan de¤er art›fl fonlar›, maliyet art›fl fonlar› ile amortisman kay›tlar› iptal edilmelidir. ‹flletmede 2004 y›l›nda ayr›lan DAF ile amortisman oldu¤undan bu kay›tlar ters kay›tla iptal edilecektir.
_______________ / ________________
257 B.AMORT‹SMANLAR
1.000.000.000
522 MDV DE⁄.ART.FONU
1.000.000.000
255 DEM‹RBAfiLAR
2.000.000.000
Yeniden De¤erleme Kayd›n›n ‹ptali
_______________ / ________________
257 B.AMORT‹SMANLAR
500.000.000
770 GENEL YÖN.G‹D.
500.000.000
Amortisman Kayd›n›n ‹ptali
_______________ / ________________
2.
31.12.2003 Bilançosunun düzeltme kay›tlar› 2004 aç›l›fl fiflinin düzeltici fifli olarak kay›tlara intikal edecektir.
_______________ / ________________
522 DE⁄ER ARTIfi FONU
5.000.000.000
524 MAL‹YET ARTIfi FONU
6.000.000.000
570 GEÇM‹fi YIL KARLARI
2.000.000.000
590 DÖNEM KARI
4.000.000.000
17.000.000.000
698 ENFLASYON DÜZELTME HS.
_______________ / ________________
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_______________ / ________________
153 STOKLAR
57.400.000
255 DEM‹RBAfiLAR
22.375.063.560
698 ENFLASYON DÜZELTME HS.
22.432.463.560
_______________ / ________________
698 ENFLASYON DÜZELTME HS.
32.240.500.000
257 B.AMORT‹SMANLAR
11.933.360.000
502 SERMAYE D.OLUMLU FARKLARI
19.816.320.000
540 YASAL YEDEKLER
490.820.000
_______________ / ________________
698 ENFLASYON DÜZELTME HS.
7.191.963.560
570 DÜZ.GEÇ.YIL KARLARI
7.191.963.560
_______________ / ________________
3..
2004 y›l› içerisinde yap›lan sat›fllar›n maliyeti ve varsa duran varl›k sat›fl kar veya zararlar› kay›tlar› düzeltilmelidir. Çünkü 5024 say›l› yasa gere¤i parasal olmayan aktifler elden ç›kar›ld›¤›nda maliyet addolunur. ‹flletmemizde 2004 y›l›nda
duran varl›k sat›fl› yoktur. Fakat 2003 y›l›ndan gelen 4.000.000.000.-TL’l›k stok
sat›lm›flt›r. Bu 4.000.000.000.-TL’l›k sto¤un 31.12.2003 bilançosunda düzeltilmifl de¤eri 4.057.400.000.-TL oldu¤undan 57.400.000.-TL’l›k stok enflasyon
fark› flu kay›tla maliyete intikal ettirilmelidir.
_______________ / ________________
621 SATILAN T‹C.MAL MAL. 57.400.000
153 T‹CAR‹ MALLAR
57.400.000
Enflasyon Fark›n›n Maliyete ‹ntikali
_______________ /
________________
4.
2004 y›l›nda ayr›lan amortismanlar 1. ad›mda iptal edilmiflti. Duran varl›klar›n
düzeltilmesinden sonra bulunan cari y›l amortisman› 800.000.000.TL oldu¤u
varsay›lm›flt›; buna göre afla¤›daki kay›t yap›lacakt›r.
_______________ / ________________
770 GEN.YÖN.G‹D.
800.000.000
257B‹R.AMORT.
800.000.000
Cari Y›l Düzeltilmifl Amortisman Kayd›
_______________ /
________________
‹SMMMO Yay›n Organ›
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5..
2004 y›l›nda ortaya ç›kan enflasyon düzeltme kay›tlar› kaydedilip ilgili hesaplara aktar›lacakt›r.
_______________ / ________________
153 STOKLAR
100.000.000
698 ENFLASYON DÜZELTME HS.
100.000.000
Stoklar›n düzeltme fark› kayd›
_______________ / ________________
255 DEM‹RBAfiLAR
4.391.569.968
698 ENF.DÜZ.HS.
4.391.569.968
(37.375.063.560 x 1.1175= 41.766.633.528 ise fark
41.766.633.528- 37.375.063.560= 4.391.569.968)
Demirbafl düzeltme fark› kayd›

_______________ /
________________
698 ENF.DÜZ.HS.
2.342.169.800
257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR 2.342.169.800
(19.933.360.000 x 1.1175= 22.275.529.800 ise fark
22.275.529.800- 19.933.360.000= 2.342.169.800)
Birikmifl amortisman düzeltme fark› kayd›

_______________

/

________________

SERMAYE ENFLASYON FARKI
Sermaye
15.000.000.000 x 1.1175 =16.762.500.000
Sermaye Düz.Fark› 19.816.320.000 x 1.1175 = 22.144.737.600
Sermayedeki 2004 y›l› enflasyon fark› =
Sermaye Fark›
Sermaye Düzeltme Fark›

(16.762.500.000- 15.000.000.000) + (22.144.737.600- 19.816.320.000) = 4.090.917.600.-TL

1.762.500.000 +

2.328.417.600 =4.090.917.600.-TL

YASAL YEDEKLER ENFLASYON FARKI
Yasal Yedekler 1.490.820.000 x 1.1175 = 1.665.991.350

Yasal Yedeklerdeki 2004 y›l› enflasyon fark› = 1.665.991.350-1.490.820.000 = 175.171.350.TL

DÜZELT‹LM‹fi GEÇM‹fi YILLAR KARI ENFLASYON FARKI
Geçmifl Y›llar Kar› 7.191.963.560 x 1.1175 = 8.037.019.278

Geçmifl Y›llar kar›ndaki 2004 y›l› enflasyon fark› = 8.037.019.278-7.191.963.560 = 845.055.718.-TL

‹SMMMO Yay›n Organ›
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_______________ / ________________
698 ENFLASYON DÜZELTMESI HS. 5.111.144.668
502 SER.DÜZ.OLUMLU FARKI
4.090.917.600
540 YASAL YEDEKLER
175.171.350
570 GEÇM‹fi YILLAR KARLARI
845.055.718
Enflasyon Farklar›n›n Kayd›

_______________ /
________________
6..
Dönemsonu yans›tma kay›tlar› yap›l›r.
_______________ /
________________
632 GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
1.800.000.000
771 GEN.YÖN.G‹D.YANS.
1.800.000.000
Yans›tma Kayd›

_______________ / ________________
771 GEN.YÖN.G‹D.YANS.
1.800.000.000
770 GENEL YÖNET‹M G‹D.
1.800.000.000
Yans›tma hs ile fonksiyonel gider hs’n›n kapan›fl›

_______________ / ________________
7..
2004 y›l›nda baflka bir düzeltme olmad›¤›ndan 698 Enflasyon Düzeltme Hesab›n›n Bakiyesi Gelir Tablosuna aktar›lacakt›r.
_______________ / ________________
658 ENFLASYON DÜZELTMESI HS. 2.961.744.500
698 ENFLASYON DÜZELTME HS.
2.961.744.500
_______________ / ________________
Enflasyon Düzeltme Fark›n›n Gelir Tablosuna ‹ntikali

8..
2004 y›l› gelir tablosu hesaplar› 690 Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›na aktar›l›r.
_______________ / ________________
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 8.819.144.500
658 ENFLASYON ZARARI
2.961.744.500
632 GENEL YÖNET‹M G‹D.
1.800.000.000
4.057.400.000
621 SATILAN T‹C.MAL MAL‹YET‹
2004 y›l› gider ve maliyetlerinin K/Z’a virman›

_______________

/

________________
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_______________ / ________________
600 YURT‹Ç‹ SATIfiLAR
6.500.000.000
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
6.500.000.000
2004 y›l› gelirlerinin K/Z’a devri

_______________

/

________________

9..
2004 y›l› kar› ya da zarar› (690 nolu hesaba bakl›ld›¤›nda 2004 y›l›n›n net zarar
ile sonuçland›¤› görülmektedir.) bilançoya aktar›l›r.
_______________ / ________________
692 DÖNEM NET KAR› VEYA ZARARI
2.319.144.500
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
2.319.144.500
2004 y›l› K/Z’n›n bilançoya aktar›lmas›
_______________ /
________________
591 DÖNEM NET ZARARI
2.319.144.500
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.319.144.500
2004 y›l› K/Z’n›n bilançoya aktar›lmas›
_______________ / ________________
10..
31.12.2004 tarihli düzeltilmifl bilanço haz›rlan›r.
DÜZELT‹LM‹fi B‹LANÇO
AKT‹F
31.12.2004
KASA
5.000.000.000 SATICILAR
ALICILAR
22.000.000.000 SERMAYE
STOKLAR
2.100.000.000 SERMAYE D.
DEM‹RBAfiLAR 41.766.633.528 OLUMLU FARKI
B.AMORT‹SMAN (23.075.529.800) YASAL YED.
DÜZ.GEÇ.Y.KAR.
DÜZ. DÖNEM
NET ZARARI

(2.319.144.500)

47.791.103.278

47.791.103.278
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4. SONUÇ VE ÖNER‹LER
Enflasyon düzeltmesi (muhasebesi)
uygulamalar›nda yasa ç›kmadan, yasa
ç›karken (taslak halinde internetten yay›nland›¤›nda) ve de yasa ç›kt›ktan
sonra idare taraf›ndan at›lan tutars›z
ad›mlar bu yasadan beklenen fayda konusunda baz› uygulama zorluklar› yaratm›flt›r. Y›llard›r toplumda akademisyenler, meslek odalar›, ifl dünyas›
ve zaman zaman politikac›lar taraf›ndan enflasyon muhasebesinin uygulanmas› gereklili¤i vurgulanm›flt›r. Ancak
toplumun hiçbir kesimi bu denli kar›fl›k bir finansal tablo düzeltim fleklini
istememifltir.Enflasyon düzeltmesi konusunda kar›fl›kl›¤›n ana sebebi mali
idare taraf›ndan planlama yap›lamamas›ndan kaynaklanmaktad›r. 5024 say›l›
yasadan sonra uygulamaya yön vermek için tebli¤lerin ç›kmas› do¤ald›r.
Ama bu tebli¤lerin içeri¤ine bak›ld›¤›nda uygulamada karfl›lafl›lan sorunlar› çözmede yetersiz kal›nd›¤› görülmekte ve bu boflluk sirkülerlerle doldurulmaya çal›fl›lmaktad›r.
Enflasyon muhasebesi uygulamalar›
bizlere birkez daha mali idarenin muhasebe uygulamalar›n› ba¤›ms›z Türkiye Muhasebe Standartlar› Kuruluna b›rakmas› ve bu kurulun ç›karaca¤› standartlar› desteklemesi gereklili¤ini ortaya koymufltur. Böylece finansal tablolar vergi bask›s›ndan kurtularak gerçe¤i yans›t›r hale gelecek, muhasebe
meslek mensuplar›n›n yapt›klar› ifller
daha sayg›nl›k kazanacak hem de mali
idare etkin vergi toplama üzerine yo¤unlaflabilecektir.
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5. YARARLANILAN KAYNAKLAR
K‹TAPLAR

• AKDO⁄AN, Nalan: Enflasyon Muhasebesi, Gazi Kitabevi, 2. Bask›, Ankara, 2004

• UYSAL, Mustafa; TANER, Yeflim; BULUÇ, Elif: Enflasyon Düzeltmesi ve Muhasebesi, Türmob Yay›nlar›, Ankara, 2004

• UMAN, Nuri; HACIRÜSTEMO⁄LU,
Rüstem: 5024 Say›l› Yasaya Göre Enflasyon Muhasebesi, Alfa Yay›nevi, ‹stanbul,
2004
KANUNLAR

• 5024 Say›l› Kanun
• 5228 Say›l› Kanun
TEBL‹⁄LER

• 328 Nolu VUK Genel Tebli¤i 28/02/2004

• 333 Nolu VUK Genel Tebli¤i 28/04/2004
• 337 Nolu VUK Genel Tebli¤i 13/08/2004
• 338 Nolu VUK Genel Tebli¤i 13/08/2004
• 339 Nolu VUK Genel Tebli¤i 24/08/2004

• 12 Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebli¤i
05/05/2004
S‹RKÜLER

• 22 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri
24/03/2004
• 2 Nolu VUK Sirküleri

02/01/2004

• 3 Nolu VUK Sirküleri

12/03/2004

• 6 Nolu VUK Sirküleri

06/07/2004

• 4 Nolu VUK Sirküleri
• 7 Nolu VUK Sirküleri
• 8 Nolu VUK Sirküleri
• 9 Nolu VUK Sirküleri

07/04/2004
19/07/2004
02/08/2004
05/08/2004

• 10 Nolu VUK Sirküleri 09/08/2004
• 11 Nolu VUK Sirküleri 14/08/2004
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MUHASEBE – HUKUK ‹L‹fiK‹LER‹
Prof.Dr. Hanifi AYBO⁄A
Marmara Üniversitesi Ö¤retim Üyesi

M

1- MUHASEBEN‹N TANIMI VE GEL‹fiMES‹
uhasebe hesaplaflma bilimidir. Fonksiyonel aç›dan muhasebe ise, iflletmede meydana gelen ve iflletmenin varl›klar› ve kaynaklar› üzerinde de¤iflme yaratan mali nitelikteki ifllemleri kay›t etmek, s›n›fland›rmak,
özetlemek, üretilen verileri analiz ve yorum için iflletme ile ilgili kifli ve kurumlara raporlama sürecidir.
Mali nitelikteki ve para ile ifade edilebilen ifllemlerle ilgili bilgilerin kay›t edilmesi, ayn› özellikte olanlar›n s›n›fland›r›lmas› ve mali raporlar halinde özetlenmesi muhasebenin ifllevlerinden birincisidir.
Mali nitelikteki ifllemlerin kay›t edilmesi, s›n›fland›r›lmas› ve özetlenmesi yoluyla yarat›lan bütün bilgiler yeterli de¤ildir. Bu bilgilerin, faaliyetlerin yönetiminde yararl› olabilmesi için analiz ve yorum ile kullan›labilir bilgiler duruma getirilmesi ise muhasebenin ikinci ifllevidir.
Faaliyet sonuçlar›n›n yorumlanmas› ; raporlar fleklinde özetlenen bilgilerin anlam›n›n ve olaylar ile sonuçlar› aras›ndaki iliflkinin araflt›r›lmas›d›r. Kay›t etme, s›n›fland›rma ve özetleme ifllemlerinden oluflan kay›t tutman›n muhasebe kavram›
ile efl anlamda olmad›¤› yukar›daki aç›klamalardan anlafl›lmaktad›r. Muhasebe ,
kay›t tutma (defter tutma) ile birlikte analiz ve yorum ifllemini de kapsayan daha
genifl bir sistemi anlatmaktad›r.
Muhasebe, Ortaça¤’ da özellikle ‹talya’ da geliflmifltir. Matematikçiler aras›nda
muhasebenin geliflmesinde en önemli rolü olan Luca Pacioli’ dir. Luca Pacioli’,
1494 y›l›nda yay›nlad›¤› matematikle ilgili “ Summa de arithmetia geometria
proportioni & proportionalita” adl› eserinde muhasebe konular›n› incelemifl ve
çift tarafl› kay›t sisteminin esaslar›n› ortaya koymufltur. Pacioli’ nin eserinde ortaya koydu¤u çift tarafl› kay›t sistemi ve ticari muhasebe, XVI – XVII . as›rda
di¤er araflt›rma ve yay›nlarla gelifltirilmifl, önce ‹talya’ da , sonra bütün Avrupa’
da yayg›nlaflm›flt›r.
Bilanço alan›nda ise Eugen Schmalenbach’ ›n “ Dynamische Bilanz” (Dinamik
Bilanço) adl› eseri önemli bir ad›m olmufltur .
Muhasebe alan›ndaki geliflmelerin bafll›ca özellikleri afla¤›da belirtilmifltir.

• Toplumda ekonomik hayat gelifltikçe
iflletmeler de büyümeye bafllam›fl; tacirlerin, özellikle matematikçilerin
gayretleri ile muhasebe kurallar› ve
tekni¤i oluflmufltur.
• Muhasebe kurallar›n›n oluflmas›ndan
sonra bunlardan baz›lar› hukuk kurallar› olarak kanunlarda yer alm›flt›r.
• Muhasebe ile ilgili hukuk kurallar›n›n
konulmas›nda önce özel menfaatler
korunmak istenmifltir. Fakat iflletmeler
büyüdükçe , sermaye piyasas› gelifltikçe hukuki düzenlemede kamu menfaati
ve düzeni ön plana geçmifltir.1
2- MUHASEBEN‹N AMACI VE
ÖNEM‹
Muhasebenin amac›, ekonomide ve iflletmelerde fonlar›n kullan›m›na ait kararlar alan ilgili kifli ve kurulufllara iflletmenin mali nitelikteki bilgilerini
iletmektir.
Muhasebe, iflletmenin mali nitelikteki
ifllemleri ve olaylar›yla ilgili bilgileri
belirleyen, kaydeden ve bilgileri özetleyerek sonucu ilgili kiflilere raporlayan bir bilgi sistemidir.2
Muhasebe sistemi, mali nitelikteki
olaylar›n belgelendirilmesi, ticari defter kay›tlar›n›n yap›lmas›, belli dönemler itibariyle sonuçlar›n saptanmas›,
yorumlanmas› ve ilgililerin kullan›m›na sunulmas› yönlerinden bak›ld›¤›nda, finansal muhasebe-maliyet muha1
2
3

sebesi-yönetimmuhasebesi bölümlerinden oluflmaktad›r. Muhasebe , hesap
ve hesaplaflma demektir.
Muhasebenin iflletme ve üçüncü flah›slar ile hesaplaflmadaki rolünü üstlenen
finansal muhasebe sistemidir. Bu sistemin bilgilerine gereksinme duyan beklenti sahipleri oldukça genifl kapsaml›d›r. Bu gerçek, tüm beklenti sahiplerine hitap edebilecek bilgilerin, belli ilke
ve standartlara uygun olarak sunulmas›n›n gerekti¤ini ortaya koymaktad›r.3
‹flletmelerin mali tablolar›ndaki bilgilerle do¤rudan ya da dolayl› olarak ilgili bulunan bir çok kullan›c› kifli ve
kurulufllar (beklenti sahipleri) vard›r.
Bu ilgili kifli ve kurulufllar; yöneticileri, iflletme sahibi veya ortaklar›, potansiyel yat›r›mc›lar›, kredi kurulufllar›n›,
personeli , mali analistleri, iflçi sendikalar›n›, al›c› ve sat›c›lar›, devleti ve
halk› kapsamaktad›r.
Finansal muhasebe bilgi sisteminin
üretti¤i mali nitelikteki bilgiler, özellikle iflletme d›fl›ndaki kullan›c›lar aç›s›ndan önemlidir. Çünkü, bilgi olmad›¤› takdirde, bu kullan›c›lar büyük bir
belirsizlik durumunda hareket etmek
zorunda kalacakt›r. Yöneticiler, iflletmeyle yak›ndan iliflki içinde bulunduklar› ve birçok önemli olay›n içinde yaflad›klar› için d›fl kullan›c›lar gibi tamamen muhasebe bilgisine ba¤›ml› kalma
durumunda de¤ildir. Bunun nedeni,

KARAYALÇIN, Y. : Muhasebe Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araflt›rma Enstitüsü, Yay›n No: 216,
Ankara, 1988, s. 5 - 6.
KEPEKÇ‹, C. : Denetim , Siyasal Kitabevi, Ankara, 1995, s. 13.
ALTU⁄, O. : Muhasebe-Hukuk ‹liflkileri, Türkmen Kitabevi Yay›nlar›, Yay›n No: 149/38, ‹stanbul,
1999, s. 1,3,37.

yöneticilerin istedikleri bilginin türünü, kalitesini ve zaman›n› belirleyebilme gücüne sahip olmalar›d›r. 4

3- MUHASEBEN‹N TEMEL
KAVRAMLARI
Muhasebenin temel kavramlar›, mali
nitelikteki bilgilerin belli bir esasa dayanmas›n›, bu bilgileri kullananlara
sa¤l›kl› tutarl› ve karfl›laflt›r›labilir bilgi sunulmas›n› sa¤lamak amac›yla zaman içinde oluflan norm ve varsay›mlard›r. Bu kavramlar, muhasebe uygulamalar›na yön veren disiplinin esas›
olup, içeri¤i; mevcut ticari faaliyete ait
gerçeklere, ticari organizasyona, sosyal yap› ile örf ve adetlere dayanmaktad›r.
Muhasebenin kavram, ilke ve kurallar›, bilim adamlar›na ve uygulay›c›lara
göre farkl›l›klar gösterir ve sürekli de¤iflim ve geliflim durumundad›r. Bu nedenle muhasebenin fizik, kimyada oldu¤u gibi genel yasalar› ve sabit ilkeleri yoktur.
Muhasebe sisteminin baflar›l› olabilmesi için muhasebe kavram, ilke ve
kurallar›n›n sahip olmas› gereken üç
temel özellik bulunmaktad›r. Bunlar : 5
a. Muhasebe kavram, ilke ve kurallar›,
yayg›n benimsenen (genel kabul görmüfl) kavram, ilke ve kurallar olmal›d›r.
b. Muhasebe kavram, ilke ve kurallar›,
4
5
6

muhasebenin amaçlar›na uygun olmal›d›r.
c. Muhasebe kavram, ilke ve kurallar›,
çevre koflullar› alt›nda ve de¤iflen
amaçlar ›fl›¤›nda sürekli gözden geçirilip yenilenmelidir. Kavram, ilke ve kurallar›n bu özelli¤i, muhasebe sisteminin aç›k bir sistem oluflunun do¤al bir
sonucudur.
Muhasebenin haz›rlad›¤› bilgileri kullananlar›n, bunlardan azami fayday› temin edebilmek için, bilgilerin nas›l
toplanm›fl oldu¤unu bilmeleri gerekmektedir. Ayn› flekilde muhasebeci de
yöneticilerin ihtiyaçlar›n› bilmeli ve
mali bilgileri bunlara uygun olarak
toplay›p, yay›nlamal›d›r. Karfl›l›kl› anlaflmay› kolaylaflt›rmak için muhasebenin dayand›¤› temel varsay›mlar tespit
edilmifl ve baz› kavramlar üzerinde birleflilmifltir. Muhasebeci raporlar›n› bu
kavramlara uygun olarak haz›rlarsa,
yönetici raporlar›n haz›rlanmas›nda
esas al›nan çat›y› bilir ve alaca¤› kararlarda bu bilgilerin nas›l bir düzeltmeye
tabi tutulduktan sonra kullan›labilece¤ini anlayabilir.6
Türkiye’ de bugüne kadar muhasebenin kavram, ilke ve kurallar›n› sa¤lamaya çal›flan, birbirinden ba¤›ms›z,
standart saptama amaçlar›nda farkl›l›klar bulunan çeflitli kurulufllar bulunmaktad›r. Türkiye’ de, muhasebe uygulamalar›n› genelde Türk Ticaret Ka-

KEPEKÇ‹, C. : a. g. e. , s. 13.
ERTUNA, ‹.Ö. : “ Türkiye’ de Muhasebe ‹lke ve Kurallar›n›n Uygulanmas› ve Al›nmas› Gerekli
Tedbirler ”, XII. Türkiye Muhasebe Kongresi’ ne sunulan Tebli¤, 1976 Türkiye’ sinde Muhasebecinin
Sosyal Sorumluluklar›, Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i Yay›n› No: 6 , ‹stanbul, 1979, s. 177-178.
ATAMAN, Ü. : Genel Muhasebe, Türkmen Kitabevi Yay›nlar› No: 65/4, ‹stanbul, 1995, s. 4.

nunu ile Vergi Usul Kanunu’ ndaki ilgili hükümlerin yönlendirdi¤i görülmekle beraber, bu kanunlardaki hükümlerin ihtiyaca cevap vermedi¤i veya uygun bulunmad›¤› durumlarda ,
yasal statüye sahip baz› kurulufllar›n
kendi etki alanlar›na giren iflletmeler
için, muhasebe uygulamalar›n› yönlendirici çal›flmalar yapt›¤› görülmektedir.
Bu kurulufllar afla¤›da belirtilmifltir.7
a. ‹ktisadi Devlet Teflekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu,
b. Tekdüzen Muhasebe Koordinasyonu Devaml› ‹htisas Komisyonu,
c. Sermaye Piyasas› Kurulu,
d. Türk Standartlar› Enstitüsü Muhasebe Standartlar› Özel Daimi Komitesi,
e. Maliye ve Gümrük Bakanl›¤› Koordinatörlü¤ünde Kurulan Muhasebe
Standartlar› Komisyonu,
f. Türkiye Bankalar Birli¤i,
g. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar› Birli¤i (TÜRMOB)
h. Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlar› Kurulu ( TMUDESK )
i. Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu ( TMSK )
440 Say›l› Kanunla kurulan ‹ktisadi
Devlet Teflekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu ; K‹T’ ler için zorunlu olan Tekdüzen Muhasebe Sistemini
uygulamaya koymufl ve bu amaçla
1968-1970 y›llar› aras›nda,

• Muhasebe Usullerinin Islah› ve Yeknesaklaflt›r›lmas›, Girifl,
• Muhasebenin Temel Kavramlar› ve
Genel Kabul Görmüfl Muhasebe Prensipleri,
• Tekdüzen Genel Hesap Plan› ve
Aç›klamalar›,
• Mali ‹fller, Muhasebe ve Kontrol Dairelerinin Organizasyonu,
• Terimler ve Aç›klamalar,
olmak üzere 6 rapor yay›nlam›flt›r.
“Muhasebenin Temel Kavramlar› ve
Genel Kabul Görmüfl Muhasebe Prensipleri” adl› raporda 10 adet kavram
belirtilmifltir.
Sermaye Piyasas› Kurulu’ nca düzenlenen ve 29.01.1989 tarih ve 20064 say›l› Resmi Gazete’ de yay›nlanan Seri
XI: ve No:1 Sermaye Piyasas›nda Mali Tablo ve Raporlara ‹liflkin ‹lke ve
Kurallar Hakk›nda Tebli¤’ in 1. bölümünde “Mali Tablolarda Muhasebe
Politikalar›n›n Aç›klanmas› ve Muhasebenin Temel Kavramlar›” bafll›¤› alt›nda 12 adet kavram belirtilmifltir.
Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›’ nca düzenlenen 26.12.1992 tarih ve 21447 say›l› Resmi Gazete’ de yay›nlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i S›ra No: 1 ‘ de Muhasebe Usul ve
Esaslar› adl› bölümde “Muhasebenin
Temel Kavramlar›” bafll›¤› alt›nda 12
adet kavram belirtilmifltir.
Sermaye Piyasas› Kurulu’ nca düzen-

7 AKDO⁄AN, N. : “ Dördüncü Yönergenin Öngördü¤ü Bilanço Tablosu ve Ülkemizdeki Uygulamalarla
Karfl›laflt›r›lmas›” , 20-24 Nisan 1991 tarihlerinde K›br›s’ da yap›lan Türkiye XII. Muhasebe E¤itimi
Sempozyumu’ na sunulan Tebli¤, s. 2.

lenen “Sermaye Piyasas›nda Mali Tablo ve Raporlara ‹liflkin ‹lke ve Kurallar
Hakk›nda Tebli¤” , Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›’ nca düzenlenen ” Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i” ile ‹DTYDK- Tekdüzen Muhasebe Sistemi’
nde yer alan temel kavramlar karfl›laflt›rmal› olarak afla¤›da sunulmufltur.
‹.D.T.Y.D.K.

Sermaye Piyasas› Kurulu Maliye Bakanl›¤›

Tekdüzen Muhasebe Tebli¤inde Belirtilen

Muhasebe Sistemi Uygl.

Muhasebenin

Belirtilen Muhasebenin

Sisteminde Belirtilen Muhasebenin Temel
Temel Kavramlar›
1. Sosyal Sorumluluk
2. Kiflilik
3. ‹flletmenin Süreklili¤i
4. Dönemsellik
5. Para Ölçüsü
6. Maliyet Esas›
7. Objektif Belge
8.Tutarl› ve
Karfl›laflt›r›labilir
9. Tam Aç›klama
10.Muhafazakarl›k

Kavramlar›

Genel Tebli¤inde

1. ‹flletmenin Süreklili¤i
2. Dönemsellik
3. Tutarl›l›k
4. ‹htiyatl›l›k
5. Tam Aç›klama
6. Önemlilik
7. Sosyal Sorumluluk
8. Tarafs›zl›k

Temel Kavramlar›
1. Sosyal Sorumluluk
2. Kiflilik
3. ‹flletmenin Süreklili¤i
4. Dönemsellik
5. Parayla Ölçülme
6. Maliyet Esas›
7. Tarafs›zl›k ve Belgelendirme
8. Tutarl›l›k Rapor Sistemi

9. Özün Önceli¤i
10. Kiflilik
11. Para Ölçüsü
12. Maliyet

9. Tam Aç›klama
10. ‹htiyatl›l›k
11. Önemlilik
12. Özün Önceli¤i

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i S›ra No: 1, Sermaye Piyasas› Kurulu Tebli¤i ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ nde yer alan muhasebenin temel kavramlar›, genel olarak ayn› olmakla beraber, öncelik yönünden veya birkaç isim
farkl›l›¤› yönünden birbirinden farkl› oldu¤u görülmektedir. Bununla birlikte bu
kavramlar, Avrupa Toplulu¤u taraf›ndan yay›nlanan Dördüncü Yönerge’nin genel hükümlerini ve Yönerge de yer alan kavramlar› fazlas›yla kapsamaktad›r.
Muhasebe politikalar›n›n seçilmesinde ve bu politiklar›n uygulanmas›nda esas
al›nmas› gereken, temel kavramlard›r.
Muhasebe uygulamalar›nda muhasebenin temel kavramlar›ndan hangilerine uygun hareket edildi¤i ile ilgili olarak yap›lan bir anket çal›flmas›nda; ankete kat›lanlar›n,
% 1’ i Sosyal Sorumluluk Kavram›na,

% 3’ ü Kiflilik Kavram›na,
% 4’ ü ‹flletmenin Süreklili¤i Kavra
m›na,
% 5’ i Dönemsellik Kavram›na,
% 6’ s› Maliyet Esas› Kavram›na,
% 8’ i Parayla Ölçülme Kavram›na,
% 9’ u Tarafs›zl›k ve Belgelendirme
Kavram›na,
% 10’u Tutarl›l›k Kavram›na,
% 12’ si Tam Aç›klama Kavram›na,
% 15’i ‹htiyatl›l›k Kavram›na,
% 13’ü Önemlilik Kavram›na,
% 14’ü Özün Önceli¤i Kavram›na
uygun hareket ettiklerine belirtmifllerdir.
Söz konusu ankette, yöneltilen sorular
sonucunda al›nan cevaplardan temel
kavramlar›n uygulamada içerikleri itibariyle anlafl›lamad›¤›, bir bölümüne
vergi kayg›s› nedeniyle uyulmad›¤›,
bir bölümünün ise uygulamada kavram›n içeri¤ine uygun hareket edilmesine ra¤men yap›lan uygulaman›n ilgili
kavram gere¤i yap›ld›¤›n›n bilinmedi¤i
sonucuna ulafl›lm›flt›r. 8
4- TÜRK‹YE MUHASEBE
STANDARTLARI (TMS)
Muhasebe meslek yasas›, 01.06.1989
tarihinde “3568 Say›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu” yürürlü¤e girmifltir. Muhasebe mesle¤ini düzenleyen 3568 sa-

y›l› Yasan›n kabul edildi¤i 1989 y›l›ndan bu yana muhasebe standartlar› ile
ilgili ihtiyaç daha belirgin hale gelmifltir. Bu ihtiyac› gidermek amac›yla
1994 y›l›nda TÜRMOB Yönetim Kurulu’ nun , bat› ülkelerindeki kurulufllara benzeyen ve uluslararas› muhasebe
standartlar› kurulu ile uyumlu olmak
üzere Türkiye’ de muhasebeden yararlanan tüm çevrelerin temsil edilece¤i
özerk çal›flan (TMUDESK) “ Türkiye
Muhasebe ve Denetim Standartlar› Kurulu” nun kurulmas›na öncülük etmek
üzere TMUDESK Yönergesini kabul
etmifltir. TMUDESK, 09 fiubat 1994
tarihinde kurulmufltur.
TMUDESK’ in amac›, tüm ülkede faaliyette bulunan iflletmelerin ve di¤er
kurulufllar›n mali tablolar›n›n düzenlenmesini esas almak, muhasebe ilkelerinde tek düzeni gerçeklefltirmektir.
Ayr›ca, TMUDESK’ in di¤er önemli
görevi ise meslek mensuplar›n›n, mali
tablolar›n ba¤›ms›z denetimine esas
alacaklar› denetim standartlar›n› saptamakt›r.
Türkiye’ de farkl› alanlarda farkl› muhasebe uygulamalar›n›n esas al›nmas›,
muhasebe uygulamalar›nda tekdüzeli¤i
engellemifltir. Bu sorunu ortadan kald›rmak amac›yla Türkiye Muhasebe
Standartlar› oluflturulmufltur.
TMUDESK, 1994 y›l›ndan bu yana 19
adet Türkiye Muhasebe Standard› yay›nlam›flt›r. Konu ile ilgili çal›flmalar›-

8 ATAMAN, Ü. , ARGUN, D. : “ Teori ile Uygulama Aras›ndaki Farklar ve Muhasebe E¤itimine
Etkileri ” , Türkiye XVIII. Muhasebe E¤itimi Sempozyumu’ na Sunulan Tebli¤ , 12 - 16 May›s 1999,
Fethiye - Mu¤la , s. 147 .

na devam etmektedir. Fakat günümüzde henüz bu standartlar›n tam olarak
uygulanmas›na yönelik yasal düzenleme bulunmamaktad›r.
TMUDESK taraf›ndan bugüne kadar
yay›nlanm›fl Türkiye Muhasebe Standartlar› afla¤›da sunulmufltur.
Türkiye Muhasebe Standartlar›
(TMS)
1- Finansal Tablolar›n Sunuluflu
2- Yüksek Enflasyon Dönemlerinde
Finansal Raporlama
3- Nakit Ak›fl Tablolar›
4- Sat›fllar ve Di¤er Ola¤an Gelirler
5- Konsolide Finansal Tablolar
6- ‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar›n Muhase
belefltirilmesi
7- Yat›r›mlar›n Muhasebelefltirilmesi
8- Maddi, Maddi Olmayan Duran Var
l›klar ile Özel Tükenmeye Tabi
Varl›klar
9- Amortisman Muhasebesi
10-Dönem Net Kar› veya Zarar›,
Temel Hatalar ve Muhasebe
Politikalar›nda De¤ifliklikler
11-Finansal Bilgilerin Bölümlere
Göre Raporlanmas›
12-Kur De¤iflim Etkilerinin
Muhasebelefltirilmesi
13-Stoklar
14-Borçlanma Maliyetlerinin
Muhasebelefltirilmesi
15-Araflt›rma ve Gelifltirme Maliyetleri
16-Banka ve Benzeri Finansal
9 ERTUNA, ‹. Ö. : a. g. e. , s. 178.

Kurulufllar›n Finansal Tablolar›n›n
Kamuya Aç›klanmas›
17-Kiralama ‹fllemlerinin
Muhasebelefltirilmesi
18-Y›llara Yayg›n ‹nflaat ve Onar›m
Sözleflmeleri
19-Karfl›l›klar, Koflullu Borçlar ve
Koflullu Aktifler
Günümüzde ise standartlar› haz›rlama
ifllemi Türkiye Muhasebe Standartlar›
Kurulu (TMSK) taraf›ndan yürütülmektedir.

5- MAL‹ TABLOLAR ‹LKELER‹
Muhasebe, muhasebe bilgilerinden yararlananlara iflletmenin varl›klar›,
borçlar› ve öz sermayesi ile ilgili mali
nitelikteki bilgileri sa¤layarak; iflletmenin faaliyet sonuçlar›n›n varl›klar›,
borçlar› ve öz sermayesi üzerindeki etkisiyle ilgili güvenilir bilgiler sa¤layarak, yat›r›mc›lar, kredi verenler ve di¤er ilgililer için karar almada; gelecekteki nakit ak›mlar›n› de¤erlendirmede
yararl› bigiler sa¤layarak hizmet etmektedir. Muhasebenin iflledi¤i ve iletti¤i bilgilerin sahip olmas› gereken nitelikleri de, bu bilgilerden yararlanacaklara nas›l hizmet edilece¤ini saptamaktad›r. Bu nitelikler afla¤›da belirtilmifltir.9
a. Anlafl›labilirlik: Muhasebenin haz›rlad›¤› mali tablolar ve bu tablolardaki bafll›klar kullananlarca anlafl›labilir
olmal›d›r.
b. ‹htiyaca Uygunluk: Muhasebenin

iflledi¤i bilgiler, bu bilgilerden yararlanacak olan ilgililerin alacaklar› kararlarda kullanabilecekleri bilgiler olmal›d›r.
c. Güvenilirlik: Muhasebenin haz›rlad›¤› bilgilerin, defterlerde ayn› yöntem
kullan›larak yap›lan ba¤›ms›z de¤erlendirmenin sonuçlar›na uygun olmal›d›r.
d. Karfl›laflt›r›labilirlik : De¤iflik iflletmelerin mali nitelikteki bilgilerinin
karfl›laflt›r›labilir olmas› yine ayn› iflletmenin de¤iflik dönemlerdeki bilgilerinin karfl›laflt›r›labilir olmas› gerekmektedir.
e. Zaman Aç›s›ndan Uygunluk : Muhasebenin iflledi¤i ve iletti¤i bilgilerin
al›nacak kararlarda yararl› olmalar›
için yeterince erken ifllenmeli ve iletilmelidir.
Maliye Bakanl›¤›’n›n Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i
ile iflletmeler taraf›ndan düzenlenecek
mali tablolar afla¤›da belirtilmifltir.
Bilanço, Gelir Tablosu, Sat›fllar›n Maliyeti Tablosu, Fon Ak›m Tablosu, Nakit Ak›m Tablosu, Kar Da¤›t›m Tablosu, Öz Kaynaklar De¤iflim Tablosu’dur.
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan
yeni düzenlemelerle , Fon Ak›m Tablosu ile Nakit Ak›m Tablosu’ nun iflletmeler taraf›ndan düzenlenme zorunlulu¤u kald›r›lm›flt›r.
Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotlar› ve ekleri ile birlikte temel
mali tablolar›, di¤erleri ise ek mali tablolar› oluflturmaktad›r.
Mali tablolar ilkeleri , mali tablolar›n

düzenlenmesinde iflletmeler taraf›ndan
uygulanacak kurallar› ifade etmektedir.
Mali tablolar›n düzenlenme ilkeleri,
muhasebe uygulamalar›n› yönlendirici
çal›flmalar yapan kurulufllara göre de¤iflmektedir. Ülkemizde , ‹ktisadi Devlet Teflekküllerini Yeniden Düzenleme
Komisyonu, Maliye Bakanl›¤› ve Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan mali
tabolar›n düzenlenme ilkeleri ayr› ayr›
belirlenmifltir.
Bu ilkeler bafll›klar halinde afla¤›da belirtilmifltir.
1- Bilanço ‹lkeleri
a. Varl›klara ‹liflkin ‹lkeler
b. Yabanc› Kaynaklara ‹liflkin ‹lkeler
c. Öz Kaynaklara ‹liflkin ‹lkeler
2- Gelir Tablosu ‹lkeleri (Gelir ve
Gider ‹lkeleri )
Sermaye Piyasas› Kurulu tebli¤inde
ise yukar›daki tasnife dayal› temel mali tablolar›n düzenlenme ilkeleri bulunmamaktad›r.
‹flletmelerde mali tablolara iliflkin uygulamada, yukar›da belirtilen yasal
statüye sahip kurulufllar , kendi etki
alan›na giren iflletmelerden, mali tablolar› de¤iflik içerik (kapsam) ve biçimsel yap›da istemektedirler. Sermaye Piyasas› Kurulu’ nun SPK kapsam›ndaki
Anonim flirketlerden istedi¤i mali tablolar›n içerik ve biçimsel yap›lar›,
‹DTYDK-Tekdüzen Muhasebe Sisteminde öngörülen mali tablolar›n içerik
ve biçimsel yap›lar› ile Maliye Bakanl›¤› Muhasebe Sistemi Genel Tebli¤i’
nde ticaret, endüstri ve hizmet iflletmeleri için öngörülen mali tablolar›n içe-

rik ve biçimsel yap›lar› aras›nda farkl›l›klar bulunmaktad›r.
Örne¤in; Vergi Usul Kanunu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤‘ lerindeki muhasebe hükümlerinin
uygulanmas›n› Maliye Bakanl›¤›, Sermaye Piyasas› Kanunu ve tebli¤lerinde
yer alan muhasebe hükümlerinin uygulanmas›n› ise Sermaye Piyasas› Kurulu istemektedir.
Her kurulufl kendi belirledi¤i standartlar dahilinde kendi etki alan›na giren
iflletmelerin mali bilgileri ile mali tablolar›n› kabul etmektedir. Belirtilen bu
da¤›n›kl›l›k, çok seslilik ve çok düzenlilik iflletmelerin her kurulufl için ayr›
bir muhasebe düzeni kurmas›na veya
ayr› mali tablolar düzenlemesine neden
olmaktad›r. Örne¤in, ülkemizde Sermaye Piyasas› Kanunu’ na tabi anonim
flirketler muhasebe uygulamalar›nda,
ilgili mevzuat yan›nda, Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan tebli¤leri de dikkate almak zorundad›rlar.
Ülkemizde muhasebe uygulamalar›
alan›nda yetkiye sahip Maliye Bakanl›¤›, Sermaye Piyasas› Kurulu, Hazine
Müsteflarl›¤›, Bankalar Birli¤i gibi kurulufllar›n TÜRMOB taraf›ndan yap›lacak düzenlemelere destek vererek bu
düzenlemeleri kabul etmeleri durumunda; Türkiye’ deki farkl› muhasebe
uygulamalar› da zaman içerisinde ortadan kalkacakt›r. Muhasebede tüm iflletme ilgililerine yönelik bilgi üretimi

gerçekleflecektir. Böylece muhasebe
; devletin “ vergi alaca¤›” n›n tam olarak hesaplanmas›, iflletmede “yönetime
araç olma” , ülkede “ kamuyu ayd›nlatma” fonksiyonlar›n› yerine getirecektir. Bu durum kay›t d›fl› ekonominin
de büyük ölçüde önlenmesine katk›da
bulunacakt›r.10
6- MUHASEBE – HUKUK
‹L‹fiK‹LER‹
60. Genel Aç›klama
Ticari muhasebe tacirlerin menfaatleri
gerektirdi¤i için oluflmufl ve geliflmifltir. Yüzlerce y›l süren ticari muhasebenin kendili¤inden oluflmas›n›, muhasebe alan›n› hukuk kurallar› ile düzenleme safhas› takip etmifltir.
Ekonomik hayat gelifltikçe iflletmelerin
büyümesi ve say›ca artmas›, - ticari
muhasebenin oluflmas› ve geliflmesi
yan›nda- muhasebe alan›n›n hukuk kurallar› ile düzenlenmesini de gerektirmifltir.
Muhasebe alan›nda hukuk kurallar› ile
korunmas› gereken menfaatler artt›kça
bu alana yasa koyucunun da müdahalesi yo¤unlaflm›flt›r.
Muhasebe hukukunun oluflmas›nda korunmaya de¤er menfaatler bafllang›çda
özel menfaatler (tacirlerin, iflletmelerin, alacakl›lar›n menfaat›) iken zamanla özel menfaatler yan›nda kamu
menfaatlerini de korumak gerekmifltir
(Tasarruf sahipleri, mevduat sahipleri,
sigortal›lar ve büyük iflletmelerin mali

10 ALTU⁄, O. , ‹B‹fi, C. : “ Türkiye’ de Muhasebe Uygulamalar›n› Yönlendiren Mali Mevzuat›n Kapsam›
ve E¤itimdeki Yeri ” , Türkiye XVIII. Muhasebe E¤itimi Sempozyumu’ na Sunulan Tebli¤ ,
12 - 16 May›s 1999, Fethiye - Mu¤la , s. 240 .

bak›mdan s›hhatli olmalar›ndaki kamu
yarar› gibi).11
Ticari defter tutma ve bilanço ile ilgili
hükümler uzun y›llar ticaret hukuku
içinde incelenmifltir. Fakat muhasebe
alan›ndaki hukuki düzenlemelerin ço¤almas› ve muhasebe mesle¤inin, 3568
say›l› “ Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Yasas› “ ile düzenlenmesi, Tekdüzen Muhasebe Sistemi konusunda yay›nlanan Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebli¤leri ,
Sermaye Piyasas› Kanunu ve Sermaye
Piyasas› Kurulu ‘ nun Tebli¤leri v.b.
dolay›s›yle muhasebe –hukuk iliflkileri
, son y›llarda ticaret hukukundan ayr›
ve çok daha kapsaml› olarak geliflmifltir.
Muhasebe – Hukuk iliflkileri teknik
aç›dan muhasebe ile hükümleri kapsamakla birlikte ayr›ca gerçek veya tüzel
kiflinin vergilendirilmesinde kar veya
zarar› tesbit bak›m›ndan vergi hukukunuda kapsamaktad›r.
Muhasebenin nas›l tutulaca¤›na iliflkin
temel ve evrensel bir kanun bulunmamaktad›r. Muhasebe teorisi bilimsel
yöntemlere dayanmakla birlikte, muhasebe uygulamas› ülkelere göre fakl›l›k göstermektedir. 12
Ülkelerin muhasebe uygulamalar›na

etki yapan faktörleri;
a. Sosyo-Kültürel Koflullar
b. Yasal ve Siyasal Koflullar,
c. Ekonomik Koflullar,
olarak belirtebiliriz. Bu faktörlerin ülkeden ülkeye farkl›l›k göstermesi nedeniyle her ülkedeki muhasebe uygulamalar›n›n da farkl›l›k göstermesi do¤ald›r. 13
Ülkemizde de iflletmelerin içinde bulundu¤u mali ve ticari hayat› düzenleyen Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul
Kanunu, Sermaye Piyasas› Kanunu
v.b. gibi pozitif hukuk kurallar› yürürlüktedir. Belirtilen her bir düzenlemenin amac› birbirinden farkl›d›r. Ancak
bu düzenlemeler muhasebe uygulamalar›na yön vermektedirler. 14
Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuat›, 1980’ li y›llar›n sonlar›na kadar
muhasebe standartlar›m›z› di¤er bir
ifadeyle muhasebe hukukunu oluflturmufl ve y›llard›r muhasebe uygulamas›na yön vermifltir. 1989 y›l›nda yay›nlanan Sermaye Piyasas› Kurulu’ nun
Seri XI: ve No: 1 Sermaye Piyasas›nda
Mali Tablo ve Raporlara ‹liflkin ‹lke ve
Kurallar Hakk›nda Tebli¤’ i ile önce
belirli ortakl›klarca düzenlenecek mali
tablo ve raporlara iliflkin ilke ve kurallar belirlenmifl; bu düzenlemeyi takiben 1994 y›l›nda yürürlü¤e giren Mali-

11 KARAYALÇIN, Y. : a. g. e. , s. 10.
12 ARSLAN, E. : “‹lkelerine Kavuflan Muhasebe Uygulamalar›na Do¤ru”, Türkiye XIII. Muhasebe E¤itimi
Sempozyumu, Çeflme-‹zmir , 20-22 May›s 1993, s. 17.
13 GÜRED‹N, E. : “Türkiye’ de Denetim Standartlar›n›n Oluflumu”, XIV. Türkiye Muhasebe Kongresi,
Muhasebe Enstitüsü Dergisi, A¤ustos-Kas›m, 1987, Say›: 49-50 , s. 28.
14 ARSLAN, E. : a. g. e. , s. 17-18.

ye Bakanl›¤›’ n›n Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebli¤i ile de bilanço
esas›na tabi iflletmelerin muhasebe
standartlar› belirlenmifltir. Söz konusu
her iki tebli¤, genel hatlar› itibariyle
Uluslararas› Muhasebe Standartlar›n›n
ülkemiz koflullar›na uyarlanmas› niteli¤inde olup , Türk Muhasebe Hukukuna
ek bir kaynak oluflturmufltur. 15

61-Tarihsel Süreç ‹çinde Muhasebe
– Hukuk ‹liflkileri
1642 y›l›nda hesap makinas›n›n Frans›z Blaise Pascal taraf›ndan bulunmas›
toplama, ç›kartma ifllemlerini kolaylaflt›rarak muhasebe defterlerinin daha
kullan›l›r duruma gelmesini sa¤lam›flt›r. Art›k muhasebe defterlerinin yayg›n bir kullan›m alan› oluflma¤a bafllam›flt›r. Bu durumda muhasebe kay›tlar›n›n hukuki çerçevesi oluflturulmal›,
baflka bir deyiflle muhasebenin hukuk
ile ba¤lant›s› kurulmal›d›r. Böylece
muhasebe, hukukun evrensel koruyucu
flemsiyesi alt›na girmifl olacakt›r.
Muhasebenin hukuk ile iliflkisinin bafllamas› kuflkusuz çok eskidir. Bu iliflkinin ticaretin hukuk ile ba¤›nt›s›n›n bafllad›¤› M. S. II. yüzy›la kadar uzad›¤›
ve muhasebenin tarihi derinli¤inin yafland›¤› Do¤u Akdeniz k›y›lar›nda ortaya ç›kt›¤› bilinmektedir. Luca PAC‹OL‹ ve onu izleyen 16. yüzy›l yazarlar› defterlerin noterden onaylat›larak
hukuki nitelik kazanmalar›n› sa¤lama-

¤a çal›flm›fllard›r. Hatta 1549 y›l›nda
‹spanya’ da krall›k, “ … tüccarlar›n
defterlerini ‹spanyolca tutmalar›” zorunlu¤unu getiren yasa dahi ç›kartm›flt›r . Ne var ki , bu zorunluluk defter tutma zorunlulu¤u de¤ildir. Bu zorunluluk , Fransa’ da 1673 y›l›nda Colbert
Kararnamesi ile getirilmifltir.
Colbert Kararnamesiyle muhasebe ile
hukuk aras›nda ba¤›nt› kurulurken muhasebe defterlerinin kullan›m› da düzen alt›na al›nm›flt›r.
17. yüzy›l›n muhasebe tarihindeki bu
en önemli olay›n› ortaya koyan Colbert
Kararnamesi on maddeden oluflmaktad›r.
1. Madde’ de, tüccarlar›n al›flverifllerini, senetli ifllemlerini, borçlar›n› ve
masraflar›n› bir deftere kaydetmeleri
zorunlu¤u yer almaktad›r.
2. Madde’ de, bankalar ve kambiyo
ajanlar›n›n ticari ifllemlerini ve ifllemlerde do¤acak protesto durumlar›n›
günlük deftere yazmalar› zorunlu¤una
yer verilmifltir.
3. Madde’ de, ticaret defterlerinin ilk
ve son sayfalar›n›n bulunulan kentin
noterinde (consul) onaylat›lmas› zorunlu¤u ile ilgilidir.
4. Madde’ de, bankalar ve kambiyo
ajanlar›n›n defterlerinin her sayfas›n›n
onaylat›lmas› gereklili¤i belirtilmektedir.
5. Madde’ de, günlük deftere tarih s›ra-

15 ALTU⁄,O.: “Muhasebe-Hukuk ‹liflkileri”, Türkmen Kitabevi Yay›nlar›, Yay›n No: 149/38,
‹stanbul, 1999, s. 2. , B‹LG‹NO⁄LU, F. : “ Muhasebe Hukukumuzun Uluslararas› Muhasebe
Standartlar›’ na Uyumunda Ulafl›lan Düzey ve Ertelenmifl Vergiler”, ‹.Ü. ‹flletme Fakültesi Dergisi, C.23,
Kas›m 1994, s.2.

s› ile, bofl yer b›rak›lmadan ifllemlerin
s›ras› ile yaz›lmas› zorunlu¤u ile ilgilidir.
6. Madde’ de, Kararname’ nin yay›nlanmas›ndan sonra alt› ay içinde yukar›daki maddelerin uygulanmas›na bafllan›lmas› istenmifl ve eski defterlerin
içindekilerin yeni defterlere aktar›labilece¤i belirtilmifltir.
7. Madde, tüccarlar›n ald›klar› de¤erli
ödeme belgelerini defterlere yazmalar›
zorunlu¤u getirmektedir.
8. Madde’ de, tüm tüccarlar›n iki y›lda
bir kez tüm aktif ve pasiflerini gösteren
envanter yapmak zorunlu¤unda olduklar› yaz›l›d›r .
9. Madde, defterlerin , kay›tlar›n ya
da envanter bilgilerinin hukuki bir belge niteli¤i tafl›d›klar› belirtilmektedir.
10. Madde, bir tüccar›n defterlerini ve
kay›tlar›n› kan›t olarak kullan›rken
kendisine yemin verilebilece¤i hususunu içermektedir.
Colbert Kararnamesi , muhasebenin
çerçevesinin oluflturulmas› ile ilgilidir.
Bu ayn› zamanda çift yanl› kay›t düzeninin hukuki yap› ile güçlendirilmesi
olay›d›r.
Benzer uygulaman›n ayn› mükemmeliyette Belçika’ da ancak 1872 y›l›nda
yap›labildi¤i gözönünde tutulursa,
Colbert Kararnamesi’ nin tarihsel önemi daha iyi anlafl›lmaktad›r. 16
Muhasebe Hukuk iliflkilerinde gelifl-

meler: Muhasebe – Hukuk iliflkileri
günümüze gelinceye kadar bafll›ca
dört dönemden geçmifltir.17
a. Tacirlerle ilgili defter tutma hukuku
b. Anonim flirketlerle ilgili bilanço
hukuku
c. Sermaye piyasas›n›n geliflmesi ve
büyük iflletmelerin kurulmas›
d. Uluslararas› çal›flmalar - geliflmeler
1- Muhasebe kurallar›nda uyum-standart
2- Hukuk alan›nda yak›nlaflt›rma
(Muhasebe - Hukuk iliflkileri alan›nda
yak›nlaflt›rma)

7- SONUÇ
Tarihsel süreç içinde Fransa’ da 1673
y›l›nda yay›nlanan Colbert Kararnamesi ile muhasebe ile hukuk aras›nda ba¤›nt› kuruldu¤u, benzer bir uygulaman›nda Belçika’ da 1872 y›l›nda yap›ld›¤› belirtilmektedir.
Ülkemizde halen yürürlükte bulunan
mevzuat› inceledi¤imizde , muhasebe
ile ilgili dolayl› ve dolays›z çok çeflitli
ve da¤›n›k hükümler yer almaktad›r.
Ticari hayat› düzenleyen hukuki çerçeve çok genifl bir alan› kapsamakla birlikte bu hükümlerden özellikle vergi
yasalar›m›zda yer alanlar›, muhasebe
uygulamalar›n› do¤rudan yönlendirmektedir.
Ticari defter tutma ve bilanço ile ilgili

16 GÜVEML‹, O. : Luca PAC‹OL‹ ve Muhasebenin 500. Y›l›, ‹st. Yeminli Mali Müflavirler Odas› Yay›n›,
No: 2, ‹stanbul,1994, s. 10-11.
17 KARAYALÇIN, Y. : a. g. e. , s. 10 - 11.

hükümler uzun y›llar ticaret hukuku
içinde incelenmifltir. Fakat muhasebe
alan›ndaki hukuki düzenlemelerin ço¤almas› ve muhasebe mesle¤inin, 3568
say›l› “ Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Yasas› “ ile düzenlenmesi, 1992 ve takip eden y›llarda Maliye Bakanl›¤›nca Tekdüzen Muhasebe Sistemi konusunda yay›nlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebli¤leri , Sermaye Piyasas› Kanunu
ve Sermaye Piyasas› Kurulu ‘ nun Tebli¤leri v.b. dolay›s›yle muhasebe –hukuk iliflkileri , son y›llarda ticaret hukukundan ayr› ve çok daha kapsaml›
olarak geliflmifltir.
Muhasebe ile ilgili olarak yukar›da belirtilen kanun, tebli¤ v.b. ile yap›lan
düzenlemeler hukuki bak›fl aç›s›yla
muhasebe - hukuk iliflkilerinin (muhasebe hukukunun) özünü oluflturmaktad›r.
Muhasebe – Hukuk iliflkileri , muhasebecinin ve hukukçunun ortak çal›flma
alan›d›r. Hukuk bilgisi olmayan muhasebecinin ve/veya muhasebe bilgisi olmayan hukukçunun üstlendikleri görevlerde baflar› flanslar› yoktur. Muhasebecinin hukuk ile, hukukçunun ise
muhasebe ile yak›ndan ilgilenmeleri
kaç›n›lmaz bir gerçektir.
Muhasebecinin, muhasebe kay›tlar›n›
ve dayana¤› belgelerini hukuki kurallar
çerçevesinde düzenlemek suretiyle, iflletmenin ilgili taraflarla (sahibi-ortaklar›, personel, sat›c›, al›c›, kredi verenler, potansiyel yat›r›mc›lar, devlet, kamuoyu) iliflkilerinde oluflabilecek so-

runlar›n önlenmesi ve/veya çözümlenmesini sa¤layacak hukuk bilgisi edinmesi, hukukçunun ise takip etti¤i davalarda dikkate alaca¤› ticari muhasebe kay›t – belge düzeninin delil niteli¤i
tafl›y›p tafl›mad›¤›n› saptamaya yönelik
muhasebe bilgisi edinmesi gerekmektedir.
Günümüzde yaflad›¤›m›z ekonomik
ortamda vergi ve ticari türdeki davalar
giderek artmakta, borç-alacak ve haklar›n düzenlenmesi, alacak ve haklar›n
ispat edilmesi için ticari defterlere, ticari defter kay›tlar›na ve dayana¤› belgelere ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu tür
davalar; ticari defter kay›tlar› ve belgeleri ile kazan›l›r ya da kaybedilir.
Ticari ve vergisel türdeki davalarda
hak ve sorumluluklar muhasebe ile
saptanmaktad›r. Bu ise sa¤lam bir muhasebe düzenini gerektirmektedir. Muhasebe düzeni olmayan ekonomik ortamda , mahkemelerdeki davalar›n say›s›n›n artmas› kaç›n›lmazd›r.
Hakk›n oldu¤u yerde Hukuk, hukukun oldu¤u yerde ise Muhasebe vard›r. Muhasebesiz hukuk, hukuksuz
muhasebe olmaz.
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G‹R‹fi
inans literatüründe risk, muhtemel getiri ya da nakit ak›mlar›n›n beklenen
getiri ya da nakit ak›m›ndan sapmas› olarak tan›mlanmaktad›r. Asl›nda beklenen getiri ya da nakit ak›m›n›n gerek alt›nda gerekse üstünde oluflabilecek
de¤erler riski ortaya ç›kart›rken, günlük kullan›mda risk denilince sadece beklenen de¤erin alt›nda oluflabilecek de¤erler ile ilgilenilmektedir. Bu da, gerek bireylerin gerekse kurumlar›n kazanabileceklerinden çok kaybedebilecekleri ile ilgilendiklerini ortaya koymaktad›r. Do¤as› gere¤i riskten kaç›nan bir özellik sergileyen rasyonel yat›r›mc›lar da bu özelliklerinden dolay› risk ile ilgilenmekte,
kaç›nabilmek için de çeflitli yöntem ve enstrümanlar yarat›p, gelifltirmektedirler.
Markowitz’in Portföy Kuram›n› ortaya koymas›ndan sonra, Finans literatüründe
risk konusu ile çok daha fazla çal›fl›lmaya bafllanm›fl olup, halen günümüzde de
bu çal›flmalar devam etmektedir. Gerçekte bir çok konuda riskten bahsedilebilir
ve çeflitli risk çeflitleri tan›mlanabilir olmas›na karfl›n, çal›flmam›z›n konusu oluflturan “Riske Maruz De¤er (RMD) – Value at Risk (VAR)” de herhangi bir portföyün karfl›laflabilece¤i olas› zarar ile ilgilenmekte ve bu rakam› belirlemeye çal›flmaktad›r. Yöntemin özellikle günümüzde bankac›l›k sektöründe uyguland›¤›
düflünülürse, sektörün karfl› karfl›ya bulundu¤u riskler flöyle s›ralanabilir; 1. Kredi riski, 2. Likidite riski, 3. Piyasa riski ve 4. ‹flas riski. RMD Yönteminin ilgilendi¤i ve ölçmeye çal›flt›¤› risk piyasa riskidir. Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu taraf›ndan yay›nlanan Bankalar›n Sermaye Yeterlili¤inin Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin yönetmelikte, Bankac›l›k sektörü için Genel
Piyasa Riski: “Bankan›n al›m sat›m hesaplar› içerisinde yer alan; a) getirisi faiz
oran› ile iliflkilendirilmifl borçlanmay› temsil eden finansal araçlara, b) hisse senetlerine, c) di¤er menkul k›ymetlere, yukar›da belirtilen araçlara dayal› türev
sözleflmelere, bankan›n bilanço içi ve bilanço d›fl› kalemlerinde yer alan, farkl›
döviz cinslerindeki tüm döviz varl›klar› ve yükümlülüklerine iliflkin pozisyonlar›n de¤erinde faiz oranlar›, hisse senedi fiyatlar› ve döviz kurlar›ndaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riskidir.” fleklinde tan›mlanmaktad›r1. Genel olarak tan›mlamak gerekirse, de¤eri piyasa flartlar›nda oluflan faiz
oran›, döviz kuru ve mal, hizmet, hisse senedi fiyatlar›ndan etkilenen varl›klar›n
de¤erlerinde oluflabilecek zarar riski piyasa riskidir.

1994 y›l›nda RMD yöntemini kullanan
Riskmetrics’ i uluslararas› yat›r›m bankas› olan JP Morgan’ ›n gelifltirmesi
ile, yöntemin portföylerin piyasa riskini ölçme konusunda kullan›m› bafllam›flt›r. Ayr›ca Bankac›l›k sektörü için
uluslararas› standartlar üreten Bank for
I›nternational Settlement (BIS) Basle
Komitesinin 1996 y›l›nda yay›nlad›¤›
“Overview of the Amendment to the
Capital Accord to Incorporate Market
Risks” adl› belgede, RMD yönteminden bahsetmesi ve daha önceden piyasa riskini ölçmede kullan›lan standart
metodun yan› s›ra, kurulufllar›n kendi
gelifltirdikleri risk ölçüm modellerini
kullanabileceklerini belirtmesi, yöntemin kullan›m›n› yayg›nlaflt›rm›flt›r2.
Ülkemizde de sektörün üst kurulu olan
BDDK taraf›ndan 10 fiubat 2001 tarihinde yay›nlanan ve yukar›da an›lan
yönetmelikte yöntemin kullan›m›na
iliflkin ayr›nt›l› aç›klamalar yap›lm›flt›r.
RMD piyasa riskinin objektif, ba¤›ms›z istatistiki risk ölçüm modelleriyle
nas›l ele al›nd›¤›n› gösteren ve ölçen,
bir risk yönetim tekni¤idir. Di¤er bir
deyiflle RMD bir ifllem durumunda
(al›m sat›m; pozisyon alma), belli bir
zaman içinde, belli bir güven aral›¤›nda meydana gelebilecek en yüksek zarar› ifade etmektedir. Böylece bu model gerek firma içi riske bak›flta tutarl›l›¤› gerekse de düzenleyici kurumlar
1
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(BDDK) için de piyasa riski karfl›s›nda
bulundurulmas› gereken sermaye için
bir gösterge olma durumunu gösterebilmektedir.
RMD yönteminin en büyük kolayl›¤›
bir portföyün bütününe uygulanabildi¤i gibi tek tek bütün finansal enstrümanlara uygulanabilmesidir. Böylece
finansal kurumlar RMD’ i günlük risk
ölçümünün vazgeçilmez bir unsuru
olarak görmeye bafllam›fllard›r.
RMD, BDDK taraf›ndan yay›nlanm›fl
olan an›lan yönetmelikte: “Elde tutulan
bir portföy yada varl›k de¤erinin faiz
oranlar›nda, döviz kurlar›nda ve hisse
senedi fiyatlar›ndaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek de¤ifliklikler neticesinde maruz kalabilece¤i
en yüksek zarar›, belli bir güven aral›¤› ve zaman dilimini dikkate alarak ifade eden ve muhtelif istatistiki yöntemlerle tahmin edilen de¤erdir.” fleklinde
tan›mlanmaktad›r3.
RMD portföyün belli bir zaman sürecinde ne kadar zarar edebilece¤ine cevap aramaz; belli bir olas›l›k dahilinde
zarar edebilece¤i maksimum de¤eri
gösterir. Çünkü ilk sorunun cevab› asl›nda e¤er tüm piyasa faktörleri olan
faiz oran›, döviz kuru ve fiyatlar ayn›
anda ciddi boyutta olumsuz etkilenirse,
teorik olarak zarar tüm portföy de¤eri
olabilir4. Ama RMD, portföyün piyasa

“Bankalar›n Sermaye Yeterlili¤inin Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik”,
www.bddk.org.tr
“Overview of the Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks”, Ocak 1996
www.bis.org
Ad› geçen Yönetmelik

faktörlerin belli bir zaman içinde gösterecekleri de¤iflikliklerin portföy de¤erindeki olas› etkilerini gösterir.
RMD yöntemi piyasa riskini k›sa sureli olarak ölçer. Genellikle bu süre elde
tutulan varl›klar›n kolayl›kla likide
edilebilece¤i süreye ba¤l› olarak 1 ile
10 gün aras›nda de¤iflir. Uygulamada
genellikle son bir y›l›n ifllem günlerinin verileri ile RMD hesaplan›r, bu da
yaklafl›k 250 -260 ifl gününü ifade eder.
RMD, faiz, kur ve fiyat riskini kapsamas› ve bütün bunlar› tek bir rakama
indirgemesi özelli¤inden dolay› da son
y›llarda s›kça kullan›lmaya bafllanm›fl
bir risk ölçüm metodu olmufltur.
Tan›mda bahsedilen güven aral›¤› uygulamada % 90 ile % 99 aras›nda de¤iflmektedir. Herhangi bir portföyün %
99 güven aral›¤›nda ve bir günlük vadede 100 milyar TL RMD’inin olmas›
demek, bizim bu portföyden, bir gün
sonra maksimum 100 milyar TL kaybedebilece¤imizi gösterir. Bir baflka
deyiflle, portföyün y›l›n yaln›zca 3 gününde zarar›n›n 100 milyar TL’ n›n
üzerinde olabilece¤ini de söyleyebiliriz.

I. HESAPLAMA YÖNTEMLER‹
Riske maruz de¤erin hesaplanmas›nda
parametrik ve parametrik olmayan bafll›ca 3 yöntem kullan›lmaktad›r5;
• Parametrik
- Varyans-kovaryans yöntemi
4
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• Parametrik olmayan
- Tarihi simülasyon yöntemi
- Monte Carlo Simülasyon yöntemi
Yöntemler, yaklafl›mlar› itibariyle
farkl›l›klar göstermekle beraber ortak
benzerlikler de gösterirler. Tüm yöntemlerde de¤er de¤iflim da¤›l›m›, portföylerin de¤erini etkileyen de¤iflkenlere ba¤l› bir fonksiyon olarak ele al›nmaktad›r. Örne¤in bir hazine bonosu
için piyasa riski faktörü hazine bonosu
faiz oran›yken, döviz pozisyonu için ilgili kur olabilmektedir. Tüm yöntemlerde bir risk faktörünün gelecekte oluflabilecek de¤er da¤›l›m›, geçmiflteki
ve genellikle son bir y›ldaki hareketine
ba¤l› olarak gerçekleflir.

1. Parametrik Yöntem
Ayn› zamanda varyans–kovaryans
yöntemi olarak da adland›r›lan parametrik yöntem korelasyon, volatilite
gibi parametreleri kullanan denklemlerle RMD tahmini yapmaya çal›fl›r. En
önemli özelli¤i riski yaratan piyasa
faktörlerin çok de¤iflkenli normal da¤›l›m (multivariate normal distribution)
gösterdi¤ini varsayar. Risk faktörlerindeki beklenen de¤iflim geçmifl donemde gözlenen volatilitesi ve di¤er risk
faktörleri ile olan korelasyonlar› ele
al›narak hesaplan›r ve bu de¤iflimin
portföy üzerinde oluflturdu¤u kay›p riske maruz de¤erdir. Parametrik RMD
yaklafl›m› duyarl›l›k üzerine kuruludur.

Active Araflt›rma Grubu, “Yirmibirinci Yüzy›lda Finansal Riskin Ölçülmesi”, Active Bankac›l›k ve
Finans Dergisi, say›:9 Ekim-Kas›m 1999, sayfa:16
Koçbank Risk Yönetimi Grubu, “Örneklerle RMD Yöntemi”, Active Bankac›l›k ve Finans Dergisi,
say›:18 May›s-Haziran 2001, sayfa:50

‹lgili risk faktöründeki beklenen de¤iflime göre portföyün maruz kalaca¤›
de¤er kayb› do¤rusal bir trend oluflturur.
2. Tarihi Simülasyon Yöntemi
Bu çal›flmada bir hipotetik örnekle
üzerinde detayl› bir flekilde durdu¤umuz Tarihi Simülasyon Yöntemi, geçmifl gelece¤in bir aynas›d›r yaklafl›m›ndan hareket eder. Buna göre, piyasa faktörlerindeki geçmiflteki de¤iflimler, portföyün gelecekteki de¤erinde
bir potansiyel kar/zarar da¤›l›m› oluflturur.
Kar/zarar da¤›l›m›n› oluflturabilmek
için elimizdeki portföyün piyasa faktörlerini geçmifl N gündeki de¤iflimlere
tabi tutarak günlük piyasa de¤erleri bulunur. Bu hipotetik de¤erlerin portföye
uygulanmas›yla N tane hipotetik gün
sonu portföy de¤eri elde edilir. Portföy
de¤erinin seviye olarak günlük de¤iflimlerinin s›ras›yla küçükten büyü¤e
s›ralanmas›yla bize çal›flt›¤›m›z güven
aral›¤›nda portföyün maruz kalabilece¤i en yüksek risk de¤eri hesaplan›r.
Tarihi Simülasyon yaklafl›m›n› afla¤›da
5 aflamada aç›klayabiliriz6:
Birinci aflama portföyü oluflturan piyasa faktörlerini belirlemek ve bunlar›n
de¤iflimlerinden ortaya ç›kabilecek de¤er de¤iflimlerini gösterecek formülü
ortaya koyabilmeyi kapsar.
‹kinci aflamada ise formülümüzde yer
alan piyasa faktörlerinin geçmifl N
gündeki tarihsel de¤erler çal›flmaya ka-

t›l›r. Bu de¤erlerin günlük de¤iflimleri
bize modelimizde kullanaca¤›m›z hipotetik de¤erleri oluflturmam›za yard›mc› olacaklar.
En kritik safha olan üçüncü aflama ise
oluflturulan hipotetik de¤erlerin portföy de¤erini günlük olarak nas›l etkiledi¤ini hesaplar. Geçmifl N günde yaflanan de¤iflimlerin gelecek N günde de
yaflanabilece¤ini varsayarak portföyün
günlük hipotetik de¤erlerinin kar/zarar
seviyeleri belirlenir.
Bir sonraki aflamada ise bulunan
kar/zarar seviyeleri küçükten büyü¤e
do¤ru s›ralan›r. Asl›nda bunlar geçmiflte var olmufl bütün piyasa koflullar›n›n
oldu¤u gibi aynen gelecekte de oluflmas› durumunda ortaya ç›kabilecek
günlük portföy kar veya zarar olas›l›klar›ndan baflka bir fley de¤ildir.
Son olarak, beflinci aflamada ise modeli kurmadan önce belirledi¤imiz güvenlik seviyesine denk gelen kar veya
zarar de¤eri bizim portföyün maruz kalabilece¤i riski ifade eder.
3. Monte Carlo Simülasyonu
Bu yöntemin en belirgin farkl›l›¤› tarihsel fiyat de¤iflimleri yerine rassal
olarak üretilen fiyat de¤iflimlerinin
kullan›lmas›d›r. Di¤er bir deyiflle,
Monte Carlo Simülasyonu, rastlant›sal
senaryolar meydana getirirken, ileride
bir hipotetik örnekle aç›klanacak olan
Tarihsel Simülasyon metodu geçmiflte
gerçekleflen piyasa hareketlerini senaryo olarak kabul eder. Bu yaklafl›m, Pa-

6 Thomas J. Linsmeier, Neil D. Pearson, “Risk Measurement: An Introduction to Value at Risk”,
University of Illinois at Urbana-Champaign, Temmuz 1996

rametrik Yöntem gibi varl›k getirilerin
ve dolay›s›yla ileride oluflacak portföy
de¤erlerinin normal da¤›l›ma sahip oldu¤unu varsayar. Bu iki yaklafl›mda
belirli bir da¤›l›m varsay›m› kullan›lmas› model riskine de maruz kal›nmas›na sebebiyet vermektedir. Birçok finansal enstrüman›n fiyat de¤iflimlerini
tam olarak normal da¤›l›mlarla aç›klamak mümkün olmamaktad›r7. Büyük
fiyat de¤iflimlerinin oluflma s›kl›¤› normal da¤›l›mda görünenden çok daha
fazla olabilir. ‹statiksel olarak “leptokurtosis” olarak adland›r›lan bu durum, normal da¤›l›m varsay›mlar›yla
uygulanan RMD tutar›n›n riski oldu¤undan düflük göstermesine sebep verebilir.
II. RMD HESAPLAMASINDA
KULLANILAN PARAMETRELER
1. Elde Tutma Süresi
Yukar›da da belirtildi¤i gibi RMD,
herhangi portföyün veya varl›k de¤erinin belli bir zaman dilimi içinde fiyat
de¤iflimlerinin ölçülmesi esas›na dayan›r. Elde tutma süresi uzad›kça maruz
kal›nacak risk, aralar›nda do¤ru orant›
sebebiyle, artacakt›r. Burada en önemli nokta elde tutma süresi ile portföyü
oluflturan varl›klar›n likit derecelerinin
uyumudur. E¤er bir bankan›n oluflturdu¤u portföyün içinde hazine bonosu,
döviz gibi çok likit enstrümanlar varsa,
elde tutma süresi 1 gün olabilir. Ancak,
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Basle Komitesi, RMD hesab›nda daha
uzun bir süre (10 ifl günü) piyasa faktörlerindeki de¤iflimlerin modele uygulanmas›n› istemektedir. Uygulamada
bir iflgününden uzun süreler için RMD,
hesaplanan günlük RMD de¤erinin,
söz konusu gün say›s›n›n karekökü ile
çarp›lmas› sonucunda bulunmaktad›r8.
Örne¤in, 10 günlük elde tutma süresi
için RMD hesaplanmak istendi¤inde,
hesaplanan bir günlük RMD’ in (3.16)
ile çarp›lmas› gerekmektedir. Ayn› uygulama BDDK’ n›n bahsedilen yönetmeli¤inde de aynen yer almaktad›r.
Yönetmelikte, RMD’ in günlük ve
% 99 güven aral›¤›nda hesaplanmas›
istenmektedir. Ayr›ca hesaplama için
kullan›lan tarihi gözlem döneminin bir
y›ldan az olamayaca¤› belirtilmektedir.
2. Güven Aral›¤›
RMD modelini gelifltiren JP Morgan
yüzde 95, Chase Manhattan yüzde 97.5
güven aral›¤›n› kulland›¤› gibi Basle
Komitesi yüzde 99 seviyesini ve tek tarafl› güven aral›¤›n›n kullan›lmas›n› istemektedir9. Güven aral›¤› ne kadar
yüksek tutulursa maruz kal›nacak kay›p/kazanç o kadar yüksek olacakt›r.
3. Baz Al›nan Para Birimi
Riske maruz de¤eri hesaplarken baz
al›nan para birimi genellikle kurum veya kuruluflun faaliyetlerinin raporland›¤› para birimi olmal›d›r.
4. Örnekleme Periyodu

David Blake, Financial Market Analysis, John Wiles &sons Ltd., 2. Bask›, 2000, s: 675
Mustafa Duman, “Bankac›l›k Sektöründe Finansal Riskin Ölçülmesi ve Gözetiminde Yeni Bir
Yaklafl›m: “Value at Risk Metodolojisi”, Bankac›lar Dergisi, say›:32, 2000, www.treasury.gov.tr
Geometric Brownian Motion – Brown Geometrik Seri: Piyasa riskinin zamanin karakoku ile olceklendirilmesi.

Fiyat de¤iflimlerinin gözlenece¤i ve
buna dayand›r›lacak volatilite (oynakl›k) ve korelasyon parametrelerinin hesaplanmas›nda kullan›lacak gözlem say›s› örnekleme periyodunu oluflturur.
Örnek kütlenin ço¤alt›lmas› genel kütleyi tahmininde ne kadar kolaylaflt›r›rsa, örnekleme periyodu da ne kadar
uzun tutulursa RMD’ in hesaplanmas›nda kullan›lan parametrelerinin do¤ru hesaplanmas› da o kadar yüksek
olur.
5. Risk Faktörleri Aras›ndaki
Korelasyonun Hesaplanmas›
Parametrik yöntemde portföy riskinin
ölçülmesinde portföyde bulunan varl›klar aras›ndaki korelasyonlar›n tespit
edilmesi gerekir. Ancak geçmifl dönemlerin gerçekleflmifl de¤erlerinden
elde edilen korelasyon katsay›lar› gelecekte meydana gelebilecek kriz dönemlerinde bir gösterge olmayabilir.
Bunun yan›nda korelasyon varsay›mlar›n›n RMD de¤erini etkilemesini önlemek amac›yla Basle Komitesi sermaye
zorunlulu¤unun tespitinde kullan›lacak
RMD rakam›n›n hesab›nda bankalar,
risk faktör gruplar› baz›nda hesaplanan
RMD rakamlar›n›n basit aritmetik toplam›n› alarak tüm banka için sadece bir
RMD rakam› hesaplayacaklard›r ve
kullan›lan varsay›mlar gözetim alt›nda
olacaklard›r10.
6. Backtesting Süreci
Kullan›lan RMD modelinin do¤rulu-

¤unun test edilme sürecidir. Gerçeklesen RMD de¤eriyle hesaplanan RMD
de¤erinin kars›laflt›r›lmas› sonucu elde
edilen de¤er negatif ise model baflar›l›d›r11. E¤er gerçekleflen RMD de¤eri
hesaplanandan büyük ve bu durum y›l›n 13 ifl gününden daha fazla bir zaman sürecinde meydan geliyorsa (yüzde 95 güven aral›¤›) sermaye flart›n›n
hesaplanmas›nda kullan›lan çarp›m
faktörü aflamal› olarak art›r›lmaktad›r.
Basel Komitesi, finansal kurumlar›,
güncel ve varsay›msal al›m-sat›m senaryolar› kullanarak geriye dönük test
uygulama kapasitelerini gelifltirmeleri
için teflvik etmektedir. Ancak, bir y›l
içinde % 95 güven aral›¤›nda gelebilecek 12 veya 14 ifl günündeki sapmalar›n istatistiksel sapmalardan m› yoksa
gerçek sapmalardan olup olmad›¤›n›
kontrol etmeliyiz. Bu tür uygulamada
iki tur istatistiksel hatayla kars›laflabiliriz. Teorik olarak do¤ru bir modeli reddetmek (Tip 1 hatas›), veya yanl›fl bir
modeli kabul etmek gibi (Tip 2 hatas›).
7. Stres Testler
Stress Stres testleri, anormal piyasa ortamlar›nda muhtemel ekonomik kay›plar›n tahmini için tasarlanm›flt›r. Stres
testi, portföye de¤iflik fiyat de¤iflim ve
korelasyon senaryolar› uygulanarak
portföy de¤erindeki de¤iflimlerin gözlenmesine dayanan bir tekniktir12.
Stres testinin amac›, muhtemel yo¤unlaflmalar› ortaya ç›karmak ve riskleri

9 P. Jackson, D. Maude, W. Perraudin, “Bank Capital and Value at Risk”, Bank of England, 1998
10 Mustafa Duman, a.g.m
11 M. Crouhy , D. Galai, R. Mark, “Risk Management”, McGraw Hill sayfa: 247,

daha da saydamlaflt›rmakt›r. ‹yi stres testleri güncel pozisyonlarla alakal› olmal›,
ilgili bütün piyasa fiyat oranlar›ndaki de¤ifliklikleri göz önünde bulundurmal›,
muhtemel trend de¤iflimlerini gözlemeli ve piyasa likiditesini dikkate almal›d›r.
Stres testi oluflumunda çeflitli yaklafl›mlar vard›r13:
• piyasa hareketlerinin fliddetli oldu¤u günleri baz alan tarihsel senaryolar oluflturarak
• piyasa floklar›n› belirtip risk faktörlerini büyük miktarda izole ederek her risk
faktörü için ayr› hassasl›k de¤eri biçerek
• birçok piyasa faktörünün, ilgili dünya piyasalar›ndaki gerçek hareketlerine benzer ortak hareketlerini
göz önüne alan senaryolar oluflturarak, ve portföyün kendi zay›f yönleri üzerine
kurulan özel portföy stres testleri oluflturmak.
8. Farkl› Yöntemlerin Avantaj ve Dezavantajlar›
Yukar›da bahsedilen yöntemlerin hiçbirinin di¤erine üstünlü¤ü bulunmamaktad›r. Aksine her birinin avantajlar› olmas›na ra¤men, baz› s›n›rlar› da mevcuttur.
Afla¤›da 3 tabloda bunlar k›saca özetlenmifltir14:

12 Kaan H. Aksel, “Riske Maruz Degerin Ozellikleri”, Active Bankacilik ve Finans Dergisi, Sayi 17, MartNisan 2001.
13 Kaan H. Aksel, a.g.m.
14 M. Crouhy, D. Galai, R. Mark, ad› geçen kitap, sayfa: 216-218

a) Parametrik Yöntemin Avantajlar› ve Dezavantajlar›
Avantajlar

Dezavantajlar

*Kullan›lan piyasa risk faktörleri çok ve
göreli olarak birbirinden ba¤›ms›z ise
normal da¤›l›m göstermeseler bile
Parametrik Yöntem kullan›labilir15.

*Risk faktörlerin çok de¤iflkenli
log-normal da¤›l›m gösterdi¤ini
varsayd›¤›ndan fliflman kuyruklu
(fat tail) da¤›l›mlarla uyuflmaz.

*Bütün bir bankan›n RMD hesaplamas›
*Portföy getirilerinin normal da¤›
çok k›sa bir süre içinde hesaplanabilmektedir. l›m gösterdi¤ini varsayar.

*Eldeki varl›¤›n de¤iflik risk faktörlerine
olan duyarl›l›¤› paket program› sa¤layan
flirket(ler) taraf›ndan sunuldu¤undan yeni
bir fiyatlama modeline gereksinim
olmaks›z›n kolayca kullan›labilir.

*Risk faktörlerin oynakl›¤›n›n
yan›nda bir de onlar›n getirilerinin
korelasyonuna ihtiyaç duyar
*Duyarl›l›k analiz uygulanamaz.

b) Monte Carlo Simülasyon Yöntemin Avantajlar› ve Dezavantajlar›
Avantajlar

Dezavantajlar

*Her türlü karmafl›k portföyün
modellemesini sa¤lar

*Da¤›l›mdaki uç noktalar
hesaplamaya dahil edilmiyor.

*Risk faktörlerin her türlü da¤›l›m›yla
uyumlu çal›fl›r
*RMD için istatistiki bir güven aral›¤›
hesaplamas›n› sa¤lar

*Kullan›c›n›n duyarl›l›k ve stres analizi
yapmas›na olanak verir

15 Merkezi Limit Teoreminin sa¤ladi¤i bir olanak.

*Zaman al›c› ve bilgisayar kullan›m›
üst seviyede

c) Tarihi Simülasyon Yönteminin Avantajlar› ve Dezavantajlar›
Avantajlar
Dezavantajlar
*Risk faktörlerinin da¤›l›m›yla ilgili
hiçbir varsay›m yap›lm›yor
*Oynakl›k ve korelasyon
hesaplamalar›na gerek duyulmuyor.
*Ekstrem olaylar örnekleme periyodu
içinde oldu¤u sürece oluflturulan
de¤erler gerçe¤i yans›tabiliyor.

*Piyasalar aras› bütünlü¤ü direkt olarak
kabul ediyor.

*Tamamen örnekleme periyodu
içindeki verilerin üzerine kurulmufl
bir yöntem.

*Piyasalarda k›sa bir sonra meydana
gelecek yap›sal de¤iflikliklerini
hesaba katamaz.

*Verilerin azl›¤›, RMD tahminini
tarafl› ve tutars›z k›labilir.
*Duyarl›l›k analizleri yap›lamaz.

*Karmafl›k varl›klardan oluflan bir
portföyün ölçümünde iyi sonuç

*RMD için güven aral›¤› hesaplanabiliyor. vermeyebilir.

*Portföy içerisindeki varl›klar›n
a¤›rl›klar›n›n de¤iflmesi durumunda
iyi sonuç vermeyebilir16.

III. ÖRNEK ÇALIfiMA
Çal›flmam›zda, tek bir Devlet ‹ç Borçlanma Senedinden (D‹BS) oluflan bir portföyün maruz kalabilece¤i zarar hipotetik olarak belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Söz
konusu portföyün iki de¤iflik flekilde; a) aç›k pozisyonla (döviz kredisi) ve b)
günlük gecelik (O/N) faizle fonland›¤› varsay›lm›flt›r. Ayr›ca RMD yönteminin
hesaplanmas›na yönelik olarak ülkemizde yaflanan ekonomik krizin öncesi ve
sonras› dönemler dikkate al›nm›flt›r. Böylece bir anlamda krizin etkisi de incelenebilecektir. Kriz öncesi dönem için 23.05.2001 vadeli D‹BS, kriz sonras› dönem için de 06.03.2002 vadeli D‹BS referans olarak al›nm›flt›r. Söz konusu
D‹BS’ lerin vadelerine 182 gün kalm›fl kritik tarihler ise s›ras› ile, 22.11.2000 ve
05.10.2001 tarihleri olmaktad›r. Çal›flmam›zda, portföyümüz hipotetik olarak vadesine 182 gün kalm›fl D‹BS’ den oluflturulmufltur. Bir di¤er ifade ile iki farkl›
senaryoda portföylerimizin 22.11.2000 ve 05.10.2001 tarihleri itibari ile ertesi
güne gelindi¤inde ne kadar zarar ile karfl› karfl›ya kalabilecekleri belirlenmeye
çal›fl›lm›flt›r.
16 Ali Ceylan, Turhan Korkmaz, “Sermaye Piyasas› ve Menkul De¤er Analizi”, Ekin Kitabevi, Bursa 2000,
sayfa: 318

Öncelikle yukar›da belirtti¤imiz kritik
tarihlerden itibaren 100 ifllem günü boyunca önceye dönülmüfl, an›lan günler
için günlük olarak, 6 ayl›k L‹BOR oran›, ‹MKB’ de oluflmufl olan O/N oranlar›, 182 günlük basit tahvil faiz oranlar› ve TCMB efektif Amerikan Dolar›
sat›fl kurlar› belirlenmifltir. L‹BOR
oranlar› Dünya Gazetesi eklerinden,
O/N ve döviz kurlar› TCMB web sayfas›ndan derlenmifltir. 182 günlük basit
tahvil faiz oranlar› ise, her gün en yo¤un ifllem hacmine sahip olan D‹BS’ in
bileflik faizinden hareketle hipotetik
olarak hesaplanm›flt›r.
‹kinci aflamada, kritik tarihlerde
TCMB al›fl kurundan 1 milyon Amerikan dolar› karfl›l›¤› o günkü de¤erden
D‹BS al›nd›¤› varsay›lm›flt›r. Böylece
portföyümüzde kaç adet D‹BS oldu¤u
hesaplanm›flt›r. Bundan sonra geçmifl
100 ifllem gününün her biri için basit
faiz oranlar› ile vadesine 182 gün kalm›fl hipotetik D‹BS de¤erleri hesaplanm›flt›r. Daha sonra da yine geçmifl 100
ifllem günü için, örne¤imizde piyasa
faktörleri olan L‹BOR, O/N, döviz kuru ve hipotetik D‹BS de¤erlerinin bir
önceki güne oranla de¤iflimleri hesaplanm›flt›r. Bu ifllemlerin sonucunda
geçmifl ifllem günlerinin herbiri için
ayr› ayr› hipotetik L‹BOR, O/N, döviz
kuru ve D‹BS de¤erleri bulunmufltur.
Tüm bu ifllemlerin sonras›nda, geçmifl
100 ifllem günü verilerinin yard›m› ile
portföyümüzün aktif ve kaynaklar›n›n
hipotetik de¤erleri hesaplanm›flt›r. Aktif ve kaynaklar›n›n aras›ndaki fark da
portföyümüzün olas› kar/zarar rakam›n› ortaya koymaktad›r. Kritik günler

için olas› kar/zarar rakam›n›n s›f›r oldu¤u düflünüldü¤ünde de, olas› 100
adet kar/zarar rakam› karfl›m›za, tarihi
verilerin ›fl›¤› alt›nda RMD hesaplamas›na esas kar/zarar rakamlar› olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu 100 adet kar/zarar rakam›n› küçükten büyü¤e s›ralad›¤›m›zda da, ilk zarar rakam›, % 99 güven seviyesinde portföyümüzün kaybedebilece¤i maksimum de¤eri ortaya
koymaktad›r.
Çal›flmam›z›n özeti, bir tablo halinde
ekte sunulmufltur. Tabloda kriz öncesi
ve sonras› tarihlerde de¤iflik fonlama
alternatifleri sonucunda, portföyümüzün bir günlük süre için maruz kald›¤›
kar/zarar rakamlar› karfl›laflt›rmal› olarak verilmektedir.
1. Asgari Sermaye Tutar›n›n
Hesaplanmas›
RMD yönteminin, buraya kadar aç›kland›¤› üzere, portföylerin maruz kalabilecekleri piyasa riskini de¤er olarak
belirlemekten baflka kullan›ld›¤› bir di¤er alan da, kurumlar›n sermaye yeterliliklerinin belirlenmesidir. Risk ile bulundurulmas› gereken asgari sermaye
iliflkisi prensibinden hareketle, yasal
düzenleyici kurumlar, piyasa riskine
maruz portföy tafl›yanlar için sermaye
yeterlili¤i konusunda yöntemin kullan›lmas›n› kabul etmifllerdir. Daha önce
belirtti¤imiz gibi, bankac›l›k sektörü
için standartlar üreten BIS’ in bu konuda alm›fl oldu¤u çeflitli prensip kararlar
bulunmaktad›r. Buna göre, RMD de¤eri kendi bafl›na yeterli olmay›p, bugün
sektör günlük sermaye yeterlili¤i hesaplarken, bulundurmas› gereken sermaye miktar› için % 99 güven aral›¤›n-

daki 10 günlük RMD’ i belli bir çarp›m faktörü ile çarpmaktad›r17. Çarp›m faktörü, daha önce de anlat›lan back testing ifllemlerinin sonucuna göre belirlenmektedir. Her kurum son 250 ifllem gününde hesaplad›¤› günlük RMD de¤erleri ile,
ilgili günün fiili de¤erlerini karfl›laflt›rmaktad›r. Bu karfl›laflt›rma sonucunda minimum 3 olmak üzere 4’ e kadar katsay› de¤erleri belirlenmektedir. E¤er geçmifl
250 ifllem günü içinde maksimum 4 gün için sapma gerçekleflmiflse, çarp›m faktörü 3 olmaktad›r. Sapma gösteren gün say›s› artt›kça ilave edilecek ceza puan›
da artmaktad›r18. Bu faktörler afla¤›da tablo halinde verilmektedir19.
Tablo 1: 250 Gün ‹çindeki Sapma Say›lar›na Göre Çarp›m Faktörü
250 Gündeki Sapma say›s›
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 veya daha fazla

Alan
Yeflil
Alan

Sar›
Alan
K›rm›z› Alan

Çarp›m Faktörü
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.40
3.50
3.65
3.75
3.85
4.00

Bundan sonraki aflamada, her kurum günlük % 99 güven seviyesindeki RMD’i
yasal düzenlemeler gere¤i 10 ifllem günlük RMD’ e çevirip, ilgili çarp›m faktörü ile çarpmaktad›r. Böylece, kurumun günlük olarak tutmak zorunda oldu¤u yasal sermaye tutar› bulunmaktad›r.s
Günlük Yasal
Sermaye Tutar› =
% 99 güven seviyesinde günlük RMD x ÷ 10 x Çarp›m Faktörü
Daha sonra, geçmifl 60 ifllem gününün ortalama günlük yasal sermaye tutar› ile,
bir önceki günün yasal sermaye tutar›ndan yüksek olan› dikkate al›narak, tutul17 Kaan Aksel, a.g.m., s:70
18 P. Jackson, D. Maude, W. Perraudin, a.g.m. sayfa: 23
19 Ad› geçen Yönetmelik

mas› gereken yasal sermaye yükümlülü¤ü belirlenir20.

SONUÇ
Bu çal›flmada, piyasa riski ölçüm tekniklerinden birisi olan ve özellikle de
ülkemiz için çok yeni olan Riske Maruz De¤er (RMD) k›saca tan›t›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. Ayr›ca basit bir hipotetik
örnek ile de yöntemin hesaplanmas›na
iliflkin bilgi verilmifltir. Temelde RMD
çal›flmadaki basit örnekteki gibi ayn›
metedoloji ile çal›flmas›na ra¤men, uygulamada bir çok varl›k bulunmas› nedeniyle oldukça karmafl›k bir yap›ya
bürünebilmekte ve hesaplamalar› için
de uzman bir program ve bilgisayar
donan›m› gerektirmektedir. Ayr›ca yine hesaplamalar için çok büyük çapta
veri seti ihtiyac› bulunmaktad›r.
Tüm bunlar›n ötesinde gerek yasal otoritelerin, yöntemi riskin hesaplanmas›
konusunda tan›mlamalar› gerekse
yöntemin sonuç olarak anlafl›labilir bir
flekilde sonuç sunmas›, yak›n gelecekte RMD’ in yo¤un bir flekilde kullan›laca¤›n› göstermektedir.
Örne¤imize dönecek olursak, farkl› iki
tarihte eflit döviz tutarlar› ile oluflturdu¤umuz portföylerin maruz kalabilecekleri olas› zarar tutarlar› belirlenmeye
çal›fl›lm›flt›r. Özellikle ülkemizde yaflanan Kas›m 2000 ve fiubat 2001 krizlerinin portföyler üzerinde nas›l bir etki
yapabildi¤ini aç›kca ortaya koymufltur.
Ülke D‹BS portföyünün yaklafl›k %
15’ ini elinde tutan bir kurumun tetik20 Ad› geçen Yönetmelik
21 TBB Bankalar›m›z 2001

ledi¤i Kas›m 2000 krizi, sonuçta, dönüp yine ayn› kurumun sonunu haz›rlam›flt›r. Buradan da, geliflen sermaye piyasas› ifllemleri sonucunda, piyasa riskinin yönetiminin ne kadar önemli oldu¤u, sonucun nerelere varabilece¤i
çok aç›k bir biçimde anlafl›lmaktad›r.
Türkiye ekonomisi, mali piyasalarda,
2000 Kas›m ve 2001 fiubat aylar›nda
yaflanan krizler sonucu çok olumsuz
olarak etkilenmifltir. 2000 Y›l›n›n son
aylar›nda bafllayan sermaye ç›k›fl›n›n
neden oldu¤u likidite s›k›fl›kl›¤›n›n para piyasalar›ndaki etkisi 2000 Kas›m
ay›nda fliddetli olarak hissedilmifltir.
Düflme e¤ilimindeki faiz oranlar›, aniden yön de¤ifltirmifl ve h›zla yükselmifltir. Bu geliflme, sermaye ç›k›fl›n›n
daha da h›zlanmas›na ve portföy tercihlerinin de¤iflmesine neden olmufltur. Kur ç›pas›na dayal› program›n sürdürülebilirli¤i ciddi olarak sorgulanmaya bafllanm›flt›r. Nitekim, beklentilerin kötüleflmesine ve tercihlerin de¤iflmesine ba¤l› olarak ve özellikle siyasi alanda yaflanan kriz ile ortaya ç›kan likidite sorunu 2001 y›l› fiubat
ay›nda ödeme sisteminde çok ciddi bir
krize yol açm›flt›r21. K›sa vadeli faiz
oranlar› anormal düzeylere yükselirken, döviz kurlar› bir gecede % 40 oran›nda devalüe olmufltur. 2001 Y›l sonu
itibari ile devalüasyon oran› % 117 olmufltur.
Mali piyasalarda daralma k›sa sürede
ekonominin di¤er sektörlerine de yay›lm›fl, üretim, tüketim ve yat›r›m kararlar›n› önemli ölçüde olumsuz etkile-

mifl; iç talep h›zla küçülmüfltür. Bunun yan›nda, Türkiye’nin uluslararas› kredi
notu düflürülmüfltür.
Bu arada, yeni döneme iliflkin program k›sa sürede haz›rlanm›flt›r. Programda,
ekonomi politikas›n›n ana hedefi; enflasyonun düflürülmesi ve kamu kesimi aç›¤›n›n küçültülmesi amac›yla harcama yönünden mali disiplinin sürdürülmesi olarak belirtilmifltir. Yap›sal politikalarda, kamu ve TMSF kapsam›ndaki bankalar›n nakit aç›klar›n›n karfl›lanmas›na, 2000 y›l› program›nda ihmal edilen bankac›l›k sistemindeki sorunlar›n çözümüne ve bütçe d›fl› aç›klar›n kapat›lmas›na özel
bir önem verilmifltir. Kamu ve Fon bankalar›na özel tertip Hazine ka¤›tlar› verilmifl, bu ka¤›tlar karfl›l›¤›nda Merkez Bankas›’ndan likidite sa¤lanm›flt›r. Böylece
bankalar›n k›sa vadeli piyasalara olan TL talepleri karfl›lanm›flt›r. Kamu bankalar›nda görev zarar› uygulamas›na son verilmifl, sermayeleri art›r›lm›fl, mali bünyelerinin güçlendirilmesi amac›yla idari özerkli¤i de içeren kararlar al›nm›flt›r.
Söz konusu geliflmelerin ›fl›¤›nda, Kas›m 2000 ve fiubat 2001 krizlerinden oldukça fazla etkilenen Türk Bankac›l›k Sektörünü incelenecek olursa, afla¤›daki saptamalar ortaya ç›kmaktad›r22.
Tablo 2: Eylül 2000 – Aral›k 2001 itibar›yla Bankac›l›k Sektörü
Eylül 2000
Aral›k 2001
Trilyon TL
Milyon $
Trilyon TL
Milyon $
Toplam Aktifler 95,946
144,088
166,393
115,020
Öz kaynaklar
4,932
7,407
9,731
6,727
Net Kâr
57
86
- 5,164
- 3,570
Kaynak: TBB
Eylül 2000 – Aral›k 2001 döneminde sektörün toplam aktifleri ve öz kaynaklar›
s›ras› ile
% 73.4 ve % 97.3 oran›nda artarken, ayn› büyüklüklerdeki Amerikan Dolar› ($) baz›ndaki de¤iflim yine s›ras› ile (% 20.2) ve ( % 9.2) olmufltur.
Sektörün net kâr rakam› da gerek TL gerek $ baz›nda dramatik bir flekilde düflüfl
göstermifltir.
Döviz kurlar›nda yaflanan y›ll›k % 117 oran›ndaki devalüasyon, sistemin finansal yap›s›nda da bir de¤iflim yaflanmas›na neden olmufltur. Sektörün öz kaynaklar› Eylül 2000’ de toplam pasifin % 5’i iken Aral›k 2001’ de % 6 oran›na yükselmifltir. Eylül 2000’ de toplam pasifin % 33’ ünü oluflturan TL mevduatlar›
Aral›k 2001’ de % 28’ e düflerken, yabanc› para mevduat oran› ise % 35’ den %
42’ ye yükselmifltir. Bu flekilde toplam mevduat içerisindeki DTH oran› % 60’lara yaklaflm›flt›r.
KKTC ve yabanc› ülkelerdeki flubeler de dahil olmak üzere, sektörün toplam
22 TBB Bankac›lar Dergisi, “Türk Bankac›l›k Sistemi, Eylül 2000”, Türkiye Bankalar Birli¤i Bankac›lar
Dergisi, say› 35, 2000 ve say› 42, 2002

banka say›s› söz konusu dönemde 80’ den 61’ e düflerken, flube say›s› da 7,772’
den 6,908’ e gerilemifltir23.
Bunlara paralel olarak, 2000 y›l›nda 3,587, 2001 y›l›nda da 32,906 kifli olmak
üzere toplam 36,493 kifli bankac›l›k sektöründe yaflanan kriz sonucu iflini kaybetmifltir24.
Sonuç olarak, 2001 y›l› mali piyasalarda fliddetli bir kriz ve TL’ nin h›zla de¤er
kayb›yla bafllam›fl, y›l sonuna do¤ru ise piyasalarda göreli bir istikrar sa¤lanm›flt›r. Ancak, bu dönemde ekonomik faaliyet çok olumsuz etkilenmifl, çarp›c› geliflmeler yaflanm›flt›r.
Sermaye piyasas› ifllemlerine taraf olan bankalar, fonlar, sigorta flirketleri ve di¤er kurumlar›n, bundan böyle piyasa risklerini çok iyi yönetmeleri gerekti¤i, bunun için de sürekli bu konuda kendilerini gelifltirmeleri gerekti¤ini rahatl›kla
söyleyebiliriz. Gelecekte bu konuda ne gibi geliflmelerin olaca¤›n› belki bugünden çok net bir flekilde söyleyemeyiz ama daha önce belirtti¤imiz gibi, özellikle
ülkemiz için yeni olan bu yöntemin, krizden ç›kmaya çal›flan ekonomimizin kurumlar› için önemli bir yeri oldu¤una inanmaktay›z. Bu nedenle gerek akademik
birimlerin, gerekse uygulamadaki kurumlar›n, bu konuda bilgi ve birikimlerini
bir araya getirerek, yöntemin uygulama alan›n›n genifllemesi, piyasa riskinin yönetilebilmesi için çok faydal› olaca¤› kanaatindeyiz.
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43,726,013,755

46,380,552,689

46,418,959,843

46,500,520,213

48,775,403,524

51,639,543,295

49,568,403,139

55,740,857,987

53,618,278,622

75,762,404,802
86,926,553,483

123,530,293,436

50,659,757,750
73,701,873,139
84,861,880,255

121,530,912,071

ETK‹N B‹R MAL‹YET YÖNET‹M‹NDE
PRENS‹PLER VE PERFORMANS
ÖLÇÜMLENMES‹N‹N ROLÜ
Doç. Dr. Ümit GÖKDEN‹Z
Marmara Üniversitesi ‹.‹.B.F.
‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi

B

1- G‹R‹fi
iliflim Teknolojisinin geliflmesine paralel olarak, iflletmelerin bundan etkilenmeleri çok yönlü olmufltur.Bu ba¤lamda, muhasebe biliminde de
radikal anlamdaki de¤iflimlerin olas› etkilerinin belirlenmesi, tart›fl›lmas›,
tan›mlanmas› ve sistemlerinin oluflturulmas› bir gereksinim olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r.
Finansal, Maliyet ve Yönetim Muhasebeleri bu de¤iflimde en çok etkilenenlerin
bafl›nda gelmektedir.
Yeni dünya düzeninde, bilginin s›n›r tan›mayan geliflmesi ve özellikle üretim
teknolojisinin iflletmelerdeki fiziksel ve insan kaynaklar› üzerine etkilerinin
boyutlar› çok de¤iflik ve anlaml› olmufltur.
Yeni teknolojilerin iflletmelerde kullan›lmas›n›n bir göstergesi olarak,Maliyet ve
Yönetim Muhasebeleri çerçevesinde uygulanan yöntemlerin de iflletmelerin
sadece iç çevreleriyle de¤il ayn› zamanda de¤iflen d›fl çevre dinamikleriyle de
etkileflim içinde oldu¤unu göstermektedir.
Yap›lan bilimsel çal›flmalarda Maliyet ve Yönetim Muhasebelerinde etkin ve
rekabete dayal› yöntemlerin gelifltirilmifl oldu¤unu görülmektedir. ‹ncelememizde,geliflmifl bir yöntem olan “Maliyet Yönetimi”nin öngörülen prensipleri ve
“Performans De¤erlemesinin Rolü”çeflitli boyutlar›yla aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.

2- MAL‹YET YÖNET‹M‹NE GENEL BAKIfi
Günümüzde çok yayg›n olarak uygulanan Maliyet Yönetiminin kavramsal
boyutunun önemli olmas›na ra¤men, literatürde bu kavramla ilgili olarak bir çok
tan›m yap›lmas›na ra¤men henüz ortak bir tan›mlama gerçeklefltirilememifltir.
Genifl bir perspektife sahip olan Maliyet Yönetimi;yöneticilerin maliyet kontrolü,uzun ve k›sa vadeli planlamalar›ndaki aktivitelerinin hangi düzeyde
gerçeleflmifl oldu¤unu belirten bir kavramd›r.1
1

Horngren Charles,Foster G,Datar.S.M,Cost Accounting a Managerial Emphasis, 2000, pp,3
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Ayn› zamanda maliyet yönetimi iflletmelerin maliyet yap›s›n›n çok iyi bilinmesini gerektiren bir yöntemdir.2
Maliyet Yönetimi iflletmelerde, Planlama, maliyetlerin kontrolü, azalt›m› gibi
iflletmelerde kar›n planlanmas›na
yönelik olarak ortaya ç›kan sorunlar›n
çözümlenme prosedürlerini
kapsamaktad›r.Ayn› zamanda genel yönetim stratejilerinin çözümlenmesinde de
önemli rol üstlenmesi nedeniyle de
iflletmelere çeflitli yararlar sa¤lamaktad›r.
3- MAL‹YET YÖNET‹M‹N‹N
TEMEL PRENS‹PLER‹
‹flletmelerde öngörülen etken bir
maliyet yönetimi öncelikle iflletme
organizasyonundaki maliyet objeleri
nin planlama aflamas›ndan bafllat›larak
analiz edilmesiyle iliflkilidir. Örne¤in;
SWOT analizi stratejik planlamada
önem arzetmektedir.
Söz konusu analiz, iflletmelerin
genifllik,
zay›fl›k
f›rsatlar
ve
sözleflmelerinin analizini öngörmektedir. Bu nedenle bütçe plan ve kontrolü
aç›s›ndan etkin bir maliyet yönetiminde uygulanmas›
genifl kabul
görmektedir. öngörülmektedir.3

2
3
4

‹flletmelerde Maliyet Yönetiminin
etkenli¤inin artt›r›lmas›,maliyet sistemleri içindeki yöntemlerin uygulanmas› yan›nda,ayn› zamanda maliyet
bilgilerinden, yöneticilerin karar
verme aflamas›nda maksimum düzeyde
faydalanmalar›na olanak sa¤lamas›na
yönelik olarak
baz› prensipler
öngörülmüfltür.Bu prensiplerin iflletmelerce uygulanmas› elbette ki onlara
yeni bir bak›fl aç›s› da getirmektedir.
Maliyet Yönetiminin, iflletmelerde
daha etken olmas›n› sa¤lamak amac›na
yönelik olarak öngörülen ve iflletmelerin karmafl›k yap›s› içindeki
geçmiflteki ve halen uygulanmakta
olduklar› özel yönetim kararlar›n›n
sonuçlar› kapsam›nda “Befl Temel
Prensip” öngörülmüfltür. Daha sonra
bu prensiplerin dayana¤› olan alanlar
geniflletilmifltir.
Bu nedenle, prensipler oluflumlar›na
göre Befl ve Yedi Temel Prensip kapsam›nda incelenmifl olup afla¤›da
Tablo 1 kapsam›nda birlikte gösterilmifltir:4

Hansen D.R,Mowen.M.M,Cost Management,1998, pp.3
Coates.Jeff,Rickwood.C,Stacey.R,Management Accounting Strategic for Operational Control,Datix
International Ltd,1996,England,pp.5
Elliott.G,The Seven Principles of Effective Cost Management, Journal of Cost Management,
January/February 2001, Volume 15, Number 1

Tablo 1 Etken bir Maliyet Yönetiminin Prensipleri
Karmafl›kl›k
Complexity
Organizasyon Performans›
Organizational Performance
Etken Bir De¤iflim ‹stemi
Effective Lasting Change
Çal›flanlar›n Bilgisi
Employee Knowledge
Deneyim
Experience
Performans Unsurlar›
Performance Objectives
Bilgi ve Boyutlar›
Knowledge and Tools
Üretim ve Hizmetlerin Gerçek Maliyeti The True Cost of Products and Services
Kabul Edilebilir Performans Hedefinde Excellence is the Only Acceptable
Mükemmellik
Performance Target
Karmafl›kl›¤›n Azalt›m›
Complexity Reduction
‹flletmelerin Büyümelerinde Bilgi ve
Broad-Based,Knowledge Driven
Kullan›ma Müdahale
‹nvolvement
Organizasyonun Maliyeti
Organizational Cost
Elliott.G, The Seven Principles of Effective Cost Management, Journal of Cost
Management, January/February 2001

4- ETKEN B‹R MAL‹YET YÖNET‹M‹N‹N TASARIMI
Etken bir Maliyet Yönetiminin tasar›m›na geçmeden önce,bu gereksinimin hangi
koflullarda ortaya ç›kabilece¤inin belirtilmesi gerekir. Bunlar s›ras›yla:
a. Müflteri profilindeki de¤ifliklikler
b. Yeni kanallar›n ve rakip iflletmelerin geliflmesi
c. Finansal piyasalarda artan sorunlar
Gerçekten de söz konusu koflullar›n iflletmelerin içsel faaliyetlerini d›flar›dan
direkt olarak etkileyen unsurlar olarak sürekli izlenmesi ve iflletmeye pozitif
yönde kazand›r›lmas› elbette ki iflletmelerin bu ba¤lamdaki stratejileriyle de
iliflkilidir. ‹flletmelerde uygulanacak politikalar›n belirlenmesinde hedeflenen
stratejilerin sonuçlar›n›n her zaman pozitif olarak gerçekleflmesi mümkün
olmayabilir.
Bu nedenle,iflletmeleri do¤rudan ve pozitif yönde etkilemelerini beklemek böyle
bir duruma çok fazla optimistik yaklaflmakt›r.Oysa ki,iflletmelerde Maliyet
Yönetimini en çok etkileyen ve teknolojik geliflmeler karfl›s›nda stratejik
de¤iflikliklerin yap›labilmesine olanak sa¤layacak politikalar›n izlenmesi pozitif
bir yaklafl›m olabilir.

5- ‹Ç VE DIfi ÇEVRE
D‹NAM‹KLER‹N MAL‹YET
YÖNET‹M‹NE ETK‹LER‹
‹flletme yöneticileri ,çok yüksek rekabet gücüne dayal› piyasalarda, do¤ru
zamanda ve yerde önlemlerini iflletme
organizasyonunda gerçeklefltirilebilecek etken bir maliyet yönetimini
uygulayarak baflar› flanslar›n› artt›ra
bilirler.5
Dahas›, iflletme organizasyonundaki
odak noktalar›n› oluflturan alanlar›,
önem verilmeyen ve yine organizasyondaki dengeleri oluflturan alanlardaki maliyetlerin en yüksek düzeyde
yönetilmesi bir gereksinim olarak
düflünülmesi gereken bir olgudur.
Günümüz yöneticileri,dinamik bir
çevrede
teknolojik,rekabetçi
ve
davran›fl de¤iflikliklerini önceden tespit
ederek,iflletmelerin olas› bir zarara
u¤ramalar›n› önlemeleri ancak etken
bir maliyet yönetimiyle mümkündür.
Söz konusu etkenli¤in yarat›lmas›nda,
Maliyet Yönetimine iliflkin bir sistemin alt yap›s›n› oluflturacak prensiplerinin tan›mlanmas› daha uygun olacakt›r.Bu ba¤lamda öngörülen çeflitli
görüfller iflletmelerin baflar›s›na çeflitli
katk›lar sa¤lamas› aç›s›ndan önem
arzetmektedir.
Sonuç olarak, iflletmelerin kendi iç
yap›lar›ndaki dinamiklerle, d›fl çevre
dinamikleri aras›nda bir dengenin
sa¤lanmas› hedeflenmifl olacakt›r.
Bundan baflka, giderek artan rekabet
5
6

koflullar›n›n iflletmeler üzerine olan
olumsuz etkilerinin azalt›lmas›,
Maliyet Yönetiminde aç›klanan prensiplerin ortaya ç›kmas›na neden
olmufltur.
‹flletmeleri uzun vadeli stratejik önceliklerle, k›sa vadeli performans
objelerini kapsayan günümüzün yüksek talepleri ve kar/zarar gibi önemli
olgularla karmafl›k bir çeliflki
yaflamaktad›rlar. Bu çeliflkiler çeflitli
düzeylerde d›fl etkilerle artmaktad›r.
Maliyet-de¤er analizlerinin iflletmede
çal›flanlar›n deneyimlerine ve müflteri
bilgilerinin sonuçlar›na göre, sadece
günlük performans ölçümlemeleri ile
de¤il ancak uygulanacak kriterlerin
boyutlar›n›n geniflletilerek, ölçümlemelerin yap›lmas› temelindedir.
‹flletmelerde tutarl› performansa dayal›
ölçümlemeler, hedeflenen kar›n tutarl›
bir flekilde büyümesine katk›da bulunmas› olas›l›¤› yüksektir.
Maliyet Yönetiminin, iflletmelerde
daha etken olmas›n› sa¤lamak amac›na
yönelik olarak öngörülen “Maliyet
Yönetiminde Yedi Temel Prensip”
asl›nda yeni bir yaklafl›m› ifade etmektedir.
Bu prensiplerin iflletmelerde öngörül
mesi ayn› zamanda gelece¤in maliyetleri üzerine de etken olabilece¤ini
düflündürmektedir.6

Riley.M, Cleary.M Strategic Cost Management, Mercer Management Consulting. A Mercer
Commentary. 1998, pp.1 www.mercermc.com
Dearman.D.T,Shields.M.D,cost Knowledge and Cost-Based Judgment Performance,Journal of
Management Accounting Research,Management Accounting Section of the American Accounting
Association,2001,Volume 13,pp.6

6- MAL‹YET YÖNET‹M‹NDE
PERFORMANS
ÖLÇÜMLENMES‹N‹N ROLÜ
Performans Ölçümlenmesi iflletmeler
için zorluklar arzeden bir konudur. Bu
nedenle yap›lacak de¤erlendirmelerde
çeflitli perspektiflere dayan›larak
ölçümlemeler
yap›labilir.
Aksi
takdirde yap›lan çal›flmalar› gerçekleri
yans›tmayabilir.
Performans Ölçümlemelerinin belirli
amaçlar yönünden öngörülme olas›
sonuçlar› etkilemesi bak›m›ndan
do¤ald›r. Bu nedenle iflletmelerin
yapacaklar› ölçümlemeler kapsam›nda
uygulayacaklar› stratejileri planlamalar› gerekir. Performans ölçümlenmesinin amaçlar› flöyledir:
• Stratejik planlama süreçlerinde
gelifltirilen belirli amaç ve hedefler ile
ilgili bulunan iflletme faaliyetlerinin,
gerçekleflme düzeylerini ölçmek.
• Kay›plar›n ortadan kald›r›lmas›na
yard›mc› olmakt›r.7
Bu amaçlar›n gerçeklefltirilmesinde,
sapmalar önemli veri kaynaklar›d›r.
Bu sapmalar›n sonuçlar›na göre
iflletme yöneticileri daha sa¤l›kl› karar
verme olana¤›na sahip olabilirler.
Bunlar bilinen sapma yöntemleri özelli¤indedirler.
Performans Sapmalar›:
• Hedef Performans
• Gerçekleflen Performans
7
8

olmak üzere iki farkl› ve birbirleriyle
karfl›laflt›r›lmalar› hedeflenen verilerin
olumlu ya da olumsuz sonuçlar›na
göre de¤erlendirilebilir olmas› gerekir.
Bundan baflka, gerçeklefltirilmesi
uygun olan bir ölçümlemede,
afla¤›daki iflletme perspektifleri yap›lan
uygulamalarda dikkate al›nmaktad›r.
Bunlar s›ras›yla afla¤›daki gibidir:8
• Ortaklar
• Tüm iflletme Organizasyonu
• Yüksek Yönetim
Bu bak›fl aç›s›nda iflletmelerin,
yukar›da belirtilen perspektifler kapsam›nda rutin ve her türlü iflletme içi
ve iflletme d›fl› faaliyetlere etken olabilmek için maksimum düzeyde
de¤erlendirme yapabilmelerine olanak
sa¤layacak bir çal›flma içinde olmalar›
öngörülmektedir.
Günümüzde modern bak›fl aç›s›na
sahip olan iflletmeler, Maliyet
Yönetimini do¤ru yerde ve zamanda
uygulad›klar› takdirde, ondan sa¤layacaklar› yararlar da flüphesiz artacakt›r.
Maliyet yönetimi ve performans
ölçümlemelerinin üstlendikleri roller
nedenyle birbirleriyle etkileflim
içindedirler. Bu ba¤lamda konuyla
ilgili baz› araflt›rmalar yap›lm›flt›r.
Bunlardan Edinburgh Üniversitesi
Falconer Mitchell ve Fransa’da bulunan Nantes Üniversitesi’nden Pierre
Mévelles taraf›ndan faaliyet tabanl›

Gökçen, G. Faaliyet Tabanl› Maliyetlemenin ‹flletme Kararlar›nda Kullan›lmas›, Mufad, Temmuz, 2004,
Say›. 23
Kaplan-Norton.( 1992 ) Journal of Cost Management.2001,www.maaw.info

maliyetleme (activity based costing) ve
faaliyet tabanl› maliyet yönetimi
(activity based costing managament)
kapsam›nda ‹ngiltere’de 49 iflletme
kapsam›nda yap›lan bir araflt›rman›n
sonuçlar› çarp›c›d›r. Yap›lan bu
araflt›rmada (ABC) tableaux de board
(bir tür performans ölçümleme seti)
yöntemleri uygulanm›flt›r. Araflt›rma
sonuçlar›na göre birinci s›rada yer alan
Faaliyet Tabanl› Maliyet Yönetimi ve
Bütçeleme Yöntemlerinin iflletmelerde
uygulanmas›, performans ölçümlemelerinin geliflmesine katk›da bulundu¤u anlafl›lm›flt›r.
Yine araflt›rmaya göre Performans
Ölçümlemeleri ikinci s›rada iflletmelerin tercih nedeni olmufltur.9
‹flletmelerin, maliyetlerinin etken
oldu¤u performans beklentilerinin
organizasyonun çeflitli departman
lar›nda çal›flanlar›n›n önceden hangi
ölçüde bilgilendirilmeleriyle iliflkilidir.
Burada klasik maliyet hesaplama yöntemleri d›fl›na ç›k›larak farkl› kriterlere
de yer verilmesi gerekir.‹flletmelerin
performanslar›n›n belli bir istikrar
seviyesinde oluflturulmas› maliyetlere
bak›fl aç›s› kadar iflletme çal›flanlar› ve
di¤er kriterlerin de de¤erlendirilmesiyle daha etken olabilir.Bunlar
s›ras›yla flöyledir:
• Maliyetlerin kontrolu
• Maliyet analizleri
• Çal›flanlar›n kapasite ve perfor
manslar›
9

• ‹flletme çevresindeki yeni oluflumlar
• Farkl› maliyet kriterlerinin maliyet
unsurlar› içinde yer almas›
• Rakip iflletmeler
• Yeni teknolojilerin kullan›m› ve ter
cihler
‹flletmelerde performans beklentilerinin yüksek bir düzeyde gerçekleflti
rilebilmesi için:
a. Denenmemifl bir iflin tan›mlan
madan performans beklentisi zordur
b. Çal›flanlar›n bilgi temelinde ifle
motivasyonlar› performans›
do¤rudan sa¤layan bir etkendir.
c. ‹flletme çal›flanlar›n›n yeterli olan
bilgi ve kapasiteleri iflletme perfor
mans›n› etkileyen önemli bir unsur
dur.
d. Özellikle üretimin kalitesinde
çal›flanlar›n yapacaklar› ifllerle ilgili
yeterli bilgilerle donat›lamamas›, per
formans beklentisi üzerine negatif
etkendir.
Yukar›da görüldü¤ü gibi, iflletmeler
performans hedeflerine ulaflabilmek
için üretimin maliyeti, kalitesi yan›nda
çeflitli unsurlar› da gözard› etmemeleri
gerekir. Buradan hareketle iflletme
yöneticilerinin yukar›da aç›klanan
kriterleri de dikkate almalar› gerekir.
Bundan baflka yönetim kararlar›nda
maliyet yönetimini etkileyecek farkl›
unsurlara önem verilmesi de iflletme
karlar› üzerine etken olmas› aç›s›ndan
önemlidir.Bu nedenle çeflitli bak›fl
aç›lar›yla maliyet yönetimine iliflkin

Lapsley.Falconer. M, Accounting and Performance Measurement, Paul Shapman Publishing Ltd,
England, 1996, pp, 89

görüfller ve modeller gözlenmektedir.
Bundan baflka, günümüzde iflletmelerin karl›l›¤› üzerine etken olan ve
Performans
Ölçümlenmesinde
kullan›lan yöntemlerden biri olan
Balanced Score-Card gerçekten de
iflletmelerce uygulanan stratejilerin
hangi düzeyde gerçekleflmifl yada
gerçekleflmemifl oldu¤unun belirlenmesinde önemli rolü bulunmaktad›r.
Balanced Score-Card yöntemi, bafll›ca
dört ana bafll›kta toplanm›flt›r. Bu olgular Performans Ölçümlenmesine
olanak sa¤lamaktad›rlar. Bunlar
s›ras›yla; Finansal Perspektif, ‹flletme
içi Perspektif, De¤iflim ve Ö¤renim
Perspektifleridir.
7- BALANCED SCORE-CARD
Balanced Score-Card (BSC) bir
iflletme yönetime odaklanm›fl, cari,
finansal sonuçlar›n›n ve gelecekteki
de¤erlerin yarat›lmas›nda stratejik
faaliyetler kapsam›ndaki yaklafl›m›
ifade eden bir kavramd›r.
BSC bir iflletme, organizasyonunun
misyonunu ve stratejisini performans
ölçümlenmesine olanak sa¤layacak bir
flekle dönüfltüren finansal, müflteri,

iflletme içi faaliyetler,geliflme ve
de¤iflim,- odakl› perspektiflerin
tümüdür.10
Ancak literatürde BSC’›n çeflitli
tan›mlarda farkl› boyutlara da yer verildi¤inden, yukar›daki tan›mlama
içinde yer alan geliflme ve de¤iflim
di¤er bir tan›mda ise geliflme ve
ö¤renme olarak yorumlanm›flt›r.11
BSC, Performans de¤erlemesinin
sonucu ile ödüllendirme aras›nda
ba¤lant› kurmaktad›r. Performans
Ölçümleme sistemi nice amaçlar›,
(kalite, müflteri hizmeti, personel
gelifltirme gibi) niteliksel hale
getirmektedir. Böylelikle ödüllendirme
finansal sonuçlarla s›n›rl› olmaktan
ç›kmaktad›r.12
BSC ‹flletmelerin amaçlar›n›n gerçekleflme düzeylerinin ölçümlenmesini
sa¤lay›n bir settir.Afla¤›da tablo (2)
kapsam›nda BSC ‘›n uygulanma
s›ndaki ölçümlenme unsular› gösterilmifltir:

10 Chadwick.L,Management Accounting,Published by Routledge,England,USA and Canada,1999,pp,
140-141
11 Horngren; ibid, pp,3
12 Ataman Akgül, B. ‹flletmelerde Yeni Performans Ölçümlerme Sistemleri, Mufad, Ekim, 2004, Say›:23

Tablo 2- Balanced Scored-Card

Kaynak: Kaplan – Norton, 1992, Journal of Cost Management, 2002,
www.maaw.info
Kaplan ve Norton organizasyonlar için yukar›daki tablo kapsam›ndaki perspektifleri iflletmelerin amaçlar› do¤rultusundaki ölçümlemeler kapsam›nda
önerm1ektedirler. Bir baflka ifadeyle, yukar›da aç›klanan dört perspektif iflletmelerin performans ölçümlemelerinde iflletme amaçlar›yla ters düflmemesi
ba¤lam›ndad›r.

8- PERFORMANS ÖLÇÜMLENMES‹NDE BALANCED SCORE – CARD
YÖNTEM‹
‹flletmelerde Performans Ölçümlenmesinin stratejik unsurlar›n›n boyutlar› flüphesiz farkl›l›klar göstermektedir.Ancak tümünün en uygun stratejilerle yönetilmesi,karmafl›k yap›ya sahip olan iflletmelerde zorluklar› da beraberinde getirebilir..Bu kapsamda örne¤in;uygulanacak stratejilerin karl›l›k üzerine
etkileri,maliyet azatl›m›,rakip iflletmeler,hedeflenen piyasalardaki de¤iflimlerin
en iyi flekilde ölçümlenmesi,müflterilere odaklanma,de¤er yarat›lmas›,verilen
hizmetler gibi çeflitli perspektiflerin ölçümlenmeleri ancak stratejik unsurlar›n
iflletmelerin kar hedefleri üzerin etken olaca¤›ndan çok iyi de¤erlendirilmesi
gereken bir konumdad›r. Bu nedenlerle Performans Ölçümlenmesine iliflkin
Balanced Score-Card perspektifleri afla¤›da tablo 3 kapsam›nda ayr›nt› olarak
gösterilmifltir:13
Tablo 3 Performans Ölçümlenmesi kapsam›ndaki balanced score-card perspektifleri
A- Finansal Perspektif
Financial Perspective
a- Sermayenin Dönüflümü
Return on Capital
b- Nakit Ak›fl›
Cash Flow
c- Kar›n Maksimizasyonu
Revenue and Profit Growth
d- Pazar Paylafl›m›
Market Share
B- ‹flletme içi Perspektif
Internal Business Perspective
a- Üretimin Dönüflümü
Manufacturing Cycle Time
b- Y›ll›k Faaliyet
Process Yield
c- Kalite Ölçümlenmesi
Quality Measures
d- Piyasaya Endekslenme
Time to the Market
C- De¤iflim ve Ö¤renim Perspektifi
a- Da¤›t›m Zamanlamas›
‹nnovation and Learning Perspective
b- Siparifl Faturalar› Kapsam›nda
Lead Time from Receipt of Order to
Müflterilere Zaman›nda Ulaflma
Delivery to customer
c- Eksikliklerin Derecesi
Defect Level

Drury.C,Management and Cost Accounting 4 th Edition,1996
Yukar›da belirtilen perspektifler iflletmelerde performans›n gelitirilmesine
olanak sa¤layacak bir Faaliyet Tabanl› Yönetimin boyutlar› kapsam›ndad›r. Söz
konusu boyutlar s›ras›yla flöyledir:
13 Drury.C,Management and Cost Accounting 4 th Edition,1996, pp,523

a. Stratejik Analizler
‹flletmelerin y›ll›k aktivitelerinde
gereksiz kaynak tüketimlerini önleyen
bir analizdir.Dahas› müflterilere odaklanm›fl hizmetlerde,iflletme karlar›
üzerine olumla etkiler yaratan bir tercihtir.
b. Maliyet Analizleri
‹flletmelerde
yap›lan
Maliyet
Analizleri,maliyet azalt›m›n› etkilemektedir.Bu etkilerin iki flekilde
olufltu¤unu aç›klamak mümkündür:
• Maliyet azalt›m›n›n maksimum
düzeyde gerçeklefltirilmesinde yön
temlerin yarat›lmas›na olanak
sa¤lamas› aç›s›ndan maliyet analiz
leri önemli bir potansiyel
niteli¤indedir.
c. De¤er Analizleri
De¤er
analizleri
kapsam›nda
amaçlanan maliyetlerin azalt›m›,
iflletme faaliyetlerinin do¤r yolda ve
zaman›nda yap›lmas›n›n sa¤lanmas›.
d. Faaliyet Tabanl› Bütçeleme
Faaliyet tabanl› maliyet çat›s›n›n iflletmelerde uygulanmas› kaynaklar›n ve
faaliyetlerin do¤rudan iflletme kaynak
ve stratejilerinin de¤erlendirilmesine
yard›mc› olmaktad›r.
e. Hayat E¤risi Baz›nda Maliyetleme
Bu yöntemde mamul düzeyinde
maliyetlere bak›fl aç›s›, bir y›l›n
üzerindeki periyodu kapsayarak
maliyetlerin ve karl›l›¤›n ölçümlenmesindeki uzun vadeli kararlar
üzerinde etkendir.

Performans ölçümlenmelerinin belirli
amaçlar yönünde öngörüldü¤ünde
elbetteki elde edilecek sonuçlar› etkilemesi do¤ald›r.
f. Hedef Maliyet
Faaliyet Tabanl› Maliyet (ABC)
temelinde üretimin flekillenmesi, önceden belirlenen maliyet olgular›yla üretimin gerçeklefltirilmesini öngörmesi
nedeniyle iflletme kararlar›n› etkilemektedir.
Geçmiflte iflletmeler tek bir maliyet sistemi çerçevesinde ölçümlemelerini
yapmaktayd›lar.bu nedenle Maliyet ve
Yönetim ifllevleri k›s›tl› bir görüntü
vermekteydi. Bugün gelifltirilen
maliyet sistemleriyle çeflitlilik artm›fl
oldu¤undan ölçümleme sistemleri de
nicel ve nitelik olarak artm›flt›r.14
Dahas› yönetim muhasebesi literatüründeki geliflmelere bak›lacak olursa, iflletmelerde maliyet ve yönetim
muhasebelerinin odak noktas›n›n organizasyon
yap›lar›
çerçevesinde
yarat›lan katma de¤erler oluflturmaktad›r.15
9- SONUÇ
Muhasebenin, teknolojik geliflmeler
ba¤lam›ndaki de¤iflimlerinin bir
yans›mas› niteli¤inde olan ve boyutlar› çok genifl alan içerisinde
düflünülmesi
gereken
Maliyet
Yönetimi önemli bir kavramd›r. Di¤er
yönden iflletmelerin klasik anlamdaki
Maliyet hesaplama yöntemlerinin tarihi maliyet boyutlar›n› aflarak, onlara

14 Kaplan.R.S,Cooper.R,The Design of Cost Management Systems,1998,pp2
15 Hoque, Z. Straegic Management Accounting Conceps, Processes and Issue, 2001, pp.5

yeni bir bak›fl aç›s› getirmesi aç›s›nda
da farkl› bir yaklafl›m› ifade etmektedir.
‹flletmelerin, teknolojik geliflmeler
karfl›s›nda iflletme dinamiklerindeki
de¤iflim gereksinimini de gerekli
k›lmaktad›r.Bu dinamikler sadece
iflletme içindeki klasik ba¤lam›ndaki
olgular› içermemektedir.‹flletmelerin
uygulam›fl olduklar› maliyet hesaplama yöntemleri ve onlar›n yönetilmesi
ba¤lam›ndaki, gerek iflletme içi ve
gerekse iflletme d›fl› dinamiklerin
tan›mlanmas›na yönelik olarak, prensiplerinin oluflturulmas› daha uygun bir
model olarak önerilmektedir.
Gerçekten de, Yedi Temel bafll›k
alt›nda öngörülen bu prensipler iflletmelerin insan kaynaklar›ndan, onlar›n
deneyimlerinden, karmafl›kl›¤›ndan,
müflterilere
odaklanmalar›ndan,
biliflim teknolojisinden yararlanmaya
kadar olan bir alanda en uygun
koflullarda belirlenen stratejilerle
yönetilmesini gerekli k›lmaktad›r.Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda, prensiplerin
Maliyet Yönetiminde öngörülmesi
olumlu bir yaklafl›m olarak kabul
edilebilir.
‹nceleme kapsam›nda irdelenen
Balanced Score-Card ise iflletmelerin
Performans Ölçümlemelerinde uygulanacak kriterlerin iflletme faaliyet ve
stratejilerine uygunlu¤unun tespit
edilebilmesine olanak sa¤lamas›
aç›s›ndan
önem
arzetmektedir.
Performans Ölçümlemesi, bir iflletme
yönetiminin baflar›ya odaklanmas›nda
önemli bir role sahiptir.Bu nedenle
Maliyet Yönetiminde uygulanmas›

ayn› zamanda iflletmeleri ça¤dafl
yaklafl›mlara da entegrasyonunu
sa¤lamas› aç›s›ndan önemlidir.
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‹fiLETMELERDE VERG‹ PLANLAMASI
Doç. Dr. Cemal ‹B‹fi
Marmara Üniversitesi
‹.‹.B.F. Ö¤retim Üyesi

V

I- G‹R‹fi
ergi, kamu giderlerini karfl›lamak üzere, devletin, vergileme yetkisine dayanarak ve tek tarafl› olarak, kiflilerin gelir ve servetlerinden, cebren ald›¤› ekonomik de¤erlerdir1.
Verginin konusu, üzerine konuldu¤u ve do¤rudan ya da dolayl› olarak kayna¤›n› oluflturan iktisadi unsurlard›r. Bu unsurlar, bazen bir gelir (örne¤in : gelir vergisi, kurumlar vergisi), bazen bir servet (örne¤in: emlak vergisi, motorlu tafl›tlar
vergisi), bazen bir harcama ( örne¤in: katma de¤er vergisi, özel tüketim vergisi )
ve bazen de bir ifllem yada belge (örne¤in: damga vergisi) olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Kamu hizmetlerinin gerçeklefltirilebilmesi için gerekli finansman› sa¤lamak vergi sisteminin temel fonksiyonu olmakla birlikte, tasarruflar›n ve sermaye birikiminin art›r›lmas› yoluyla ekonomik büyümenin teflviki de vergi sisteminin üstlendi¤i di¤er bir fonksiyondur.
Ayr›ca vergi sistemi, gelir da¤›l›m›n›n daha adil hale getirilmesinde, toplam tasarruflar›n ve dolay›s› ile ekonomik büyümenin teflvikinde devletin sahip oldu¤u
önemli bir maliye politikas›d›r2.
Ancak, Türkiye’de vergi politikas› kay›tl› vergi mükelleflerinin vergi yüklerinin
olabildi¤ince art›r›lmas› anlam›n› tafl›d›¤›ndan ekonomik büyümenin teflvikini
de¤il yat›r›m ve istihdam›n önünü kesmek gibi anlafl›lmas› zor bir uygulama ile
karfl› karfl›ya kal›nmaktad›r.
Bu durum, vergi mükelleflerini yüksek vergi yükünden kurtulmak için çeflitli çözüm yollar› aramaya itmekte; yasal veya yasal olmayan yollarla ya hiç vergi
1

2

18.10.1982 Tarihinde Kurucu Mecliste Kabul; 20.10.1982 Tarih ve 17844 Say›l› Resmi Gazete’de
Halkoyuna Sunulmak Üzere ‹lan Edilen; 07.11.1982 Tarihinde Halkoyu ‹le Kabul Edilen ve 09.11.1982
Tarih ve 17863 Tarihli Resmi Gazete’de Halkoyu Sonucunda Yay›mlanarak Yürürlü¤e Giren Türkiye
Cumhuriyeti Anayasas›’n›n IV. Vergi Ödevi Bafll›¤›nda yer alan 73’üncü maddesinin birinci f›kras›nda;
“Herkes, kamu giderlerini karfl›lamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” hükmü yer
almaktad›r.
1982 Anayasas›’n›n 73 maddesinin üçüncü f›kras›na göre; “Vergi yükünün adaletli ve dengeli da¤›l›m›,
maliye politikas›n›n sosyal amac›d›r.”
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ödememekte ya da daha az vergi ödemektedirler.
Bu yollardan yasal olan› vergilemede
“vergiden kaç›nma/vergi planlamas›3” olarak adland›r›lmakta, yasa d›fl›
yol ise “vergi kaçakç›l›¤›4” fleklinde
ifade edilmektedir.
Bu çal›flmada, iflletmeler aç›s›ndan
vergiden kaç›nma ya da bu çal›flmadaki ad›yla vergi planlamas› konusu ele
al›nmaya çal›fl›lm›flt›r.
II- ‹fiLETMELERDE VERG‹
PLANLAMASINI GEREKT‹REN
NEDENLER
Vergi planlamas› genel olarak;
• ‹flletmelerin yap›lar›n›n ve örgütlenmesinin,
• ifl yapma flekil ve süreçlerinin,
• vergi kanunlar› ve ilgili di¤er mevzuatta yer alan indirim, istisna ve muafiyetlerin,
• çifte vergilemeyi önleme anlaflmalar›n›n,
vergisel avantaj sa¤layarak ve vergi
yükünü en aza indirecek flekilde yasal
düzenlemeler ile uyumlu olarak gerçeklefltirilen sistemli bir çal›flmad›r.
3

4
5

Bilindi¤i gibi, vergi iflletmeler için bir
mali yükümlülüktür. Ülkemizde bu yükümlülü¤ü a¤›rlaflt›ran ve afla¤›da aç›klanan önemli etkenler söz konusudur;
1. Verginin Özel Sektör Yat›r›m
Kararlar› Üzerinde Azalt›c› Etkiye
Sahip Bulunmas›
Verginin, yat›r›mlar üzerindeki etkisi
üç flekilde olur5.
i- Vergi sonras› kullan›labilir gelirin
azalmas›, tüketimin ve tasarruflar›n
azalmas›na neden olur. Böylece, yat›r›mlara tahsis edilen miktar azal›r.
ii- Verginin, tüketim ve yat›r›mda yapaca¤› azalmaya ba¤l› olarak, toplam
talepteki düflme nedeniyle; yat›r›mlar›n
uzun vadedeki getirisi hakk›ndaki beklentileri de¤ifltirir.
iii- Bunlar›n yan›nda, vergi sonras› kar› de¤ifltirece¤inden iflletmenin yat›r›m
kararlar›n› etkileyecektir.
Yat›r›m mallar›ndan al›nan dolayl› vergilerin, bu mallar›n fiyatlar›na yans›yaca¤› ileri sürülmektedir. Vergi sebebiyle, yat›r›m mallar› fiyatlar›ndaki art›fl, kendisine maksimum kar› getirecek
bir yat›r›ma karar veren iflletmenin bu
kararlar›n› de¤ifltirecektir.

fi‹fiMAN, Bülent: ‹flletmelerde Vergi Planlamas› Yöntemleri, Yaklafl›m Yay›nlar›, Nisan 2003, s. 27;
“Vergiden Kaç›nma, vergiyi do¤uran olaya sebebiyet vermemek suretiyle vergi borcundan kurtulmay›
ifade eder. Vergi yasalar›ndaki istisna ve muafiyet hükümlerinden yararlanmak, örne¤in, yükümlülerin
vergi konusuna girmeyen kazançlardan kazanç ve irat sa¤lamas› yada vergiye tabi olmayan mal ve
hizmetleri sat›n almamak suretiyle vergiden kaç›nmas› mümkündür. Bu durum hiç flüphesiz her hangi bir
suç teflkil etmez.”
Bülent fiiflman, age. s. 27; “Vergi Kaçakç›l›¤›, vergi bask›s›na karfl› yasa d›fl› tepkidir. Ödenmesi gereken
vergiyi, yasalara ayk›r› bir surette hiç ödememek veya eksik ödemek vergi kaçakç›l›¤› olarak nitelendirilir. Böyle bir davran›fl, vergiden kaç›nman›n aksine suçtur.”
ACAR, Mustafa Gürhan: Türkiye’de Vergi Yükü, Vergi Yükünün Ekonomik ve Sosyal Etkileri ‹le Vergi
Yükünün Adil Da¤›l›m› ‹çin Vergi Sisteminde Yap›lmas› Gereken De¤ifliklikler, Hesap Uzmanl›¤›
Yeterlik Etüdü Bilim Raporu, s. 63.
fi‹fiMAN, Bülent: age., s. 29.

Vergi nedeniyle, üretim maliyetindeki
art›fl, iflletmenin vergi sonras› yat›r›m
miktar›n› azalt›r. Yat›r›mlar› azaltan
di¤er bir etken ise; vergi d›fl› kalan üretim faktörlerinin, nispi olarak ucuzlamas› nedeniyle, sermaye yerine ikame
edilmesidir.
Baz› vergiler ise, yat›r›mlar›n getirisinden al›n›r ve vergi sonras› firma kar›n›
de¤ifltirerek firman›n yat›r›m kararlar›n› etkiler. Bu vergiler kar üzerinden
al›nan gelir ve kurumlar vergisi gibi
dolays›z vergilerdir.
2. Vergi Oranlar›n›n Katlan›labilir
Bir Seviyede Olmamas›
‹flletmeler günümüzde kazançlar›n›n
yaklafl›k %33’ünü çeflitli adlar alt›nda
vergi olarak ödemek zorundad›rlar. Bu
kazançlar› ortaklar›na da¤›tt›klar›nda
toplam vergi yükü kazanc›n yaklafl›k
%40’›n› bulmaktad›r. Bu oran, ödenen
di¤er dolayl› vergiler de göz önünde
bulunduruldu¤unda ekonomik faaliyetleri cayd›r›c› ölçüde yüksektir.
3. Vergilemede Yüksek Enflasyonun
Etkisi
Yüksek enflasyonun oldu¤u ve “enflasyon düzeltmesinin” uygulanmad›¤›
dönemlerde iflletmeler gerçek kazançlar› üzerinden de¤il, özkaynaklar› üzerinden vergilendirilmektedir. Özkaynaklar bu flekilde erimektedir.
6
7
8

Ancak 5024 Say›l› Kanun6 ile “Enflasyon Düzeltmesi” olarak bilinen düzenleme mevzuat›m›zda yerini ald›ktan
sonra ise, “5024 say›l› Kanunla getirilen düzenleme, adil bir vergilendirme
amac›ndan oldukça uzak olup, yabanc›
kaynakla finanse edilmifl iflletmelerde,
“fiktif servet art›fl vergisi”nin tahakkuk
ettirilip tahsil edilmesine yol açacakt›r.
Kuflkusuz bu geliflme çok yönlü bir flekilde pek çok kesimi olumsuz bir flekilde etkileyecektir.”7
Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 25’inci
maddesi8 ile 31.12.2003 tarihli bilançoda yer alan “Parasal Olmayan K›ymetlerin” nas›l düzeltilece¤i belirtilmekte, bu maddede hüküm bulunmayan hallerde ise söz konusu k›ymetlerin Vergi Usul Kanunu’nun 5024 Say›l› Kanunla de¤iflik mükerrer 298’inci
maddesine göre düzeltilece¤i hükmü
yer almaktad›r. Belirtilen enflasyon
düzeltmesi, 31.12.2003 tarihli bilançonun güncellenmesi ve “Parasal Olmayan Aktifler” ile “Parasal Olmayan Pasiflerin” enflasyon karfl›s›ndaki de¤er
kay›plar›n›n düzeltilmesi anlam›n› tafl›maktad›r. Di¤er bir ifadeyle,
31.12.2003 bilançolar›n›n düzeltilmesinin vergi ile hiç bir iliflkisi yoktur.
Bununla birlikte 01.01.2004 tarihinden
itibaren uygulanacak enflasyon düzeltmesinde ise oluflacak farklar “Geçici

5024 Say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun 30.12.2003 tarih ve 25332 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e
girmifltir.
PEKDEM‹R, Recep: Enflasyon Muhasebesi mi? Yoksa Enflasyon Düzeltmesi Vergisi mi?
www.tmud.org.tr/Enflasyon Vergisi.html 31.08.2004.
5024 Say›l› Kanun’un 5’inci maddesiyle 213 Say›l› Vergi Usul Kanunu’na eklenmifl olup, 01.01.2004
tarihinde yürürlü¤e girmifl bulunmaktad›r.

Vergi” ve “Gelir veya Kurumlar Vergisi” matrahlar›na etki etmek suretiyle
iflletmelerin bilançolar›ndaki finansman yap›s›n›n “yabanc› kaynak /özkaynak” oranlar›ndaki durumuna göre
farkl› vergi yükleri ile karfl› karfl›ya kalabilmeleri söz konusu olabilecektir.
Bu konuda tespit edilebilen baz› olumsuzluklar afla¤›daki gibidir:9
• Yabanc› kaynakla finanse edilmifl iflletmelerin kazançlar›n›n vergilendirilmesinde vergi yükü artabilecektir.
• Gayri faal durumdaki iflletmeler, kazanç vergisi yükü alt›na girebilecektir.
• Parasal olmayan aktif/varl›k yat›r›mlar›n›n h›z›nda azalmalar olabilecektir.
• Parasal varl›k yat›r›mlar›na do¤ru bir
e¤ilim ortaya ç›kabilecektir.

4. Vergi Mevzuat›na Hakim
Olabilmenin Uzmanl›k Gerektirmesi
Vergi mevzuat›n›n takip edilmesi ve
mevzuata uygun faaliyet gösterilmesi
son derece güçtür. Bu nedenle, bir yandan yükümlülüklerin zaman›nda ve olmas› gerekti¤i gibi yerine getirilememesinden kaynaklanan riskler ortaya
ç›kmakta, bir yandan da mevcut vergi
teflvik ve kolayl›klar fark edilememekte ve bunlardan vergisel avantaj sa¤layacak flekilde faydalan›lamamaktad›r.
Örne¤in, Enflasyon düzeltmesi konusunda
17.12.2003
tarihinden
14.08.2004 tarihine kadar 2 kanun10, 5
Genel Tebli¤11 ve 8 Sirküler12 yay›mlanm›flt›r. Enflasyon düzeltmesi konusunda bile 15 ayr› düzenleme yap›lma-

9 PEKDEM‹R, Recep: agm.
10 5024 Say›l› Kanun, 17.12.2003 tarihinde kabul ve 30.12.2003 tarih ve 25332 Say›l› Resmi Gazete’de

yay›mlanm›flt›r.
5228 Say›l› Kanun, 16.07.2004 tarihinde kabul ve 31.07.2004 tarih ve 25539 Say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanm›flt›r.
11 328 S›ra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i, 28.02.2004 tarih ve 25387 Say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanm›flt›r.
333 S›ra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i, 28.04.2004 tarih ve 25446 Say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanm›flt›r.
337 S›ra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i, 13.08.2004 tarih ve 25552 Say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanm›flt›r.
338 S›ra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i, 13.08.2004 tarih ve 25552 Say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanm›flt›r.
12 S›ra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i, 05.05.2004 tarih ve 25453 Say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
12 02.01.2004 Tarih ve VUK-2/2003-2/ Enflasyon Düzeltmesi Uygulamas›-1
12.03.2004 Tarih ve VUK-3/2004-1/ Enflasyon Düzeltmesi Uygulamas›-2
07.04.2004 Tarih ve VUK-4/2003-2/ Enflasyon Düzeltmesi Uygulamas›-3
06.07.2004 Tarih ve VUK-6/2004-4/ Enflasyon Düzeltmesi Uygulamas›-4
02.08.2004 Tarih ve VUK-8/2004-6/ Enflasyon Düzeltmesi Uygulamas›-5
05.08.2004 Tarih ve VUK-9/2004-7/ Enflasyon Düzeltmesi Uygulamas›-6
09.08.2004 Tarih ve VUK-10/2004-8/Enflasyon Düzeltmesi Uygulamas›-7
14.08.2004 Tarih ve VUK-11/2000-9/Enflasyon Düzeltmesi Uygulamas›-8 ;
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/sirküler/ Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri; 06.09.2004

s› ve hatta Gelirler Genel Müdürlü¤ü’ne ait internet sitesinde yap›lan düzenlemelerin bir kaç gün ara ile yay›mlanmas› mükelleflerin mevzuattaki düzenlemeleri tam olarak anlayamamalar›na, etkin ve do¤ru bir biçimde uygulamalar›na yön verememeleri sonucunu do¤urmaktad›r.

Örnek verecek olursak, enflasyon düzeltmesinden önce, özsermaye yetersizli¤inden dolay› ortaklardan borç para kullanarak üretim ve yat›r›mlar›n› finanse eden iflletmeler, “parasal kalemler” aras›nda yer alan “ortaklara borçlar hesab›”ndaki bu tutarlar› 2004 y›l›
içerisinde sermayeye eklemek suretiyle bunlara “parasal olmayan kalem” niteli¤i kazand›rm›fl ve enflasyon düzeltmesine tabi tutmufllard›r. Böylece,
2004 y›l›nda geçici vergi dönemlerinde
aktifinde yer alan stok, sabit k›ymetler
gibi parasal olmayan kalemlerinden
gelecek enflasyon düzeltme farklar›n›n
vergiye tabi kar (matrah) üzerindeki
art›fl etkisini azaltarak finansal fayda
yaratm›fllard›r. Enflasyon düzeltmesinin mali tablolar›nda yarataca¤› etkileri hesaba katmayan iflletmeler ise ilave
bir vergi yükü (enflasyon vergisi-fiktif
servet art›fl vergisi) ile karfl› karfl›ya
kalm›fllard›r.
‹flletmeler 01.01.2004 tarihinden itibaren yat›r›m, üretim ve ticari faaliyetlerini sürdürürken k›sa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak, stoklar›n ve ala13 fi‹fiMAN, Bülent: age., s. 35.

caklar›n devir h›z› ile sermaye ihtiyac›n› belirlemek ve dengeli bir mali yap›
kurmak zorundad›r.
5. Kay›td›fl› Ekonominin Haks›z
Rekabet Ortam› Yaratmas›

Kay›td›fl› faaliyet gösteren iflletmeler,
vergi baflta olmak üzere bir çok mali
yükümlülü¤ü yerine getirmedi¤inden
haks›z rekabet yaratmaktad›r. Yarat›lan haks›z rekabetin oran› oldukça
yüksektir.

Di¤er taraftan, vergi kanunlar›n›n kendilerine verdi¤i haklar› kullanarak daha az vergi ödeyenler yasalar›n kendilerine vermifl oldu¤u en do¤al haklar›n› kullanmaktad›rlar. ‹ki iflletmeden biri yasalar›n kendisine vermifl oldu¤u
haklar› kullan›yor ve daha az vergi
ödüyor iken, di¤er iflletme bilinçsizli¤i
sebebiyle bu haklar›n› kullanm›yor ve
daha fazla vergi ödüyorsa, fazla vergi
ödeyen iflletmenin az vergi ödeyen iflletme ile rekabet etme flans›n›n daha
az olaca¤› muhakkakt›r. Bu sebeple iflletmeler di¤er iflletmeler ile daha iyi
rekabet edebilmek amac›yla da vergi
planlamas› yapmaktad›rlar ki bu da en
do¤al haklar› aras›ndad›r.13
6. Vergi Sisteminin Adil ve Dengeli
Olmamas›

Baz› kurumlar di¤er kurumlara göre
farkl› vergi yap›lar›na sahip olabilmekte, ifllemler çeflit ve süreçlerine ba¤l›
olarak de¤iflik vergisel sonuçlar yarata-

bilmektedir. Buna en güzel örnek olarak finansman gideri k›s›tlamas›14 uygulamas›n› gösterebiliriz.

7. Etkin Bir Maliye Politikas›n›n
Uygulanmamas›
Yeni ekonomik yap›lanmalar›n yol açt›¤› vergisel konular zaman›nda ve etkin olarak de¤erlendirilmemektedir.
Piyasa ve kamuoyu bask›s› ile uygulamalara yön verilmektedir.
Geçti¤imiz günlerde baz› ürünlere iliflkin KDV oranlar›nda yap›lan de¤ifliklik, ekonomik krizin getirdi¤i durgunluk ve karamsar havan›n biraz da olsa
de¤iflmesine yol açm›flt›. Buradan da
anlafl›laca¤› gibi, mali yönetim sadece
kaynak bulmak konusuna odaklanmakta ve ekonomik krizi aflmak konusunda
etkin bir maliye politikas› uygulamamaktad›r. Mali idare üretim ve istihdam› art›r›c› yat›r›m yap›lmas› için gerekli kaynaklar› ya hazine bonosu ve
devlet tahvili ihraç ederek ya da art›r›lan vergiler ile kendinde toplamaktad›r.
Bu durum ise, iflletmecilerin kaynaklar›n› etkin bir biçimde kullanmalar› aray›fl›na itmektedir. Böylelikle yat›r›mlar ertelenmekte, üretim ve istihdam
daralt›lmakta, giderler asgariye indirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Ancak iflletme-

nin mali kaynaklar›n›n en önemli k›sm›
vergi ve di¤er yükümlülüklere gitmektedir.
III- ‹fiLETMELERDE VERG‹
PLANLAMASININ YAPILMASI
Vergi planlama çal›flmas›nda, öncelikle iflletmenin yap›s›, üretim , yat›r›m,
stok ve pazarlama süreçleri ile finansman yap›s› hakk›nda yap›lacak bir incelemeyle iflletme ve ba¤l› bulundu¤u
grup hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler toplan›r.
Toplanan bu bilgilerin yan›nda vergi
planlamas›n› yapacak kifli veya ekibin
iflletmenin faaliyet gösterdi¤i sektöre
iliflkin hem Türkiye hem de dünyadaki
uygulamalardan elde etti¤i tecrübeler
›fl›¤›nda yerel ve uluslararas› mali
mevzuatta yer alan düzenlemelerden
yararlanmak suretiyle iflletmenin ihtiyaçlar› ve kullan›labilecek vergi planlama yöntemlerini belirler.
‹flletmede halen uygulanmakta olan
vergi planlama yöntemleri incelenir ve
iflletmenin tespit edilen vergi planlama
ihtiyac›n› karfl›lama düzeyi tespit edilir.
Bu çal›flma, iflletmenin ve ba¤l› bulunulan flirketler grubunun mevcut vergi
risklerinin tespit edilmesini de içermektedir.

14 5422 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5024 Say›l› Kanun’un 9/c maddesiyle 01.01.2004 tarihinden
itibaren (Enflasyon Düzeltmesi nedeniyle) yürürlükten kald›r›lan 15/13’üncü maddesine göre; “Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre, dönem sonu stoklar›n› son giren ilk ç›kar yöntemine göre de¤erleyen
veya amortismana tabi sabit k›ymetlerini yeniden de¤erlemeye tabi tutan kurumlar›n (Bankalar, Sigorta
fiirketleri ve Di¤er Finans Kurumlar› hariç) Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinin 8 numaral›
bendindeki esaslar çerçevesinde hesaplad›klar› giderler” vergi hesab›nda gider olarak kabul edilmemekteydi.

Vergi planlama çal›flmas›, yerel ve
uluslararas› mali mevzuatta yer alan
indirim, istisna ve muafiyetlerden faydalanarak ve tamamen yasal olarak
maksimum vergi tasarrufu sa¤layarak
iflletmenin kendi yap›s›na uygun olarak uygulanabilecek ve faydal› çözümler üretilmesini amaçlamaktad›r.
Bu amaçla afla¤›da örneklerine yer verdi¤imiz çeflitli vergi planlamas› araçlar› kullan›labilmektedir.
• fiirketin ve ba¤l› bulunulan flirketler
toplulu¤unun yeniden yap›land›r›lmas› (devir, birleflme ve sat›n alma).
• fiirketin üretim ve sat›fl maliyet yap›s›n›n yeniden gözden geçirilmesi.
• fiirketin sat›fl ve pazarlama faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.
• fiirketin üretim ve yat›r›m finansman
yöntemlerinin alternatif finansman
yöntemleri ile karfl›laflt›r›lmas›.
• fiirketin harcama (genel yönetim gider) politikalar›n›n de¤erlendirilmesi.
• Mali mevzuatta yer alan teflvik ve indirim uygulamalar›n›n de¤erlendirilmesi.
• Çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmalar›n›n de¤erlendirilmesi.
• Yurt d›fl›nda flirket kurulmas›, serbest
bölge, teknoloji gelifltirme bölge ve
offshore uygulamalar›n›n de¤erlendirilmesi.
• fiirketin tahsilat ve ödeme süreçleri
ile nakit ak›fl durumunun gözden geçirilmesi.
Ancak, burada önemli olan konu bu ifllemlerin yap›lmas›nda tecrübeli ve uzman olan kifli ve kurulufllar ile birlikte

vergi planlamas› uygulamalar›n›n yap›lmas›d›r. Çünkü vergi ve finans uygulamalar› çok dinamik bir özellik tafl›r. Sürekli de¤ifliklik ve geliflmelere
uygun faaliyet gösterilmesini zorunlu
k›lmaktad›r. Her iflletmenin etkin bir
biçimde bu de¤ifliklikleri takip etmek
için kendi bünyelerinde ayr› bir dan›flmanl›k ekibi kurmas› ise son derece
zor ve önemli bir finansal yüktür.

IV- SONUÇ
Mali yükümlülüklerin en az düzeye indirilmesi kay›tl› ekonomi içindeki iflletmelerin rekabet güçlerini art›racakt›r. Mali yükümlülüklerin yasal çerçevede kal›narak en aza indirilmesi ancak vergi planlamas› gibi sistemli bir
çal›flmayla baflar›labilir. Böyle bir çal›flma ise uzmanl›k gerektirmektedir.
Her iflletmenin böyle bir ekibi oluflturmas› elbette mümkün de¤ildir. Bu da
as›l ifllerinin vergi planlamas› ile flirket
ve flirket gruplar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› olan uzman gruplar›n deste¤ini almay› gerekli k›lmaktad›r.
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G‹R‹fi
ünyada 49 ülkede genellikle ‹stikrar Program›yla birlikte paradan s›f›r at›lmas› uygulamas›na geçilmifltir. Ülkemizde de uzun y›llar süregelen enflasyon varl›k de¤erlerinin art›k milyonlar ve milyar ile de¤il, trilyonlar ve
katrilyonlar ile ifade edilmesi gere¤ini ortaya ç›karm›flt›r. Kullan›lan banknotlar
da yetmeyince 1981 y›l›ndan bu yana yaklafl›k 2 y›lda bir yeni banknotlar›n bas›lmas› gerekmifltir.
1. Türkiye’de Paradan S›f›r Atma Uygulamas›
1.1. Türkiye’de Paradan S›f›r Atma Operasyonunun Gereklili¤i
1970 lerde bafllayan enflasyonist süreç , 2003 y›l› itibariyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
1980 y›l›na göre emisyon hacminde 38318 kat art›fla neden olmufltur.31 Aral›k
2003 itibariyle emisyon hacmi 10.7 katrilyon TL d›r. Emisyonun yap›sal durumu
incelendi¤inde % 34 ü nün (428 000 000 adet)
20 000 000 TL l›k, küpürden
olufltu¤u bilinmektedir. Toplam emisyonda 1 000 000 TL l›k küpürlerin pay› %
19.6 ve 10 000 000 TL l›k küpürlerin pay› ise % 10.4 dür. Yeni büyüklükleri
temsil eden küpürlerin ihtiyaca göre ç›kar›lmas› aras›nda geçen süre 5 aya kadar
düflmektedir. 1981 den bu yana 11 küpür ç›kar›lm›flt›r.1
Bugün Dünya genelinde 20 000 000 gibi çok s›f›r› olan bir küpür kullan›lmamaktad›r. Türkiye’den sonra en fazla büyük küpür’e sahip olan ülke 1 000 000 ile
Romanya’d›r.2
Param›z›n itibar›n› da olumsuz yönde etkileyen bu durum , muhasebe ve bilgi ifllem kay›tlar›nda da teknik problemler yaratmaktad›r. Ayr›ca daha önemli teknik
sorunlar da vard›r. Örne¤in; Dünyada 7471 üyenin sorunsuz bir flekilde ifllemlerini gerçeklefltirdi¤i SWIFT sisteminde en fazla 14 haneli de¤erler yer alabildi1
2

Okay, Mustafa; "Yeni Türk Liras› (YTL) Projesi" , Bilgilendirme Toplant›s›, 14.May›s 2004, ‹ST.
http://www.ytl.gen.tr 22.09.2004.
MRI Bankers Guide To Foreign Currecy).

¤i için, 99 Trilyon TL nin üzerinde ifllem yap›lamamaktad›r. Bunlar›n yan›
s›ra TL den s›f›rlar›n at›lmas›yla birlikte YTL olarak üst de¤erli 2 büyük kupür daha ç›kar›lacakt›r. Yeni kupürlerin ard›ndan uzun süre kupür kompozisyonunda de¤ifliklik yap›lmas›na gerek kalmayaca¤›na inan›lmaktad›r. Ayr›ca kuruflla ifllem yapmaya dönülecek, madeni para kullan›m al›flkanl›¤›
tekrar artacakt›r. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 1 000 000 TL s› 1 YTL
(Yeni Türk Liras›) olarak de¤ifltirilecek ve alt birim olarak da YKr (Yeni
Kurufl)
kullan›lacakt›r.
(1YTL
=100YKr))

1.2. Türkiye’de Paradan S›f›r Atma
Operasyonu Haz›rl›klar› ve
Yürütülen Çal›flmalar
Söz konusu kanun 31 Ocak 2004 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Bu tarihten
itibaren bankalardaki tüm kaydi tutarlar, TL’den YTL’ye dönüfltürülmüfl
olacak ve muhasebe kay›tlar› da bu tarihten itibaren YTL üzerinden tutulacakt›r. Param›zdan 3 yerine 6 s›f›r at›lmas›n›n, geliflmifl ülkelerdeki kupür
de¤erleri ile paralellik sa¤lamas› amac›
ile düflünülmüfltür, ayr›ca 3 s›f›r at›lmas› teknik sorunlara çözüm getirmede yeterli olamam›flt›r.
YTL banknotlar›n; 1, 5, 10, 20, 50 ve
100 YTL, Madeni Paralar›n : 1, 5, 10,
25, 50 Yeni Kurufl ve 1 Yeni Lira’dan
oluflmas› planlanm›flt›r. 1 YTL hem
banknot hem de madeni para olarak tedavüle ç›kacakt›r. Ancak kullan›lan
banknot ve madeni paralar›n 2005 y›l›nda istenildi¤i zaman yeni paralara
dönüfltürebilmesi için 1 y›ll›k birlikte

tedavül süresi öngörülmüfltür. Birlikte
tedavülün ard›ndan 2006 y›l›ndan sonraki bir tarihte yap›lacak olan ikinci
aflamas›nda ise, “Türk Liras›” ibaresinin bafl›na geçici olarak konulan “Yeni” ibaresi kald›r›larak tekrar TL’ye
dönülecektir. Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanun’un 12. maddesi çerçevesinde düzenlenecek etiket ve tarife
listeleri, 1 Ocak 2005 - 31 Aral›k 2005
tarihleri aras›nda, TL ve YTL üzerinden ayr› ayr› gösterilecektir. Bu yükümlülü¤ü yerine getirmeyenler hakk›nda ceza uygulanacakt›r. YTL’ye geçiflte banknotlar›n daha kolay tan›nmas› ve kar›fl›kl›¤a neden olunmamas›
için ayn› sat›n alma gücüne sahip kupürler hem TL hem de YTL için benzer renk ve tasar›mda üretilece¤i bilinmektedir.
Sürekli olmasa da paradan s›f›r at›lmas›n›n ilk günlerinde, küsurat›n tama yuvarlanma e¤ilimi olas›l›¤› ile fiyat art›fllar›na sebep olmas› normaldir. TL
den s›f›r at›lmas› sonucu enflasyonda
küçük bir hareketlenme olabilir , ancak
Merkez Bankas›’n›n bu konudaki çal›flmas›na göre di¤er ülkelerde paradan
s›f›r at›lmas› uygulamas›nda oldu¤u gibi enflasyonda önemli ve kal›c› yükselifller beklememektedir.
Euro’ya geçifl sürecinde 12 farkl› dönüflüm kurunun kullan›lmas› ve daha
s›k tüketilen mal ve hizmet fiyatlar›nda
art›fl olmas› yuvarlama etkisini ön plana ç›karm›flt›r. Bununla birlikte, Euro
bölgesinde 2002 y›l› enflasyon oran›
% 2.2 dir, Yani 2001 enflasyon oran›
olan % 2.5 un alt›nda gerçekleflmifltir.
Avrupa ‹statistik Kurumu Eurostat,
Euroya geçiflin ülkelerdeki fiyat art›fl-

lar›na etkisinin 2002 y›l›n›n ilk yar›s›nda % 0 ile 0.16 aras›nda oldu¤unu
aç›klam›flt›r.
Di¤er taraftan enflasyon, fiyat art›fllar›nda devaml›l›¤› ifade eden bir kavramd›r. Fiyat yuvarlamalar›, yüksek
enflasyon ortam›nda tedavülden kald›r›lan küpürlerin ve madeni para kullanma al›flkanl›¤›n›n yitirilmesi etkisiyle
süreklilik arz ederken, TL’ den s›f›r atma operasyonu ile ortaya ç›kabilecek
fiyat art›fllar›n›n süreklilik arz etmesinin beklenmemesi olumludur.3 Yine
faizlerin ve kurlar›n genel seviyesi
üzerinde ekonominin temel datalar› ve
uygulanan istikrar programlar›n›n etken olmas› sebebiyle, paradan s›f›r at›lmas›n›n döviz kurlar› ve faiz oranlar›
üzerinde de etkisi kayda de¤er olmayacakt›r.
1998 y›l›ndan bu yana haz›rl›klar› süren paradan s›f›r at›lmas› çal›flmalar›nda 31 ocak 2004 den itibaren Elektronik Fon Transfer Sistemi ve Elektronik
Menkul K›ymetler Sistemleri (EFT ve
EMKT) 6 s›f›rs›z hale getirilecektir.
Maliye Bakanl›¤› da konuyla ilgili tebli¤ini yay›nlam›flt›r.
Paradan s›f›r at›lmas›ndan itibaren Döviz kurlar› virgülden sonra 5 hane olarak gösterilecektir (Örne¤in 1 USD =
1,14523 YTL). Di¤er taraftan bankalar›n Kredi kart› ve KMH limitleri TL tutardan alt› s›f›r at›larak bulunan YTL
3
4
5

de¤eri üzerinden güncellenecektir. Di¤er ülkelerde de örneklerini gördü¤ümüz paradan s›f›r atma uygulamas›,
Merkez Bankas› ve hükümetlerin enflasyonu düflürmek konusundaki kararl›l›¤›n› da ortaya koymaktad›r.4
ASO nun YTL Uygulamas›na Geçifl
‹le yapt›¤› anket sonucunda “2005 y›l›nda Türk Liras›ndan 6 s›f›r at›lmas›
ve Yeni Türk Liras›na geçifl karar›n›
nas›l karfl›l›yorsunuz” sorusuna verilen
cevaplar, yeni uygulaman›n genel kabul edilebilirli¤ini göstermesi aç›s›ndan önemlidir. Verilen cevaplara göre,
halk›n yüzde 77’ si, para operasyonunun çok olumlu veya olumlu bir ad›m
oldu¤unu düflünürken, yüzde 15,6’s›n›n ise, gereksiz ,ve sadece yüzde 1’ i
nin, onur k›r›c› oldu¤unu düflünmesi,
oldukça yüksek bir benimsenme olaca¤›n›n iflaretlerini vermektedir.5
Di¤er taraftan yap›lacak çal›flmalar sadece Merkez Bankas›, Hazine ve Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yürütülmeyip
di¤er kurumlar da bu konudaki çal›flmalar›n› yürütmektedir.
Sermaye piyasas› uygulamalar›na iliflkin mevzuatta gereken düzenlemelerin
yap›lmas›, hisse senetlerinin de¤erleri
konusunda YTL bazl› uyumlar›n yap›lmas› SPK ya düflen görevler aras›ndad›r. Banka ve finans kurumlar› da ; Bilgisayar programlar›, atm, pos terminallerinde, banknot iflleme sistemlerinde,

Mustafa ,Okay; age,sy 15.
Bursa Ekonomi, Bursa Sanayi Ve Ticaret Odas› Ayl›k Yay›n›‘ Yeniden Kurufllu Dönem’ Merkez
Bankas›. Baflkan Yrd fiükrü B‹NAY ile söylefli , Temmuz 2004, sy 25.
Timurhan, Gür;" Yeni Türk Liras›na Geçifl ", ASO, May›s 2004,sy 8.

gifle tipi say›m ve tetkik makinelerinde
gereken uyumun yap›lmas›,EFT ve
EMKT sistemlerinde yap›lacak de¤iflikliklerin bankalar›n kendi sistemlerine yans›t›lmas› ve internet bankac›l›¤›
programlar›nda dönüflüm, TL cinsinden tüm hesaplar›n YTL’ye dönüfltürülmesi, Birlikte Tedavül döneminde
ödemelerin mümkün mertebe YTL ile
yap›lmas› çal›flmalar›ndan sorumludur.
Uygulamaya geçifl aflamas›nda esnaflara ve flirketlere düflen sorumluluklar da
vard›r. Yazar kasalar›n dönüflüme
uyumlaflt›r›lmas›, stok takibi, muhasebe, kasa ifllemleri, fatura ve makbuz
üretimi, otomatik tart› ve fiyatlama
programlar›nda gerekli de¤iflikliklerin
yap›lmas›, k›ymetli evraklar›n yeniden
düzenlenmesi konusunda bilgi edinilmesi, fiyat teklif ve fiyat analiz programlar›n›n de¤ifltirilmesi, fiyat etiketlerinin TL ve YTL olarak ikili düzenlenmesi, kasiyerlerin YTL banknotlar›n›n geçerlik kontrolleri konusunda e¤itilmesi gibi.
YTL’ye geçifl ile ilgili ifllemlerin ve
haz›rl›klar›n h›zland›r›lmas› amac›yla
son dönemde bir üst komite oluflturulmufltur. Üst komitede Maliye Bakanl›¤›, Sanayi Bakanl›¤›, SPK, Hazine ve
BDDK yer almaktad›r. Ayr›ca üç tane
alt komite bulunmaktad›r; Bilgi ifllem,muhasebe ve hukuk komiteleri.
(Türk Ticaret Kanunu de¤ifliklikleri ve
muhasebe konular›nda. Türk Ticaret
Kanunu’nda yap›lacak de¤ifliklikle birlikte, flirketleri hisselerini oy haklar›n›
6 age sy 6.

kaybettirmeden, belli bir zaman aral›¤›
içinde nas›l düzenleyeceklerine karar
vereceklerdir, muhasebe komitesi ise
Maliye Bakanl›¤›’n›n önderli¤inde çal›flarak alt› s›f›r ile ilgili uygulamada
muhasebe ilkelerini belirlemektedirler)
1.3. Paradan S›f›r At›lmas›
Operasyonunun Olas› Maliyetleri
Paradan s›f›r atma operasyonunun az
da olsa getirebilece¤i maliyetleri göz
önünde bulundurmak yararl› olacakt›r.
Bu konuda ortaya ç›kabilecek maliyetleri afla¤›da 3 katogoride inceleyebiliriz. 6
• Genel ekonomik maliyetler
(enflasyon-fiyat yuvarlamalar›),
• Zaman maliyetleri (Halk›n katlanaca¤› maliyetler ),
• Menü maliyetleri (‹flletmelerin katlanaca¤› maliyetler ).
1.3.1. Genel Ekonomik Maliyetler
Buradaki olas› maliyet, yuvarlamalardan ortaya ç›kabilecek enflasyondur.
Enflasyon maliyeti, etiketlerdeki küsuratlar›n yuvarlanmas› nedeniyle oluflacak fiyat art›fllar›ndan kaynaklanacakt›r.
Fiyat etiketlerinin bir y›l süre ile TL ve
YTL de¤erlerini birlikte gösterir bir flekilde düzenlenecek olmas› ile bu sorunun önemli ölçüde afl›labilece¤i ve
beklenen fiyat art›fllar›n›n en aza indirilebilece¤i hedeflenmifltir.
‹lgili kanun, yuvarlamadan kaynaklanacak enflasyonu engellemek için en
az bir y›l süreyle çift etiket sistemi uy-

gulanmas›n› zorunlu k›lm›flt›r. Ancak
etiket kullanmayanlar›n oran›n› düflünüldü¤ünde; bu sorun kurumsallaflm›fl
ekonomilerde oldu¤undan daha fazla
zorlayacakt›r. Türk ekonomisinde böyle bir uygulaman›n ancak kay›tl› sektörler ve ekonominin kurumsallaflm›fl
kesimi için geçerli olaca¤›n› ve dolay›s› ile fiyatlar›n “yukar›” yuvarlanmas›n›n yarataca¤› fiyat art›fllar›n›n özellikle ilk aylarda ortaya ç›kaca¤› düflünülmektedir.
1.3.2. Zaman Maliyetleri

Euro’ya geçiflte Avrupa’da ortalama
ifllem zaman›n›n 18 saniye art›fl gösterdi¤ini ölçen çal›flmalarda, ortalama ifllem zaman› 32 saniyeye yükselerek iki
kat›na ç›kt›¤› sonucuna ulafl›lm›flt›r. 7

Bu nedenle özellikle ilk aylarda, uzayan ifllem süreleri nedeniyle ortaya ç›kacak zaman maliyeti dikkate al›nmal›
ve özellikle perakende sektöründe çal›flanlar›n e¤itimine gereken önem verilmelidir. Oluflacak menü maliyetlerine,
özellikle toplumun daha az e¤itimli kesimlerinde yaflanacak s›k›nt›lar› da eklemek gerekmektedir.8

7 Eurostat: Avrupa Birli¤i ‹statistik Ofisi
8 Age sy 15.
9 http://www.ytl.gen.tr
10 IMF Çal›flma Raporu, Mart 1995

1.3.3. Menü Maliyetleri
YTL’ye geçiflle birlikle özellikle iflletmelerin tüm menülerinin de¤ifltirilecek
olmas› nedeniyle ortaya ç›kacak maliyettir. Tüm yaz›l›m, elektronik ifllemci,
muhasebe kay›tlar›, tüm ödeme sistem
ve araçlar›n›n, atm’ler, kahve makinalar›, meflrubat makinalar› gibi otomatlar›n yeniden ayarlanmas›, bilanço ve
tüm istatistiklerin uyumu ve geriye dönük düzeltilmesinden kaynaklanacak
harcamalar ile flirketlerin sermaye yap›lar›na iliflkin yap›lacak de¤ifliklikler
nedeniyle oluflacak ilan, tescil, noter,
meslek odas› ifllemleri dahil birçok
harcamalar› da eklemek gerekmektedir.
Yap›lan çal›flmalara göre yaz›l›m sektörüne ödenecek tutar yaklafl›k 500
milyon dolar civar›nda olacakt›r. Bunlar›n önemli bir k›sm› da kamu bütçesinden karfl›lanacakt›r.9 YTL sitesi
2. Çeflitli Ülkelerde Paradan S›f›r
Atma Uygulamalar›
Afla¤›daki tablolarda görüldü¤ü gibi;
bu güne kadar 49 ülke paras›ndan s›f›r
atm›flt›r.10
ÜLKE ADI

ATI-

LAN SIFIR

(KAÇ KEZ SIFIR
ATTI⁄I)

YEN‹ PARA B‹R‹M‹
TAR‹H

SAYISI /

VE DE⁄ER‹

1 s›f›r

10 (eski) leva=1 heavy lev

Haziran 1976

1 s›f›r / 2

20 eski kip=1 lao liberation kip

1975

3 s›f›r

BULGAR‹STAN (2) Ocak 1962
LAOS (2)
PERU (2)
fi‹L‹ (2)
URUGUAY (2)

DE⁄‹fi‹M ORANI

1 Temmuz 1999 3 s›f›r

Aral›k 1979
1985
1 Temmuz 1991
Ocak 1960
Eylül 1975
1993

AFGAN‹STAN (1)

Ekim 2002

Ç‹N (1)

Mart 1955

1,000 (eski) leva=1 (yeni) lev

2 s›f›r
3 s›f›r
6 s›f›r
3 s›f›r
3 s›f›r

100 liberation kip=1 yeni kip
1,000 soles=1 inti
1,000,000 intis=1 nuevo sol
1,000 pesos=1 escudo
1,000 escudos=1 peso

3 s›f›r

1,000 yeni pesos=1 peso uruguayo

3 s›f›r

1,000 pesos oro=1 yeni peso

1,000 Afgani= 1 Yeni Afgani

ARNAVUTLUK (1) A¤ustos 1965
AZERBAYCAN (1) 1992 Sonu
BAHREYN (1)
Ekim 1965

1 s›f›r
1 s›f›r
1 s›f›r

10 (eski) Leke = 1 Yeni Lek
10 Soviet Rubles = 1 Manat
10 Gulf Rupees = 1 Dinar

ÜLKE ADI

ATILAN SIFIR

YEN‹ PARA B‹R‹M‹

4 s›f›r

(KAÇ KEZ SIFIR

TAR‹H

DEM. KONGO (3)
CUMHUR‹YET‹
(ZA‹RE)

1967
1993
1998

3 s›f›r
6 s›f›r / 3
5 s›f›r

RUSYA (3)

Aral›k 1947

1 s›f›r

V‹ETNAM (3)

1959

1 Ocak 1998

3 s›f›r

1975

2 s›f›r / 5

Eylül 1985

1 s›f›r

ATTI⁄I)

Ocak 1961

ALMANYA (2)

Kas›m 1923

ANGOLA (2)

Temmuz 1995

SAYISI /

DE⁄‹fi‹M ORANI

1 s›f›r

3 s›f›r

12 s›f›r

20 Haziran 1948 1 s›f›r

3 s›f›r

10,000 (eski) yuan=1 (yeni) yuan

VE DE⁄ER‹

1,000 congolese francs = 1 zaire
3,000,000 zaires = 1 nouveau zaire
100,000 nouveaux zaires = 1 franc
congolaise
10 (eski) rubles = 1 (yeni) ruble
10 ruble = 1 (yeni) ruble

1,000 ruble = 1 (yeni) ruble

1,000 dong (north) = 1 yeni dong
(north)

500 piastres (south) = 1 yeni south
vietnam dong
10 don = 1 yeni

1,000,000,000,000 Mark = 1
Rentemark

10 Reichsmark = 1 Deutsche mar

1,000 Novas Kwanzas = 1 Kwanza
Reajustado

1 Aral›k 1999
BEYAZ RUSYA (2) 25 May›s 1992
BOL‹VYA (2)

1 Ocak 2000
Ocak 1963
Ocak 1987

ÜLKE ADI

(KAÇ KEZ SIFIR TAR‹H
ATTI⁄I)

ESTONYA (1)
FAS (1)

F‹NLAND‹YA (1)

K. KORE (1)
KIRGIZ‹STAN (1)
LETONYA (1)
L‹TVANYA (1)
MACAR‹STAN (1)
MAKEDONYA (1)

1 s›f›r

1963

1,000 Rubles = 1 Yeni Ruble
1,000 Bolivianos = 1 Peso Boliviano
1,000,000 Pesos Bolivianos = 1
Boliviano

ATILAN SIFIR

YEN‹ PARA B‹R‹M‹

SAYISI /

DE⁄‹fi‹M ORANI
2 s›f›r

VE DE⁄ER‹

10 rubles = 1 kroon
100 Francs = 1 dirhem

100 (eski) markkaa = 1 (yeni)
markkaa

6 s›f›r
3 s›f›r

100 Francs = 1 yeni francs
10 hwan = 1 won
1 CFA franc = franc
10 francs = 1 syli
1 syli = franc guineen
1,000,000 kuponi = 1 Lari
1,000 croation dinara = 1 Kuna

2 s›f›r
2 s›f›r / 2
2 s›f›r / 2
2 s›f›r
5 s›f›r / 4

100 eski won = 1 yeni won
200 ruble = 1 som
200 rublu = 1 lat
100 talonu = 1 litas
400,000 quadrillion pengoe = 1 forint

2 s›f›r
1 s›f›r
1 s›f›r

Ocak 1981

2 s›f›r

May›s 1993

2 s›f›r

fiubat 1959
10 May›s 1993
1 Mart 1993
Haziran 1993
A¤ustos 1946

1,000,000 Kwanzas Reajustados =
1 Kwanza
10 Soviet Rubles = 1 Rubel

3 s›f›r
3 s›f›r
6 s›f›r

20 Haziran 1992 1 s›f›r
Ekim 1959
2 s›f›r

FRANSA (1)
13 May›s 1905
G. KORE (1)
1962
G‹NE (CONAKRY) (1) Mart 1960
1971
1985
GÜRC‹STAN (1)
25 Eylül 1995
HIRVAT‹STAN (1) 30 May›s 1994
‹ZLANDA (1)

6 s›f›r

100 (eski) kronur = 1 krona

100 eski denari = 1 yeni denari

ÜLKE ADI

(KAÇ KEZ SIFIR

TAR‹H

BREZ‹LYA(6)

fiubat 1967

ATTI⁄I)

May›s 1970
fiubat 1986
Ocak 1989

SIRB‹STAN –

KARADA⁄

1 Ocak 1966

3 Ocak 1990

Ekim 1993

‹SRA‹L (4)

SAYISI /

DE⁄‹fi‹M ORANI

VE DE⁄ER‹

1,000 cruzeiros = 1 cruzeiro novo

3 s›f›r

1,000 cruzados = 1 cruzado novo

3 s›f›r
3 s›f›r

2 s›f›r

4 s›f›r

1 s›f›r
6 s›f›r
9 s›f›r

Ocak 1994

6 s›f›r / 12

Ocak 1970

2 s›f›r

Haziran 1983
Haziran 1985
Ocak 1992
24 Aral›k 1948
1 Ocak 1960
24 fiubat 1980

4 s›f›r
3 s›f›r
4 s›f›r
3 s›f›r
2 s›f›r
1 s›f›r

4 Eylül 1985

YEN‹ PARA B‹R‹M‹

3 s›f›r

Mart 1990
A¤ustos 1993
3 s›f›r
1 Temmuz 1994 3 s›f›r / 2,75

(YUGOSLAVYA) (6) 1992
Ekim 1993

ARJANT‹N (4)

ATILAN SIFIR

3 s›f›r

1,000 cruzeiros novos = 1 cruzeiro
1,000 cruzeiros = 1 cruzado
1 cruzado novo = 1 cruzeiro
1,000 cruzeiros = 1 cruzeiro real
2,750 cruzeiros reais = 1 real
100 dinars = 1 new dinar

10,000 dinars = 1 new dinar

10 dinars = 1 new dinar
1,000,000 dinars = 1 (october) dinar
1,000,000,000 (october) dinars =
(1994) dinar

12,000,000 1994 dinars = 1 super
dinar
100 Pesos Moneda Nacional = 1
Peso Ley
10,000 Pesos Ley = 1 Peso Argentino ($a)
1,000 Pesos Argentinos = 1 Austral
10,000 Australes = 1 Peso Convertible
1,000 prutot = 1 pound
100 agorot = 1 pound
10 pounds = 1 sheqel
1,000 (eski) sheqalim = 1 yeni sheqel

Paradan s›f›r atma ülke uygulamalar› incelendi¤inde, yap›lan çal›flmalar bize bu
konuda ülkeleri 2 kategoride de¤erlendirmemiz gerekti¤ini göstermektedir.
• Paradan s›f›r atma operasyonu enflasyona karfl› öncelikle bir baflar› kazan›lmas› ve fiyat art›fl h›zlar›n›n s›k› para politikalar› ile düflürülmesi sonras›na b›rakm›fl
ülkeler (Arjantin, Meksika, Peru, Polonya ve Bulgaristan’da, Türkiye )
• Para reformunu dezenflasyon politikalar› ile birlikte efl anl› uygulanm›fl olan ülkeler.(Brezilya, Bolivya, ‹srail, ‹zlanda, Moldova, Polonya)
2.1. Arjantin, Meksika, Polonya, Bulgaristan Uygulamalar›
Arjantin deneyimi, enflasyonun, parasal geniflleme ile iliflkisini ortaya koymas›
aç›s›ndan ilginçtir. Para arz› büyüme h›z› 1989’de yüzde 2235’ten 1991’de yüz-

de 141’e ve ard›ndan gelen y›lda ise yüzde 62.5’a kadar düflürülebilmifltir. Para
arz› büyümesindeki düflüfl trendinin bafllamas› ile enflasyonun 1992’de yüzde 11
düzeyine gerilemesi ile paradan 4 s›f›r at›lm›flt›r. Söz konusu sürecin ard›ndan
enflasyon tek haneli rakamlara düflmeye bafllam›flt›r. Bu aflamada belirtmek gerekir ki, Arjantin deneyiminde para operasyonu, enflasyon s›k› para politikas› ile
kontrol edilebilir hale getirildikten sonra uygulanabilmifltir. Dolay›s› ile paradan
4 s›f›r atarak uygulanan reform, ancak enflasyonu ana hedef haline getiren bir para politikas› program›n›n yard›mc› arac› olarak görülmüfltür. Bir baflka deyiflle,
Arjantin uygulamas›ndan ç›kan sonuç, önceli¤i enflasyonu yenmek olan bir para program› olmadan para reformu hayata geçirilmemesi gerçe¤idir. Ekonomik
büyüme ve cari ifllemler gibi makro de¤iflkenlerin yeni paraya geçildikten sonra
ki e¤ilimlerine bak›ld›¤›nda ise iki geliflme dikkat çekicidir. Program uygulamaya al›nd›ktan sonra cari ifllemler dengesinde özellikle ilk y›llarda bir bozulma
e¤ilimi göstermifl, di¤er yandan yurtiçi ulusal gelir büyüme h›z›nda küçük de olsa bir performans azal›fl› ortaya ç›km›flt›r.11

Meksika deneyiminde paradan s›f›r at›lma uygulamas› , öncelikle enflasyonun
tek haneli ve sürdürülebilir rakamlara ulafl›ld›¤›na inan›lmaya bafllamas› ile birlikte gerçekleflmifltir.

Polonya,, paras›ndan s›f›r atmak için enflasyonun bütünüyle kontrol alt›na al›nmas›n› bekleme yerine, enflasyonda düflüflün kal›c› olarak sa¤land›¤›n› düflündü¤ü bir noktada bunu gerçeklefltirmifltir. Ard›ndan gelen süreçte s›k› para politikas› sürdürülmüfl ve enflasyon tek haneli rakamlara çekilebilmifltir.

Sonraki dönemde bir bozulma görülmektedir. Bu uygulanmakta olan s›k› para
politikas›n›n bir sonucu olarak de¤erlendirilebilir. Ayr›ca cari Polonya’n›n büyüme performans›nda s›f›r at›ld›ktan ifllemlerde görülen bozulma bu süreçte Polonya paras›nda görülen de¤erlenme ile iliflkilendirilebilir. Yeni Para ile birlikte reel döviz kuru endeksinin yan› s›ra reel faizlerde de bir yükselme e¤ilimi göze
çarpmaktad›r.
Bulgaristan’’da 1997 nin ilk çeyre¤inde % 2000 lerin üzerinde olan enflasyon
oran›, Para Kurulu ile s›k› tedbirleri alarak 1998 de % 13-15 düzeyine, y›l›n sonuna do¤ru da % 1 düzeyine inmeyi baflarabilmifltir. % 200 lerin üzerinde seyreden faiz oranlar› da 1998 y›l›nda % 5-6 düzeyine gerilemifltir. Bu düflüflün ard›ndan Leva’dan 3 s›f›r at›lm›flt›r.12
Ukrayna’da da enflasyon % 1 e indirildikten sonra paradan 5 s›f›r at›lm›flt›r.
11 Gür;age,sy 9.
12 IMF (2003), International Financial Statistics, Data Set.

2.2. Brezilya, ‹srail, Bolivya Ve
‹zlanda Uygulamalar›
1960 y›l›ndan beri uygulad›¤› çeflitli
ekonomik programlar ile aray›fl içinde
olan Brezilya, 6 defa paras›ndan s›f›r
atma uygulamas›n› gerçeklefltirmifltir.
1986 Cruzado, 1987 Bresser, 1989
Summer, 1990 Collor ad› verilen ve
kur fiyat ve ücretleri donduran planlar›n ard›ndan 1992 y›l›nda da reel faizlerin düflürülmesini hedefleyen, IMF
stand-by anlaflmas› kapsam›nda yeni
bir program haz›rlanm›flt›r, ancak parasal ve mali disiplinin tam olarak sa¤lanamad›¤› bu programlar›n ömürleri k›sa olmufl ve enflasyon daha yüksek
oranlarda geri dönmüfltür.13
Paradan s›f›r at›lmas›n› takip eden dönemde Brezilya ekonomisinin büyüme
performans›nda küçük ölçekli gerilemeler görülmüfltür. Benzer bir e¤ilim
cari ifllemler dengesinde de gözlenmektedir. Yeni paraya geçmeden önceki dönemde hemen hemen dengede görünen cari ifllemler hesab›, 1994 sonras›nda bozulma trendi göstermektedir. Bolivya, paradan 6 s›f›r atma karar›n› 1987 y›l›nda bu s›k› para politikas›
uygulamas› ile uyumlu bir biçimde
gerçeklefltirmifltir. Bolivya’n›n temel
makroekonomik göstergelerine bak›ld›¤›nda, ekonomik büyüme performans›n›n 1987 y›l› sonras›nda göreli
olarak düzelme e¤ilimine girdi¤i söylenebilir. Hiper-enflasyon döneminde
negatif olan reel faizler, enflasyondaki

düflüfl ile birlikte pozitife dönmüfl ve
yüzde 20-40 aral›¤›nda bir dalgalanma
göstermifltir. Cari ifllemler dengesi ise
yeni paraya geçilmesinin ard›ndan düzelme e¤ilimindedir. Reel döviz kuru
ise paradan s›f›r at›lmas› ile birlikte
normal bir düzeye (yani 100 endeks
de¤erine) yaklaflarak sonraki y›llarda
fazla bir dalgalanma göstermemifltir.14
‹srail’de istikrar program›na baflland›ktan k›sa bir süre sonra para reformu
gerçeklefltirilmifltir. ‹srail de ülke ekonomisi içindeki tüm fiyatlar sabitlenmifl ve kamuya yönelik transfer harcamalar› durdurulmufltur. Kamu oyunun
da deste¤ini alan program d›fl yard›mlarla da desteklenmifltir. Program›n uygulamaya bafllamas›yla ayl›k enflasyon
oran› % 15 seviyesinden % 3.8 e gerilemifltir.
‹zlanda’da, paradan s›f›r atma deneyimi ciddi bir para politikas› ile birlikte
uygulanmam›fl, bu nedenlerle bafllarda
pek ifllevsel olmam›flt›r. Ancak 1983
sonras› para arz› büyüme h›z›ndaki
h›zl› düflüfl, 90’l› y›llar›n bafl›nda tek
haneli enflasyon rakamlar›na ulafl›labilmesini sa¤lam›flt›r. ‹zlanda deneyiminden ç›kan sonuç, di¤er paradan s›f›r atma deneyimlerinin sonuçlar›ndan
aç›k bir farkl›l›k göstermektedir. ‹zlanda’da enflasyonun kontrol alt›na al›nabilmesi, paradan s›f›r atma iflleminin
oldukça sonras›nda gerçekleflmifltir. Bu süreçte baz› makroekonomik
de¤iflkenlerin seyri incelendi¤inde

13 Bursa Ekonomi Dergisi, " 49 Ülke Paras›ndan S›f›r Att› ", Temmuz 2004, sy 29 .
14 Zafer Ça¤layan; "Yeni Türk Liras›’na Geçifl " www.aso.org.tr/baskan/meclisEkim2002.

ekonomik büyüme performans›nda bir
zay›flama, cari ifllemlerde de küçük de
olsa bir bozulma oldu¤u söylenebilir.
Ekonomik büyüme performans›ndaki
yavafllaman›n s›k› para politikas›n›n
bir sonucu oldu¤u düflünülebilir. Reel
döviz kuru endeksi, öncesi ile k›yasland›¤›nda, bir azal›fl trendi gösterirken
reel faizler negatiften pozitife dönmüfl
ve yüzde 10 dolay›nda dar bir bant
içinde dalgalanma göstermektedir.
Paras›ndan s›f›r atma yoluyla para operasyonu yapan ülkeler incelendi¤inde;
Enflasyon kontrol alt›na al›nmaz ise
para operasyonundan istenen sonuçlara
ulafl›lamad›¤› kesindir. Bu durumda
ulusal banknotlar tekrar bol s›f›rl› küpürlere dönüflmektedir, özellikle merkez bankalar› kredibilitelerini kaybetmekte ve enflasyona karfl› verilen mücadele bofla ç›kmaktad›r..
Bu nedenle istikrar program›n›n belirli
bir aflamas› geçirilip, istikrar program›n›n enflasyon üzerinde olumlu etkileri
ortaya ç›kt›ktan sonra s›f›r at›lmas› uygulamas› tavsiye edilen yöntemdir.
Para operasyonu sonras›nda temel
makroekonomik göstergelerde ortaya
ç›kan geliflmeler farkl›l›k göstermekte,
dolay›s› ile ülke deneyimlerinden ortak
bir sonuç ç›karmak pek mümkün olmamaktad›r. Bununla birlikte enflasyon
oranlar› y›ll›k bazda operasyon sonras›nda hemen hemen her uygulamada
düflüfl göstermifltir. Dolay›s› ile para
operasyonunun, yuvarlama nedeniyle

çok k›sa vadede bile, tart›flmal›, enflasyonu art›r›c› etkisi, bir y›l içerisinde
ortadan kaybolmakta, tam tersine iyi
uyguland›¤›nda enflasyonun düflmesine nispi de olsa katk›da bulundu¤u görülmüfltür. 15
Arjantin ve Brezilya gibi uygulaman›n
gerekli reformlarla desteklenmedi¤i ve
baflar›s›zl›kla sonuçland›¤› ülkelerde
bir süre sonra paradan tekrar s›f›r atma
ihtiyac› ortaya ç›km›flt›r.
Örnekler incelendi¤inde Türkiye’de
gerçeklefltirme haz›rl›klar› devam eden
s›f›r atma operasyonlar›n›n baz› avantajlar› söz konusudur. Uygulaman›n
baflar›s›n› artt›rabilecek olan söz konusu avantajlar flöyle s›ralanabilir;
• Yeni bir para birimine geçiflin s›k›nt›lar›n›n en az olaca¤› model s›f›r atma
modelidir.
• Eski parayla ifllem yap›lmas›nda devaml›l›k nedeniyle de¤iflimde problem
olmayacakt›r.
• Yüksek enflasyon nedeniyle daha önceki zihinden endeksleme ve yeni tedavüle ç›kan paraya al›flkanl›k
deneyimi mevcuttur.
• Enflasyonun düflüfl trendinde olmas›
nedeniyle zamanlama do¤rudur.
• Bir istikrar program› ile birlikte yürütülmektedir, devam› niteli¤indedir.16

15 Zafer Ça¤layan; age.
16 Timurhan, Gür; Yeni Türk Liras›na Geçifl, ASO, May›s 2004,sy 7.
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TAM MÜKELLEF GERÇEK K‹fi‹LER‹N
ANON‹M VEYA L‹M‹TED fi‹RKET H‹SSES‹
SATIfiINDAN SA⁄LADIKLARI
KAZANÇLARDA VERG‹LEME ESASLARI
VE KAYDÎLEfiT‹R‹LECEK H‹SSELER
Mehmet MAÇ
Yeminli Mali Müflavir

1- G‹R‹fi
Bir tam mükellef gerçek kiflinin flahsen sahip oldu¤u;
• Anonim flirket (A.fi.) hisselerini veya,
• Limited (LTD.) flirket hisselerini
elden ç›karmas› halinde, bu sat›fldan do¤an kazanc›n gelir vergisine tabi olup olmayaca¤›, tabi olacak ise bu vergilemeye dair özellikler zaman zaman tereddüt
edilen hususlard›r.
Gönül ister ki ne bu konuda ne de di¤er vergisel konularda böyle tereddütler do¤mas›n. Vergileme ile ilgili hükümler böylesine karmafl›k olmas›n. Fakat nedense
vergisel alanda netlik bir türlü sa¤lanamamakta, aksine mevzuat sürekli de¤ifltirilmekte ve büsbütün karmafl›k hale getirilmektedir. Baz› sorular›n net cevab› bulunmakla beraber o cevaba ulaflmak için mevzuat› iyi izlemek, çok u¤raflmak gerekebilmektedir.
Tam mükellef gerçek kiflilerin hisse sat›fllar›na iliflkin vergisel hükümler ve yorumlar›m›z, detaydan kaç›n›larak ana hatlar› ile afla¤›da sunulmufltur.
Her ne kadar 232 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i, GVK nun geçici 56 ›nc›
maddesindeki hisse senetlerinin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlara iliflkin aç›klamalar içeriyor ve bu aç›klamalar maddenin geçici olmas› dolay›s›yla
1999-2002 y›llar›nda elde edilen gelirleri kavr›yor ise de, 2003 y›l› bafl›ndan itibaren mükerrer 80 inci maddede getirilen yeni hükümlerin geçici 56 nc› maddeye benzemesi nedeniyle söz konusu Tebli¤ hükümleri daha sonraki y›llar için de
geçerli olan idari görüflleri yans›tmaktad›r. Bu nedenle bu yaz›m›zla birlikte,
GVK nun mükerrer 80 ve mükerrer 81 inci madde metinlerinin ve 232 no.lu GV
Genel Tebli¤inin göz önünde tutulmas› gerekir.
Bu yaz›m›z sadece tam mükellef gerçek kiflilerin elde ettikleri gelirleri konu almakta oldu¤u için A.fi. veya LTD. hissesi sat›fl›ndan kaynaklanan gelirin, dar
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mükellef gerçek veya tüzel kifliye yahut tam mükellef tüzel kifliye ait olmas›, ticari kazanca dahil bulunmas› halleri, yaz›m›z›n konusu d›fl›ndad›r.
Keza bu yaz›, konu ile ilgili bir çok detay› içermemekte, sadece genel yaklafl›m sa¤lamas› amac›yla haz›rlanm›fl
bulunmaktad›r.
2. VERASET SURET‹YLE veya
H‹BE YOLUYLA (‹vazs›z Olarak)
ED‹N‹LM‹fi A.fi. veya LTD.
H‹SSELER‹N‹N ELDEN
ÇIKARILMASI GEL‹R VERG‹S‹NE
TAB‹ DE⁄‹LD‹R :
fiahsen sahip olunan A.fi. ve LTD. hisselerinin sat›fl›ndan sa¤lanan kazançlar›n vergilendirilece¤ine iliflkin hüküm,
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer
80’inci maddesinde yer almaktad›r.
Bu maddede ivazs›z olarak edinilmifl
menkul k›ymetlerin sat›fl›ndan sa¤lanan kazanc›n gelir vergisine tabi olmayaca¤› aç›kça belirtilmifltir. A.fi. hisse
senetleri ve geçici ilmuhaberleri de birer menkul k›ymet türü oldu¤u için, veraset veya hibe yoluyla edinilmifl bu
menkul k›ymetlerin sat›fl› gelir vergisinin kapsam› d›fl›ndad›r.
Ayn› maddenin 4’üncü bendine göre
“ortakl›k haklar›n›n veya hisselerinin
elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar” ve bu bent kapsam›nda LTD. hisselerinin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar gelir vergisi kapsam›nda
bulunmaktad›r.
Ortakl›k haklar› veya hisselerinin
ivazs›z edinilmifl olmas›na iliflkin bir
aç›klama olmamakla beraber, miras
veya hibe yoluyla edinilmifl mallar›n

sat›fl› genel planda gelir vergisinin konusuna girmedi¤i için, ivazs›z olarak
edinilmifl tüm ifltirak hisselerinin ve
bu hisselerden kaynaklanan bedelsiz
hisselerin sat›fl›nda gelir vergisi aranamaz.
Bunun gerekçelerini flöyle s›ralayabiliriz :
• Miras kalm›fl veya hibe suretiyle edinilmifl bir mal›n sat›fl›, gelir elde edici
bir ifllem de¤il, servetin idaresi kapsam›nda yap›lm›fl bir tasarruftur.
• Gelir vergisinden bahsedebilmek için
kiflinin, gelir elde etme amaçl› bir aktivite göstermifl olmas› gerekir. Miras
kalm›fl bir mal›n mirasç› taraf›ndan tüketime konu edilmek amac›yla paraya
çevrilmesi gelir vergisine tabi tutulabilecek bir aktivite say›lamaz.
• Al›m-sat›m kazançlar›, ALIM ve SATIM fleklinde iki ayr› ifllem sonucunda
oluflur. Al›m var fakat sat›m yoksa, yani sat›n al›nan mal hibe edilmiflse gelir
vergisinden söz edilemez. Nitekim
GVK nun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan “elden ç›karma” tarifinde
hibe ifllemi, gelir do¤urucu bir elden
ç›karma fiili olarak kabul edilmemifltir.
Ayn› flekilde sat›fl var fakat al›fl yok ise
yani sat›lan mal veraset veya hibe yoluyla edinilmiflse, gelir de yoktur, gelir
vergisi de yoktur.
• GVK nun mükerrer 80 inci maddesindeki 1 ve 6 no.lu bentlerde ivazs›z
iktisap edilenlerin hariç oldu¤unun belirtilmesi, 2,3,4 ve 5 inci bentlerde
böyle bir belirlemeye yer verilmemesi
tereddüt uyand›rmakla beraber, yukar›daki gerekçeler nedeniyle bizim görüflümüz 1 ve 6 no.lu bentlerdeki ibarelerin hafliv (gereksiz söz veya tereddüt
gidermek için malumun ilan›) oldu¤u
yolundad›r. (GVK nun 18 inci madde-

sinde kendisine telif hakk› miras kalan kiflilerin bu haklar›n› satmalar›ndan kaynaklanan has›lat›n gelir vergisinden müstesna oldu¤unun belirtilmifl bulunmas›
da ayr› bir tedvin hatas›d›r.)
3. SATIN ALMA VEYA ‹fiT‹RAK SURET‹YLE fiAHSEN ELDE ED‹LM‹fi
ANON‹M fi‹RKET H‹SSELER‹N‹N ELDEN ÇIKARILMASI SURET‹YLE
SA⁄LANAN KAZANÇLARDA VERG‹ REJ‹M‹:
3.1. Vergileme Kurallar›:
‹vazl› olarak elde edilmifl A.fi. hisseleri ve bu hisselerle ilgili bedelsiz hisselerin
elden ç›kar›lmas› suretiyle elde edilen flahsi kazançlar prensip olarak gelir vergisinin konusuna girmekle beraber;
• Türkiye’de kurulu menkul k›ymet Borsa’lar›nda ( ‹MKB’de ) kay›tl› A.fi. hisseleri, elde edilifl tarihlerinden itibaren 3 ay geçtikten sonra sat›l›rsa, bu sat›fltan
do¤an kazanç gelir vergisine tabi de¤ildir.
• Di¤er A.fi. hisseleri, edinilmesinden itibaren 1 y›l süre geçtikten sonra sat›l›rsa
bu sat›fltan do¤an kazançta da gelir vergisi aranmamaktad›r.
GVK’nun, 3 ay ve 1 y›ll›k sürelerden sonra vergisiz olaca¤›n› belirtti¤i mal
“menkul k›ymet” olup A.fi. hisse senedi veya geçici ilmuhaberi de birer menkul
k›ymet türü oldu¤u için, bu vergisizlik hallerinden faydalanmaktad›r.
Söz konusu 3 ayl›k veya 1 y›ll›k süre dolmadan önce A.fi. hissesi sat›fl› yap›l›rsa, bu sat›fltan do¤an kazanç gelir vergisine tabidir.
Kazanc›n hesaplanmas›nda sat›fl bedelinden, al›fl bedelinin TEFE oran› ile yükseltilmifl de¤eri ç›kar›l›r. Bu hesaplamada menkul k›ymetin al›nd›¤› aydan bir önceki ay›n endeksi ve sat›ld›¤› aydan bir önceki ay›n endeksi dikkate al›n›r.
TEFE oran› negatif ç›karsa, orijinal maliyetin dikkate al›naca¤› (maliyetin düflürülemeyece¤i)görüflündeyiz. Çünkü Mükerrer 81 inci maddede iktisap bedelinin
TEFE’ye göre art›r›lmas› öngörülmüfltür.
ÖRNEK (Milyon TL)
Bu örne¤e konu hisse senetleri ‹MKB de kay›tl› ise yukar›daki kazanç ve zarar
gelir vergisi beyan›na dahil edilmez. Çünkü hisselerin al›n›fl ve sat›l›fl tarihleri
1
2
3
4
5
6
7
8

‹ktisap Bedeli
‹ktisap Tarihi
Sat›fl Bedeli
Sat›fl Tarihi
‹ktisap Ay›ndan Bir Önceki Aya Ait
TEFE Endeksi
Sat›fltan Bir Önceki Aya Ait TEFE Endeksi
Yükseltilmifl Maliyet 1:5x6
Vergisel Anlamdaki Kazanç (3-7)

1. ‹fllem
72.000
fiubat 2004
96.000
Eylül 2004
7.576,5

2. ‹fllem
70.000
fiubat 2004
68.000
Eylül 2004
7.576,5

7.923,5
75.297
20.703

7.923,5
73.206
5.206 (Zarar)

aras›nda üç aydan fazla zaman geçmifltir.
fiayet bu hisseler ‹MKB de kay›tl› de¤ilse, bir y›ll›k süre geçmeden sat›fl yap›ld›¤› için gelir vergisinin konusuna girmektedir. Örnekteki mükellefin baflka bir geliri bulunmad›¤› ve satt›¤› hisselerin Borsa’da kay›tl› olmad›¤› varsay›m›na göre :
Menkul k›ymet al›m-sat›m kâr›
Menkul k›ymet al›m-sat›m zarar›
Fark

Mükerrer Md.80 kapsam›ndaki kazançlara yönelik olup
2004 için 12 milyar TL olarak belirlenmifl istisna
Vergi matrah›

-

-

20.703.000.000
5.013.000.000
15.497.000.000
12.000.000.000
3.497.000.000

hesab› ile 3.467.000.000 lira matrah üzerinden bulunan gelir vergisi
(699.400.000 TL), 2005 y›l›nda (Mart ay›n›n 15 inci günü akflam›na kadar) beyan edilecek, bu verginin yar›s› Mart sonuna kadar, di¤er yar›s› Temmuz sonuna
kadar ödenecektir.
De¤er art›fl› kazançlar› olarak isimlendirilen GVK nun Mükerrer 80 inci maddesindeki ifllemlerin bir k›sm› kârl› bir k›sm› zararl› oldu¤unda bu zarar, örne¤imizde oldu¤u gibi ayn› madde kapsam›ndaki kârlarla mahsuplanabilmekte, fakat zarar a¤›r bas›yorsa bu zarar beyannamede gösterilememekte yani di¤er 6 gelir unsurunu afl›nd›ramamaktad›r. (GVK Md.88) 3 ay veya 1 y›ll›k sürenin geçmifl olmas› dolay›s›yla sat›fl› vergisiz hale gelen menkul k›ymetlerin zarar›na sat›lmas›
halinde bu zararlar hiç dikkate al›nmaz.
GVK’nun mükerrer 81’inci maddesinde, menkul k›ymetlerin elden ç›kar›lmas›nda, iktisap bedelinin tevsik edilememesi halinde o menkul k›ymetin itibari de¤erinin iktisap bedeli olarak kabul edilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. ‹MKB’de kay›tl›
A.fi. hisselerinin sat›fl›nda iktisap bedelinin yani al›fl maliyetinin tevsik edilememesi ihtimal d›fl›d›r. ‹MKB’de kay›tl› olmayan A.fi. hisselerinin 1 y›ll›k süre geçmeden önce yap›lan sat›fl›nda, TEFE oran›nda yükseltime tabi tutulacak maliyet
bedeli, tevsik edilebiliyorsa gerçek al›fl bedelidir. Tevsik edilememe halinde, bu
hissenin nominal bedeli al›fl bedeli olarak kabul edilip bu bedel TEFE oran›yla
yükseltilir.
“Elden ç›karma” deyiminin, sat›fl, ivaz mukabilinde devir veya temlik, trampa,
takas, ticaret flirketlerine sermaye olarak koyma ifllemlerini kapsad›¤› Kanun’da
ifade edilmektedir. (Mük. Md.80) Dolay›s›yla edinilmesinden itibaren 3 ay veya

1 y›l geçmemifl olsa bile A.fi. hisselerinin hibe edilmesi, hibe edene vergisel
yük getirmez. Fakat bu hisseleri hibe
suretiyle edinen kimse veraset ve intikal vergisi ödemek durumunda kalabilir. (2004 y›l› için her bir hibe iflleminde 1.572.000.000 liral›k istisna uygulanmaktad›r.)
3.2. A.fi. Hisselerinin Bas›l› Olmas›
veya Geçici ‹lmuhabere Ba¤lanm›fl
Olmas› :
‹.M.K.B. de ifllem gören hisse senetleri aç›s›ndan 3 ay, di¤er A.fi. hisse senetleri aç›s›ndan 1 y›l geçtikten sonra
yap›lan sat›fl›n vergisiz olaca¤›n› hükme ba¤layan mükerrer 80 inci maddede “… menkul k›ymetlerin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar” ibaresi yer ald›¤› için, menkul k›ymete dönüfltürülmemifl yani hisse senedine veya geçici ilmuhabere ba¤lanmam›fl
A.fi. hisselerinin sat›fl› aç›s›ndan, 3 ayl›k veya 1 y›ll›k bekleme süresine tabi
vergisizlik imkan›n›n geçerli olmad›¤›
yolundaki görüfllere rastlanmakta olup
Maliye ‹daresi’nin de bu görüflte oldu¤u anlafl›lmaktad›r. (232 no.lu GV Genel Tebli¤i’nin 5 inci bölümü)
Bizim anlay›fl›m›z ise, hisse senedine
veya geçici ilmuhabere ba¤lanmam›fl bile olsa tüm A.fi. hisselerinin
“menkul k›ymet” say›lmas› ve söz
konusu vergisizlik için bu ka¤›tlar›n
aranmamas› gerekti¤i yönündedir.
Nitekim afla¤›daki bölümde izah edildi¤i üzere, 21.03.2005 tarihinden itibaren ‹.M.K.B. de ifllem gören flirketlerin
hisse senetlerinin tümünün kaydî hale
gelecek olmas›, bu tarihten sonra oluflan yeni hisseler için hisse senedi bas›-

m› yap›lmayacak olmas› ve söz konusu
kaydî hisselerin al›m sat›m›nda da, 3
ayl›k süre geçince vergisizlik ortam›
do¤aca¤› 26 no.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile kabul edilmifl bulunmaktad›r.

3.3. Borsa’da ‹fllem Gören fiirketlerin
Hisselerinin 21.03.2005’ten ‹tibaren
Kaydî Hale Gelecek

Olmas› ve 26 No.lu Gelir Vergisi
Sirküleri :
Bilindi¤i gibi 4487 say›l› Kanun ile
Sermaye Piyasas› Kanununa eklenen
10/A maddesinde, sermaye piyasas›
araçlar› ve bunlara iliflkin haklar›n özel
hukuk tüzel kiflili¤ini haiz bir Merkezi
Kay›t Kuruluflu (MKK) taraf›ndan
kayden izlenece¤i, bu Kuruluflun Sermaye Piyasas› Kurulunun gözetim ve
denetimi alt›nda oldu¤u, kay›tlar›n
MKK taraf›ndan bilgisayar ortam›nda
ihraçç›lar, arac› kurulufllar ve hak sahipleri itibariyle tutulaca¤›, kaydedilen
haklar›n Sermaye Piyasas› Kanununun
7 nci maddesi uyar›nca senede ba¤lanmayaca¤›, MKK’nun kurulufl, faaliyet,
çal›flma ve denetim esaslar›n›n Bakanlar Kurulunca ç›kar›lacak bir Yönetmelikle belirlenece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
MKK’nun kurulufl, faaliyet, çal›flma ve
denetim esaslar›n› belirleyen Yönetmelik 21.6.2001 tarih ve 24439 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Öte yandan Sermaye Piyasas› Kurulunun Merkezi Kay›t Kuruluflu taraf›ndan kay›tlar›n tutulmas›na iliflkin esaslar› düzenleyen Seri : IV, No:28 say›l›
Tebli¤i, 22.12.2002 tarih ve 24971 sa-

y›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

Sermaye
Piyasas›
Kurulunun
6.10.2004 tarih ve 41/1279 say›l› Karar›yla da 21 Mart 2005 tarihi itibariyle hisse senetleri Borsa’da ifllem
gören flirketlerin hisse senetlerinin
tümünün otomatik olarak topluca
kaydilefltirilmesine karar verilmifltir.
Hisse senetleri Borsa’da ifllem gören
ihraçç›lar, ‹MKB Takas ve Saklama
Bankas› A.fi. (Takasbank) ile saklama
sözleflmesi imzalam›fl arac› kurulufllar
ve yetkili takas ve saklama kurulufllar›,
baflvuru flart› aranmaks›z›n MKK üyesi say›lm›fllard›r.

Kaydi sistem uygulamas›n›n tüm taraflar›n›n yani hisse senetleri ‹MKB
de ifllem gören ihraçç›lar›n, Takasbank
A.fi. ile hisse senedi saklama sözleflmesi imzalam›fl bulunan arac› kurum,
bankalar ve Takasbank A.fi. nin 6 Aral›k 2004 tarihine kadar üyelik flartlar›n› ve üyelik prosedürleri ile ilgili
ifllemlerini tamamlamalar› gerekmektedir.
Kaydi sistem d›fl›nda kalmak isteyen
yat›r›mc›lar›n fiziki hisse senetleri 21
Mart 2005 tarihinden sonra Borsa’da
ifllem göremeyecek ve takas sürecine
dahil edilmeyecektir.
Maliye Bakanl›¤› ç›kard›¤›, 26 say›l›
Gelir Vergisi Sirkülerinde MKK taraf›ndan kaydilefltirilecek hisse senetlerinin vergi uygulamalar› karfl›s›ndaki
durumunu aç›klam›flt›r. Söz konusu Sirkülerde, sermaye piyasas› araçlar›n›n
MMK taraf›ndan kayden izlenmesi sonucu bu araçlar için fiziki senet bast›r›lmas› gere¤i ortadan kalkmakla birlikte,

söz konusu sermaye piyasas› araçlar›n›n
ihraç edenler, yat›r›mc›lar ve ilgili di¤er
kurumlara sa¤lad›¤› haklar›n korunmakta oldu¤u, dolay›s›yla bunlar›n fiziki olarak bast›r›lmas› veya bunlar›n
MKK taraf›ndan kayden izlenmesi aras›nda vergi uygulamalar› bak›m›ndan
bir fark bulunmad›¤› belirtilmektedir.
Buna göre bir sermaye piyasas› arac›
olan hisse senetlerinin MKK taraf›ndan
kayden izlenmesi halinde, kayden izlenen bu hisse senetlerinin elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazanc›n tespiti
ve vergilendirilmesinde bas›l› (fiziki)
hisse senetlerinin elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar›n tespiti ve vergilendirilmesine iliflkin hükümler uygulanacakt›r.
Maliye Bakanl›¤›’n›n bu anlay›fl›n›n,
tüm A.fi. hisselerine teflmil etmesi uygun olacakt›r.
4. SATIN ALMA VEYA ‹fiT‹RAK
SURET‹YLE fiAHSEN ELDE
ED‹LM‹fi L‹M‹TED fi‹RKET
H‹SSELER‹N‹N ELDEN
ÇIKARILMASI SURET‹YLE
SA⁄LANAN KAZANÇLARDA
VERG‹ REJ‹M‹ :
Limited flirket hisselerinin elden ç›kar›lmas› suretiyle sa¤lanan kazançlar GVK
nun Mükerrer 80/4 üncü maddesi uyar›nca gelir vergisine tabidir.
Ancak limited flirket hisseleri elden ç›karma kazançlar›n›n vergilenmesi bak›m›ndan A.fi. hisselerine nazaran baz›
farkl›l›klar göstermekte olup, bu farkl›l›klar flöyle s›ralanabilir :
• A.fi. hisselerinde 3 ay veya 1 y›l süre
dolduktan sonra vergisizlik ortam›na
geçilebildi¤i halde limited flirket hisse-

leri ne kadar uzun süre elde tutulmufl
olursa olsun, elden ç›kar›ld›¤› takdirde
bu elden ç›karma ifllemi, istisna tutar›n›
aflacak miktarda kazançla sonuçlanm›flsa vergileme yap›l›r. Zaten uygulamada
limited yerine anonim flirket kurulmas›n›n tercih edilmesinde rol oynayan faktörlerden biri de budur. (‹ktisap bedelinin A.fi. hisselerinde oldu¤u gibi TEFE
ile art›r›larak dikkate al›nmas› imkan› limited flirket hisseleri aç›s›ndan da geçerlidir.)
• A.fi hisselerinin maliyeti tevsik edilemedi¤inde nominal de¤er maliyet olarak kabul edilmektedir. Buna mukabil
limited flirket hisselerinin maliyeti tevsik edilemezse bu maliyet takdir komisyonunca takdir yoluyla belirlenmektedir.
Bu iki fark d›fl›ndaki tüm özellikler yukar›da izah etti¤imiz A.fi. hissesi elden
ç›karma kazançlar›n›n vergilenmesiyle
ayn›d›r.
5. KONU HAKKINDAK‹ GÖRÜfi
VE ÖNER‹LER‹M‹Z :
Yukar›daki özet aç›klamalardan anlafl›laca¤› üzere, tam mükellef gerçek kiflilerce flahsen sahip olunan, sat›n alma
veya ifltirak yoluyla elde edilmifl anonim ve limited flirket hisselerinin ve bu
hisselerden kaynaklanan bedelsiz hisselerin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan
kazançlar, prensip olarak gelir vergisine
tabidir. Ancak bu kazançlarda vergi
aranmayan haller, istisna hükümleri ve
maliyet bedelinin yükseltilmesi gibi
özellikler mevcuttur.
Söz konusu kazançlar›n vergisel durumu ile ilgili önerilerimiz flunlard›r :
• fiahsî hisse sat›fllar› genellikle, izlene-

meyen, denetlenemeyen, vergi kaça¤›n›n yüksek oldu¤u bir aland›r. Üstelik
bu vergileme, sermaye dolafl›m›n› ve
yabanc› sermaye giriflini engellendi¤i
için zararl›d›r. Bize göre bu kazançlar
tamamen vergi d›fl› b›rak›lmal›d›r.

• Bu kazançlarda gelir vergisi al›nmaya
devam edilecekse, kazanc›n A.fi. hissesi veya limited flirket hissesi sat›fl›ndan
kaynaklanmas›na göre de¤iflen hükümlerden vazgeçilerek, tüm ifltirak hisseleri için yeknesak kurallar getirilmeli,
A.fi. hisselerinin hisse senedi veya geçici ilmuhabere ba¤lanmas›na gerek bulunmad›¤› yönünde hüküm konulmal›d›r.
• Bilhassa Borsa’da ifllem gören hisselerin vergiye tahammülü yoktur. Bu senetlerin al›m sat›m›nda vergi aranmamas› gerekti¤i gibi, söz konusu senetlerin al›m sat›m›na ifllem vergisi dahi getirilmemelidir. Zira ifllem vergisi, nispeti çok düflük olmas› gereken bir vergi oldu¤undan Hazine’ye getirisi de önemsenmeyecek kadar az olacakt›r. Buna
mukabil Borsa’da hisse al›m sat›m› yapanlar, bu verginin her an yükselebilece¤i tedirginli¤ini yaflayaca¤›ndan, bu
küçük oranl› verginin Borsa üzerindeki
olumsuz etkisi çok fazla olacakt›r. Böyle bir tedirginli¤e yol açmamak için, söz
konusu küçük vergi has›lat›ndan da vazgeçilerek Borsa’daki hisse senedi al›m
sat›mlar›na ifllem vergisi getirilmesi de
hiç düflünülmemelidir.

GEL‹R VERG‹S‹ KANUNU’NUN GEÇ‹C‹
55’NC‹ MADDES‹ UYARINCA 2003 VE
2004 YILINDA STOPAJA TAB‹ OLMASI
NEDEN‹YLE BEYANA TAB‹ OLMAYAN
GEL‹RLER‹N 2005 DURUMU

B

Necati PERÇ‹N
Gelirler Baflkontrolörü

1- G‹R‹fi
ilindi¤i üzere; Gelir Vergisi Kanunu’na 4444 say›l› Kanun’la1 eklenen Geçici 55. madde ile 01.01.1999-31.12.2002 tarihleri aras›nda elde edilen ve
tevkif suretiyle vergilendirilmifl bulunan Gelir Vergisi Kanunu’nun 75.
maddesinin 7, 12 ve 14 numaral› bentlerinde yaz›l› menkul sermaye iratlar› ile
menkul k›ymet yat›r›m fonlar›n›n kat›lma belgelerine ödenen kâr paylar› için beyanname verilmeyece¤ine iliflkin düzenlemenin süresi, önce 4783 say›l› Kanun2
ile 31.12.2003 tarihine kadar daha sonra da 5035 say›l› Kanun3 ile 31.12.2004
uzat›ld›.
Bu hükümlere göre de 2003 y›l›nda elde edilen ve stopaja (vergi kesintisine) tabi tutulan; banka mevduat faizi, döviz tevdiat faizi, repo gelirleri, faizsiz olarak
kredi verenlere ödenen kâr paylar› ile kâr ve zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› ödenen kâr paylar› ve özel finans kurumlar›nca kâr ve zarara kat›lma hesab› karfl›l›¤› ödenen kâr paylar›, tutar› ne olursa olsun 2003 ve 2004 y›llar›nda y›ll›k gelir
vergisi beyannamesi ile beyan edilmedi ve beyana dayal› olarak bir gelir vergisi de ödenmedi. Ayr›ca, 2003 ve 2004 y›llar›nda menkul k›ymet yat›r›m fonlar›n›n kat›lma belgelerine ödenen kâr paylar› için de yine beyanname verilmedi.
Ancak ticari iflletmelere ait olan söz konusu gelirler maddenin kapsam› d›fl›nda
olmalar› nedeniyle beyana tabi oldu¤undan bunlar ticari kazanç nedeniyle verilen beyannameye dahil edilerek beyan edildi.
1
2
3

4444 say›l› Kanun 11.08.1999 tarihinde kabul edilerek, 14.08.1999 tarih ve 23786 say›l› R.G.’de
yay›mlanm›flt›r.
4783 say›l› Kanun 07.01.2003 tarihinde kabul edilerek, 09.01.2003 tarih ve 24988 say›l› R.G. de
yay›mlanm›flt›r.
5035 say›l› Kanun 25.12.2003 tarihinde kabul edilerek, 02.01.2004 tarih ve 25334 say›l› R.G. de
yay›mlanm›flt›r.

E¤er y›l sonuna kadar yeni bir yasal
düzenleme yap›lmazsa, bu durum de¤iflecek ve 2005 y›l›nda elde edilecek
söz konusu gelirler bu defa beyana tabi
olacak, ve izleyen y›l›n mart ay›nda bu
gelirler için beyanname verilmesi gerekecek. Çünkü geçici maddenin uygulanma süresi 31 Aral›k 2004 tarihinde
sona eriyor.
2- YIL SONUNA KADAR B‹R
YASA DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ YAPILMADI⁄I
TAKD‹RDE DURUM
Yukar›da girifl bölümünde k›saca özetlendi¤i üzere;
• Banka mevduat faizi,
• Döviz tevdiat faizi,
• Repo gelirleri,
• Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen
kâr paylar› ile
• Kâr ve zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› ödenen kâr paylar› ve
• Özel finans kurumlar›nca kâr ve zarara kat›lma hesab› karfl›l›¤› ödenen kâr
paylar›,
tutar› ne olursa olsun stopaj yolu ile
vergilendirilmifl olmak kofluluyla 2003
ve 2004 y›llar›nda beyana tabi tutulmad›.
Söz konusu finansal yat›r›m araçlar›n›n
vergi durumu, yani beyanname ile beyan edilmemesi hususu son iki y›ld›r
yukar›da aç›kland›¤› flekilde birer y›l
uzat›ld›. Ancak yeni y›la dört aydan az
bir zaman kald›. Hazine ka¤›tlar›na yap›lan yat›r›mlar›n büyük bölümü ve üç
aydan daha uzun vadeli mevduat hesaplar›n›n süresi art›k 2005 y›l›na sark›yor. Bu tür kaynaklardan elde edile-

cek gelirler 2005 y›l›nda elde edilece¤inden vergisi, varsa beyan› da, 2005
y›l› vergi rejimine göre olacak, ve 2006
y›l›nda beyanname verilmesi gerekebilecek.
Dolay›s›yla e¤er bugün yürürlükteki
vergi mevzuat›nda bir de¤ifliklik yap›lmazsa, 2005’te tasarruf sahipleri tam
anlam›yla bir vergi sürpriziyle karfl›lacaklar. Kiflisel tasarruf sahipleri, belli
Hazine ka¤›tlar›na yapacaklar› yat›r›mlar›, bankalarda açt›rd›klar› Türk Liras›
ve döviz mevduatlar›n›, yat›r›m fonlar›
gelirlerini, repo gelirlerini art›k beyan
edecekler. 1 Ocak 2005’den itibaren
elde edilen faiz ve repo gelirleri, belli
bir s›n›r› aflt›¤›nda, 2006 y›l› 1-15 Mart
tarihleri aras›nda, y›ll›k gelir vergisi
beyannamesi ile beyan edilecek. Beyan s›n›r›n›n kaç milyar TL. oldu¤u flu
anda belli de¤il. 2004 y›l› sonuna do¤ru belli olacak olan 2005 y›l› Gelir
Vergisi tarifesinin ‘ikinci gelir diliminde yaralan tutar›’ aflan faiz gelirleri beyan edilecek. Beyan s›n›r›n›n
ise, enflasyon indiriminden sonra
15-16 milyar TL civar›nda olaca¤›
tahmin ediliyor. Dolay›s›yla yat›r›m
araçlar›n›n birinden veya tümünden elde edilecek faiz veya di¤er kazançlar›n
toplam› gelir vergisi tarifesinin 2. dilimine girmesi halinde, bu gelirler için
beyanlar yap›lacak ve vergileri ödenecek. 2. dilim tarife bu y›l için 14 milyar. Enflasyon düzeyi de dikkate al›n›rsa bunun gelecek y›l 16 milyar civar›nda belirlenmesi muhtemeldir. Bu
miktar›n üzerine ç›kacak gelirler için,
e¤er y›lbafl›na kadar vergi mevzuat›
de¤ifltirilmezse, iki y›l ertelenen vergi-

de beyan dönemi bafllayacak.
Buna göre, 2004 y›l›nda 100 milyar TL
ya da 1 trilyon TL hatta 10 trilyon TL
faiz ya da repo geliri elde eden bir kiflinin, bu geliri beyana tabi de¤ilken,
2005 y›l›nda elde edilenler, belli s›n›r›
aflt›¤›nda örne¤in 20 milyar oldu¤unda
beyana tabi olacak.
Bu nedenle, flu günlerde açt›r›lan banka hesaplar›nda, vadenin 31 Aral›k
2004’ü aflmad›¤› sürece faiz geliri beyana tabi de¤il. Aflmas› halinde ise,
2005’e isabet eden de¤il, faizin tamam›
elde edildi¤i y›l›n geliri olarak izleyen
y›lda verilecek olan beyanname ile beyana tabi olacak. Ayn› durum, repo gelirleri için de geçerli. Örnek vermek
gerekirse;
(A)’n›n 31 Aral›k 2004 vadeli mevduat hesab›ndan elde etti¤i faiz geliri 300
milyar TL’dir.
(B)’nin 1 Ocak 2005 vadeli mevduat
hesab›ndan elde etti¤i faiz geliri de 300
milyar TL’dir.
Bu durumda (A)’n›n 31 Aral›k
2004’de elde etti¤i faiz geliri beyana
tabi de¤il. (B) ise, faiz gelirini bir gün
farkla yani 2005’de elde etti¤i için, faiz gelirinin tamam› y›ll›k gelir vergisi
beyannamesi ile beyana ve buna ba¤l›
olarak da, gelir vergisine tabi olacak.
Hemen belirtelim, beyan aflamas›nda;
faiz geliri enflasyondan ar›nd›r›l›yor ve
kalan tutar beyan s›n›r›n› aflarsa, aflan
k›s›m de¤il, tamam› beyan edilecek.
Örne¤in faiz geliri 300 milyar,ise; enflasyondan ar›nd›rma oran›n› yüzde 40
kabul edelim , (300 milyar x %40 =
120 milyar ) (300 milyar – 120 milyar

= 180 milyar) beyan s›n›r›n› da 15 milyar TL kabul etti¤imizde, mükellefin
enflasyon indirimi sonras›, 15 milyar
TL beyan s›n›r›n› aflan 180 milyar TL
faiz gelirinin tamam›n› beyan edilmesi
gerekecek.
Görüldü¤ü gibi, bu y›l›n sonuna kadar,
bankalara vadeli mevduat yat›r›l›rken
ya da repo geliri elde edilirken, vadenin 2005’e sarkmamas›na dikkat etmek
gerekiyor. Aksi takdirde yani vadenin
izleyen y›la sarkmas› durumunda da
beyanname verme yükümlülü¤ünün
do¤aca¤›n›n dikkate al›nmas›nda yarar
var.
Yat›r›m fonu kat›lma belgeleri de ne
zaman sat›l›rsa sat›ls›n, yat›r›m fonu
kár pay›, sat›ld›¤› tarihte elde edilmifl say›l›yor.

Bu nedenle, y›l sonuna kadar bir yasa de¤iflikli¤i yap›lmad›¤› takdirde,
yat›r›m fonu kat›lma belgesi sahibi bireysel yat›r›mc›lar›n, 31 Aral›k 2004
tarihi itibariyle kat›lma belgesindeki
de¤er art›fllar›ndan dolay› beyanname
verme yükümlülü¤üne girmemeleri ve
bu nedenle vergi ödememe yükümlülü¤ü ile karfl›laflmamalar› için, bu y›l›n
sonuna kadar kat›lma belgelerini satmalar› gerekiyor. Kat›lma belgelerini
2005 y›l›nda satarlarsa, 2004 y›l›nda
oluflan de¤er art›fl›n›n da vergisini beyanname vermek suretiyle ödemek zorunda kalacaklar...
Bu konuda Vergi Konseyi’nde çal›flmalar yap›ld›¤› biliniyor. Ancak nas›l
bir karar ç›kaca¤› ve uygulaman›n nas›l yönlendirilece¤i henüz belli de¤il.
Hazine’ nin borçlanma maliyetleri ve

piyasalardaki istikrar için mevcut durumun bir veya bir kaç y›l daha uzat›lmas› mümkün olabilece¤i gibi, haz›rlanmakta olan vergi reformu çerçevesinde tamamiyle beyan sistemine de
geçilebilir. Ya da belli araçlarda hem
stopaja devam edilebilir hem de beyan
sistemi getirilebilir. Bu konuda tercihi
tamamiyle Maliye Bakanl›¤› ile Hükümetin verece¤i tabiidir. Ancak sonuçlar› tasarruf sahiplerini ba¤layacak. Bu
nedenle yeni y›la sarkan vadelerde vergide olas› sürprizleri dikkate almakta
yarar var.
Stopaj sisteminden beyan sistemine
geçiflin piyasalarda çalkant› yaratmamas› ve iç borç maliyetini art›rmamas›
için, haz›rl›klar› yap›lan vergi reformuna, vergi idaresinin reformuna ve potansiyel vergi mükelleflerinde zihniyet
de¤iflimine ihtiyaç var. Stopaj yoluyla
vergileme ayn› zamanda bir vergi güvenlik sistemi olup, bunun yerine beyan esas›na geçilmesi durumunda, olas› vergi kayb›n› önleyici denetim mekanizmas›n›n da iyi çal›flmas› gerekmektedir.
3- SONUÇ
Mevduat ve repo gelirlerinin bu güne
kadar beyan d›fl› b›rak›lmas›, bu gelirlerin bu güne kadar stopaj yoluyla vergilendiriliyor olmas›na dayan›yordu.
Halen stopaj oran›, k›sa vadeli TL
mevduatta yüzde 18, dövizli mevduatta yüzde 24 olarak uygulan›yor. Vade

uzad›kça oran düflüyor. Repo gelirlerinde ise oran yüzde 22.

Görüldü¤ü gibi, beyan d›fl› kalan bu
gelirler üzerinden yüksek oranlarda
vergi stopaj yoluyla kesiliyor. Gelirler
beyan edilmedi¤inden kesilen vergiler
nihai vergi haline geliyor.Yayg›n kanaatin aksine faiz gelirlerinin yüksek
oranlarda vergilendirildi¤i söylenebilir. Üstelik vergileme kesinti yoluyla
yap›ld›¤› için kaçak söz konusu de¤il.
Hem mükellefler hem de vergi daireleri aç›s›ndan mevcut rejimin devam etmesinde asl›nda yarar var. Bu nedenle
mevduat faizi, repo geliri ve MKYF
kâr paylar›n›n beyan d›fl› kalmas›n›
sa¤layan geçici maddenin süresinin
uzat›lmas› da gündeme gelebilir..

Ancak yaz›m›z›n yukar›daki bölümlerinde de aç›kland›¤› üzere ; nas›l bir
karar ç›kaca¤› ve uygulaman›n nas›l
yönlendirilece¤i henüz belli de¤il. Hazine’ nin borçlanma maliyetleri ve piyasalardaki istikrar için mevcut durumun bir veya bir kaç y›l daha uzat›lmas› mümkün olabilece¤i gibi, haz›rlanmakta olan vergi reformu çerçevesinde
tamamiyle beyan sistemine de geçilebilir. Ya da belli finansal araçlarda
hem stopaja devam edilebilir, hem de
beyan sistemi getirilebilir. Bu konuda
tercihi tamamiyle Maliye Bakanl›¤› ile
Hükümetin verece¤i tabiidir.

Yat›r›m Araçlar›n›n Vergi Durumu
Mevcut Durum
TL Bazl›
Stopaj (0), 156 milyar
Hazine ka¤›d› faiz gelirini geçen
k›s›m beyana tabi.
Enflasyon indirimi var.

De¤iflikli¤e Gidilmezse 2005’te Durum
Stopaj (0), beyan s›n›r› gelir vergisi
ikinci taksidi. 2004 için 14 milyar
olan bu rakam›n biraz üzerinde bir ra
kam ç›kacak. Faiz gelirlerinde enflas
yon indirimi var.
Döviz Bazl› Stopaj (0), 156 milyar Stopaj (0), enflasyon indirimi yok,
Bono
faiz gelirini geçen
beyan s›n›r› TL Hazine ka¤›tlar›nda
k›s›m beyana tabi.
oldu¤u gibi.
Eurobond
Stopaj (0), 156 milyar Stopaj (0), enflasyon indirimi yok, be
faiz gelirini geçen
yan s›n›r› TL Hazine ka¤›tlar›nda oldu
k›s›m beyana tabi.
¤u gibi.
Repo
Stopaj yüzde 22,
Beyan var. S›n›r bu y›l 14 milyar olan
beyan yok.
s›n›r. 2005 için artacak. Stopaj›n düflü
rülmesi gerekecek.
Türk Liras› Stopaj yüzde 12-18,
Beyan var. Enflasyon indirimi uygulan
Mevduat
aral›¤›nda beyan yok. d›ktan sonra faiz gelirleri, gelir vergisi
ikinci dilimine girerse beyan edilecek.
Bu s›n›r bu y›l 14 milyar. Gelecek y›l
16 milyar lira civar›nda belirlenebilir.
Döviz
Stopaj yüzde 24,
Beyan var. Enflasyon indirimi yok, faiz
Mevduat
beyan yok.
geliri, gelir vergisi ikinci dilimine girer
se beyan edilecek. Bu s›n›r bu y›l 14
milyar. Gelecek y›l 16 milyar lira civa
r›nda belirlenebilir.
Yat›r›m Fonu B tipinde yüzde 10
TL mevduat ile ayn› flekilde vergilendi
stopaj var, beyan yok. rilecek.
Hisse Senedi 28 milyar› bulan
Vergilemede herhangi bir de¤ifliklik ol
temettünün yar›s› için mayacak.
%10 stopaj, 3 ayda
al›m sat›m kazanc›n›n
12 milyar› aflan
k›sm›na beyan var.

DAH‹LDE ‹fiLEME REJ‹M‹ KARARI VE
TEBL‹⁄‹ ‹LE, ‹HRACATIN DEVLETÇE
DESTEKLENMES‹N‹N USUL VE ESASLARI

‹

Talha APAK
Yeminli Mali Müflavir

I. G‹R‹fi
hracatç›ya, ihracat yapaca¤› ürünün girdilerinin yurt d›fl›ndan temininde avantaj sa¤lanmas› amac›yla, Yüksek Planlama Kurulu’nun 23.12.1999 tarihli ve
99/77 say›l› Raporu üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 23.12.1999 tarih, 99/13819
say›l› karar ile ç›kar›lan, Dahilde ‹flleme Rejimi Karar›1 ile; Dünya piyasa fiyatlar›ndan hammadde temin etmek suretiyle ihracat› artt›rmak, ihraç ürünlerine
uluslar aras› piyasalarda rekabet gücü kazand›rmak, ihraç paylar›n› gelifltirmek
ve ihraç ürünlerini çeflitlendirmek amaçlanm›flt›r.
Bakanlar Kurulu’nun 99/13819 say›l› Karar›na istinaden, Hazine Müsteflarl›¤›’nca ç›kar›lan 2002/6 say›l› Dahilde ‹flleme Rejimi Tebli¤i2 ile; Dahilde ‹flleme Tedbirlerinin uygulama usul ve esaslar› ile, ihraç ürünlerinin üretiminde kullan›lan, ithali vergiye tabi ürünlere yönelik olarak uygulanacak Dahilde ‹flleme
Tedbirleri aç›klanm›flt›r.
KDV oranlar›n›n yüksek oldu¤u ülkemizde dolayl› bir vergi olan KDV, hem iç
ticaret hem de d›fl ticarette önemli bir parametre olarak kalmaya devam etmektedir. ‹hracat teflvik uygulamalar›ndan Dahilde ‹flleme Rejiminde de öncede ihracat karfl›l›¤›nda yap›labilen sonradan ithalatlarda sorun haline gelmekte ve sorunlu hale dönüfltürülmektedir.3
II. DAH‹LDE ‹fiLEME REJ‹M‹ KARARI GERE⁄‹ DÜZENLEMELER
VE TEBL‹⁄‹ ‹LE UYGULAMA USUL VE ESASLARI
1. Karar ile Getirilen Baz› Tan›mlar
a. Topluluk: Avrupa Toplulu¤u,
b. Üçüncü Ülke:: Avrupa Toplulu¤u’na üye ülkeler d›fl›ndaki ülkeleri,
c. Serbest Dolafl›mda Bulunan Eflya:: Türkiye’nin taraf oldu¤u uluslar aras› an1
2
3

31 Aral›k 1999 tarih ve 23923 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
27 Eylül 2002 tarih ve 24889 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
Abdurrahman DEM‹R, Gümrük Baflmüfettifli, Dahilde ‹flleme Rejiminde Önceden ‹hracat-Sonradan ‹thalat Uygulamalar›, Vergi Dünyas› Dergisi, Say› 264, A¤ustos 2003

laflmalara ait hükümler sakl› kalmak
kayd›yla, serbest dolafl›ma girifl rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eflya ile üretiminde kullan›lan girdilerin yerli olup olmad›¤›na
bak›lmaks›z›n Türk menfleli say›lan eflyay›,
d. ‹flleme Faaliyeti:: Eflyan›n üretilmesi, montaj›, ifllenmesi, yenilenmesi, tamir edilmesi ile benzeri ifllemleri,
e. ‹flletme Malzemesi:: ‹hrac› taahhüt
edilen ifllem görmüfl ürünlerin üretiminde kullan›lan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit tesislerin
çal›flabilir durumda olmas›n› temin
eden, yat›r›m mal› makine ve teçhizat
niteli¤inde olmayan malzemeleri,
f. Döviz Kullan›m Oran›:: Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesinde öngörülen C‹F ithal tutar›n›n FOB ihraç tutar›na olan
yüzde oran›n›,
g. Önceden ‹thalat:: ‹fllem görmüfl
ürünlerin ihrac›ndan önce bu ürünlerin
üretiminde kullan›lacak eflyan›n ithalini,
h. Önceden ‹hracat:: ‹thal eflyas›n›n
flartl› muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce, eflde¤er eflyadan elde edilmifl ifllem görmüfl ürünlerin Türkiye
Gümrük Bölgesi d›fl›na veya serbest
bölgelere ihraç edilmesini,
i. Eflde¤er Eflya:: ‹fllem görmüfl ürünlerin imalinde ithal eflyas›n›n yerine kullan›lan ve ithal eflyas› ile 8-12 ( sekizoniki)’li bazda gümrük tarife istatistik
pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle ayn› kalite ve nitelikleri tafl›yan serbest dolafl›mda bulunan
eflyay›,
j. Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi:: ‹hracat

ile ‹hracat say›lan sat›fl ve teslimlerde
gümrük muafiyeti ithalat ve/veya yurtiçi al›mlara imkan sa¤layan Müsteflarl›kça düzenlenen belgeyi,
k. ‹malatç›-‹hracatç›:: ‹hraç mamulünü üreten ve ihracat›n› kendisi veya
arac› ihracatç› vas›tas›yla gerçeklefltiren Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi sahibi
firmay›,
l. Arac› ‹hracatç›:: Dahilde ‹flleme ‹zin
Belgesinde taahhüt edilen ihracat›, belge sahibi firmadan tedarik etti¤i flekliyle gerçeklefltirilen belge sahibi olmayan firmay›,
ifade eder.
2. Dahilde ‹flleme Tedbirleri
a. fiartl› Muafiyet Sistemi
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda ihrac› taahhüt edilen ifllem görmüfl
ürünlerin üretiminde gerekli olan ve
serbest dolafl›mda bulunmayan hammadde, yard›mc› madde, yar› mamul,
mamul ile ambalaj ve iflletme malzemelerinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleflik firmalarca ithaline, Ticaret Politikas› Önlemlerine tabi tutulmaks›z›n ve bu ithalattan do¤an vergi kadar teminat al›narak izin verilir.
‹fllem görmüfl ürünlerin üretiminde gerekli olan hammadde, yard›mc› madde,
yar› mamul, mamul ve ambalaj malzemeleri, birinci f›kra hükmüne göre ithal edilebilece¤i gibi, bu konuda yap›lan düzenlemeler çerçevesinde yurtiçinde de temin edilebilir. Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda ihraç edilmek üzere yurtiçinde temin edilen eflya, ikinci ifllem görmüfl ürünlere iliflkin

hükümler hariç olmak üzere bu Karar›n uygulanmas› bak›m›ndan (3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu hükümleri sakl› kalmak kayd›yla) ithal
eflyas› gibi de¤erlendirilir. Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›ndaki yurtiçi
al›m›n, belge süresi içerisinde gerçeklefltirilmesi gerekir. Ancak, ifllem görmüfl ürünün, ihracat›n›n gerçekleflti¤inin belgelenmesi kayd›yla yurtiçi al›ma izin verilen hallerde, süresi sona
eren Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda da yurtiçi al›m yap›labilir.
(22 Eylül 2001 tarih ve 24531 say›l›
Resmi
Gazete’de
yay›mlanan
2001/2971 say›l› Kararla de¤iflen
flekli)
b. Teminat ve ‹ndirimli Teminat
Uygulamas›
Bu Karar kapsam›nda yap›lacak ithalattan do¤an vergi, 6183 say›l› Amme
Alacalar›n›n Tahsili Hakk›nda Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminata tabidir. Teminat, ithalatta al›nmas› gereken vergi, yurt içi al›mlarda ise
Müsteflarl›k ve/veya ilgili kurulufllarca
belirlenen tutar üzerinden al›n›r.
Ancak, D›fl Ticaret Sermaye fiirketleri
ile Sektörel D›fl Ticaret fiirketlerinin
müracaat tarihinden önceki takvim y›l›
içerisinde gerçeklefltirdikleri ihracat ve
imalatç›-ihracatç› firmalar ile son üç
takvim y›l› itibariyle ihracatlar› her bir
y›l için 5 (befl) milyon ABD Dolar›n›
geçen veya son befl takvim y›l› itibariyle ihracatlar› her bir y›l için 1 (bir) milyon ABD Dolar›n› geçen ihracatç› firmalar›n, müracaat tarihinden önce dört
y›l içerisinde düzenlenmifl ve ihracat
taahhüdü kapat›lm›fl belgeler kapsa-

m›nda toplam 2 (iki) milyon ABD Dolar›ndan az olmamak üzere gerçeklefltirdikleri ihracat kadar Dahilde ‹flleme
‹zin Belgesi kapsam›nda yapacaklar›
ithalatlar›na; bu ithalattan do¤acak verginin %10’unun teminat olarak yat›r›lmas› kayd›yla müsaade edilir. ‹nceleme veya soruflturmaya konu belge sahibi firmalar ad›na düzenlenen veya
düzenlenecek belgelere iliflkin indirimli teminat uygulamas› talepleri inceleme veya soruflturma sonuçlan›ncaya
kadar de¤erlendirmeye al›nmaz.
(3 Kas›m 2000 tarih ve 24219 say›l›
Resmi
Gazete’de
yay›mlanan
2000/1432 say›l› Kararla de¤iflen
flekli)
Bu çerçevede, indirimli teminat uygulamas›ndan do¤abilecek amme alaca¤›
ilgili firmalardan 6183 say›l› Kanun
hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.
Ayr›ca, bu firmalar›n kamudan olan
alacaklar› da teminat hükmündedir.
c. Türkiye Gümrük Bölgesi D›fl›nda
veya Serbest Bölgelerde Yap›lacak
‹flleme Faaliyetleri
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda, ifllem görmüfl ürünlerin veya de¤iflmemifl eflyan›n tamam› yada bir k›sm›,
Hariçte ‹flleme Rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde ifllenmek
üzere Türkiye Gümrük Bölgesi d›fl›na
veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilebilir. Bu kapsamda ifllem görmüfl ürünlerin ithaline, Hariçte ‹flleme
Rejimi hükümlerine göre tahsili gereken vergi kadar teminat al›narak izin
verilir.
d. Geri Ödeme Sistemi

Serbest dolafl›mda bulunan ithal eflyas›n›n ifllem görmüfl ürünler fleklinde ihrac› halinde, ithalat s›ras›nda al›nan
vergi geri ödenir. Bu Sistemden yararlanabilmek için, Dahilde ‹flleme ‹zin
Belgesi al›nmas› ve eflyan›n geri ödeme sistemi kapsam›nda oldu¤unun
gümrük idarelerince ithalat esnas›nda
gümrük beyannamesine kaydedilmesi
zorunludur. Ayr›ca, Gümrük idarelerince Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi ile ilgili bilgiler gümrük beyannamesi üzerinde belirtilir ve belgenin bir örne¤i
gümrük beyannamesine eklenir.
(22 Temmuz 2000 tarih ve 24117
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
2000/894 say›l› Kararla de¤iflen
flekli)
Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi
ihracat taahhüdünün bu karar hükümlerine göre kapat›lmas›n› müteakip 3
(üç) ay içerisinde, ithalat s›ras›nda ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük
idaresine müracaat edilmesi zorunludur. Bu verginin ilgilinin müracaat tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde
geri verilmemesi halinde, bu sürenin
bitiminden itibaren 6183 say›l› Kanunun tecil faizine iliflkin hükümleri uygulan›r.
3. Müracaatlar›n De¤erlendirilmesi
ve Belge Düzenlenmesi
Türkiye Gümrük Bölgesinde (Serbest
Bölgeler Hariç) yerleflik firmalar taraf›ndan, bu Karara istinaden yay›mlanacak tebli¤de belirtilen bilgi ve belgelerle Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi alabilmek için Müsteflarl›¤a yap›lan müracaatlar:
• ‹thal eflyas›n›n ifllem görmüfl ürünle-

rin üretiminde kulland›¤›n›n tespitinin
mümkün olmas› (iflletme malzemeleri
hariç),
• Türkiye Gümrük Bölgesindeki (Serbest Bölgeler Hariç) üreticilerin temel
ekonomik ç›karlar›n›n olumsuz etkilenmemesi,
• ‹flleme faaliyetini, katma de¤er yaratan ve kapasite kullan›m›n› artt›ran bir
faaliyet olmas› yan›nda, mamulün rekabet edebilirli¤i ile ihraç potansiyelini artt›ran koflullar yarat›yor olmas›,
• Firmalar›n, Dahilde ‹flleme ‹zin Belgeleri kapsam›nda gerçeklefltirildi¤i
performans›, kriterleri çerçevesinde
de¤erlendirilir.
Belge kapsam›nda ithaline müsaade
edilecek iflletme malzemesi de¤erinin
ihracat taahhüdüne oran› %2’yi geçemez. Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ,belge ihracat taahhüdünün kapat›lmas› için müracaat etmeyen firmalar›n
yeni belge talepleri de¤erlendirmeye
al›nmaz.
D›fl Ticaret Sermaye fiirketleri, Sektörel D›fl Ticaret fiirketleri ve sermayesinin en az %51’i imalatç› firman›n hissedarlar›na ait olan ihracatç› firmalar
hariç olmak üzere ifllenmifl g›da ürünleri ihrac› için imalatç› olmayan ihracatç› firmalar ad›na belge düzenlenmez.
4. Dahilde ‹flleme ‹zin Belgelerinin
Süreleri, Ek Süreler Ve Revizesi
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgelerinin süreleri sektörüne göre azami 12 (oniki)
aya kadar tespit edilebilir. Ancak, bu
Karara istinaden Müsteflarl›kça yay›mlanacak tebli¤ ile belirlenen özellik arz

eden faaliyet ve/veya ürünlerin ihrac›na iliflkin düzenlenen belgelerin süresi,proje süresi kadar tespit edilebilir.
Süresinin bafllang›c›, Dahilde ‹flleme
‹zin Belgesinin tarihidir. Süre sonu ise,
belge süresi bitiminin rastlad›¤› ay›n
son günüdür. Belge kapsam›nda ilk ithalat›n yap›ld›¤› tarihe kadar azami 3
(üç) ay olmak üzere Dahilde ‹flleme
‹zin Belgesi süresi uzat›labilir. (Hakl›
ve mücbir sebep ile fevkalade haller
hariç)
Hakl› ve mücbir sebep ile fevkalade
hallerin belgenin geçerlilik süresi içinde vukuu halinde, belirtilen sürelere
ilave olarak Dahilde ‹flleme ‹zin Belgelerine süre verilebilir; Deprem, sel,
don, f›rt›na, kas›rga, yang›n v.b. ile ilgili mücbir sebep ile fevkalade haller
nedeniyle; Belge kapsam›nda ithal edilen eflyan›n yerine konulamayacak flekilde telef veya kayb›n›n mahkeme karar› ile tespit edilmesi durumunda, bu
ithalata tekabül eden ihracat›n gerçeklefltirilmesinin aranmayaca¤› hususu
Müsteflarl›kça (‹hracat Genel Müdürlü¤ü), ilgili mercilere bildirilir.
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgeleri, ilgili firma taraf›ndan gerekli bilgi ve belgelerle yap›lacak müracaata istinaden revize
edilebilir.
5. ‹hracat›n Gerçeklefltirilmesi,
Gerçeklefltirilememesi ve
Taahhüdün Kapat›lmas›
a. ‹hracat›n gerçeklefltirilmesi
‹hracat›n gerçeklefltirilmesi, Dahilde
‹flleme ‹zin Belgesinde ihrac› taahhüt
edilen ifllem görmüfl ürünlerin, bu Karar ile ‹hracat Rejimi ve Gümrük Mevzuat›na uygun flekilde gümrük hatt›ndan bir üçüncü ülkeye, serbest bölgeye

veya Avrupa Toplulu¤u’na üye ülkelere ihraç edilmesidir. ‹hraç bedellerinin
yurda getirilmesine iliflkin esaslar
Kambiyo Mevzuat› hükümlerine tabidir. ‹hraç bedelleri, döviz olarak veya
mal olarak getirilebilir. Ancak, ihraç
bedelinin mal olarak getirilmesi halinde, bu mallar D›fl Ticaret Mevzuat› hükümlerine tabidir.
b. ‹hracat›n Gerçeklefltirilememesi
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda ithal edilen ancak süresi içerisinde
Türkiye Gümrük Bölgesi d›fl›na veya
serbest bölgelere, belgede belirtilen
miktar, de¤er ve oranda fiilen ihrac›
gerçeklefltirilemeyen eflyaya iliflkin daha önce al›nmayan vergi, bu karar hükümlerine göre tahsil edilir. Karar›n ilgili hükümleri sakl› kalmak kayd›yla,
ikincil ifllem görmüfl ürünlerin ihraç
edilmemesi halinde, ithal eflyas›na iliflkin beyannamenin tescil tarihindeki
kur ve vergi oran› veya ifllem görmüfl
ürünün ihraç edilen k›sm› oran›nda
ikincil ifllem görmüfl ürünün serbest
dolafl›ma girifline iliflkin beyannamenin
tescil tarihindeki kur ve vergi oran›
esas al›narak hesaplanan verginin, ilgili gümrük idaresine yat›r›ld›¤›n›n tevsiki aran›r. Aksi takdirde, karar›n ilgili
madde hükümlerine göre ifllem yap›l›r.
c. ‹hracat Taahhüdünün kapat›lmas›
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi sahibi firmalar›n belge süresi sonundan itibaren
3 (üç) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte, belge ihracat taahhüdünü kapatmak için müracaat etmeleri
zorunludur. Belirtilen süre içerisinde
kapatma müracaat›nda bulunmayan
firmalara, ‹hracatç› Birlikler Genel
Sekreterliklerince bu Karara istinaden
yay›mlanan tebli¤de belirlenen sürede

ihracat taahhüdünü kapatma müracaat›nda bulunulmas› bildirilir. Bu süre
içerisinde kapatma müracaat›nda bulunmayan firmalar ad›na düzenlenen
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgeleri ‹hracatç›
Birlikleri Genel Sekreterliklerince müeyyide uygulanarak, resen kapat›l›r.
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda ithal edilen eflyan›n, kusurlu olmas›
veya ithaline esas teflkil eden sözleflme
hükümlerine ayk›r› olmas› nedeniyle
Gümrük Mevzuat› çerçevesinde gümrük idareleri gözetiminde imhas›, gümrü¤e terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eflyaya tekabül eden
ihracat›n gerçeklefltirilmesi aranmaz.
Ayr›ca, belge kapsam›nda ithal edilen
eflyadan elde edilen ikincil ifllem görmüfl ürünün Gümrük Mevzuat› çerçevesinde gümrük idareleri gözetiminde
imhas›, gümrü¤e terk edilmesi, ç›k›fl
hükmünde gümrü¤e teslimi veya ‹thalat Rejimi hükümlerine göre ithali hallerinde, bu ürünün ihracat›n›n gerçeklefltirilmesi aranmaks›z›n ihracat taahhüdü kapat›l›r. ‹kincil ifllem görmüfl
ürünlerin ‹thalat Rejimi hükümlerine
göre ithal edilmek istenmesi halinde,
bu ürünlerin gümrük idarelerine teslimi aranmaks›z›n belge kapsam›ndaki
gerçekleflme oranlar› üzerinden hesaplanan ithalat vergileri tahsil edilir.
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda ihraç edilen mamullerin herhangi
bir sebeple al›c›s› taraf›ndan belge süresi içerisinde geri gönderilmesi halinde; ilgili gümrük idarelerince, ‹hracat
Rejimi ve Gümrük Mevzuat› çerçevesinde, bu maddelerin ithal ve ihrac›na
müsaade edilir ve bu durum, ihracat ta-

ahhüdünün kapat›lmas› s›ras›nda de¤erlendirilmek üzere ilgili ‹hracatç›
Birlikleri Genel Sekreterli¤ine bildirilir.
Belge kapsam›nda, ihraç edilen mallar›n al›c›s› taraf›ndan geri gönderilmesi
halinde yap›lacak ifllemler ve ihrac› taahhüt edilen mamullerin belge sahibi
bir baflka firmaya yurtiçinde teslimine
iliflkin usul ve esaslar ile bu hallerde
ihracat taahhüdünün kapat›lmas›na
iliflkin hususlar Müsteflarl›kça yay›mlanan tebli¤ ile düzenlenir. (22 Eylül
2001 tarih ve 24531 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanan 2001/2971
say›l› Kararla de¤iflen flekli)
6. Vergisel ‹fllemler ve K›smi
Teminat ‹adesi

a. Telafi Edici Verginin Ödenmesi
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›ndaki ihracat›n, A.TR dolafl›m belgesi
eflli¤inde Avrupa Toplulu¤u’na üye ülkelere yap›lmas› durumunda; ‹fllem
görmüfl ürünlerin üretiminde kullan›lan üçüncü ülke menfleli hammadde,
yard›mc› madde, yar› mamul ve mamul
maddelere iliflkin vergi, kaynak ülkelerle varolan Anlaflmalardaki lehte hükümler sakl› kalmak kayd›yla ödenir.
Ancak, belge kapsam›nda, ifllenmifl tar›m ürünlerinin A.TR dolafl›m belgesi
eflli¤inde Avrupa Toplulu¤u’na üye ülkelere ihrac›nda, bu ürünlerin üretiminde kullan›lan üçüncü ülke menfleli
sanayi ürününe iliflkin vergi, kullan›lan
girdi ifllenmifl tar›m ürünü ise bu üründeki sanayi pay›na iliflkin vergi ödenir.
Ödenmesi gereken vergiler, ihracata
iliflkin gümrük beyannamesinin tescil

tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas› döviz sat›fl kuru ve bu tarihte ‹thalat Rejiminde belirtilen gümrük vergisi oran› üzerinden hesaplanarak ihracat s›ras›nda ödenir. Ancak,
önceden ihracat sonradan ithalat yap›lmas› durumunda ise, önceden ihracata
iliflkin gümrük beyannamesinin tescil
tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas› döviz sat›fl kuru ve bu tarihte ‹thalat Rejiminde belirtilen gümrük vergisi oran› üzerinden hesaplanarak, önceden ihracata tekabül eden ithalat›n yap›lmas› s›ras›nda ödenir.
Tahsil edilen telafi edici vergiler bütçeye irat kaydedilir.
‹fllem görmüfl ürünlerin üretiminde
kullan›lan vergiye konu eflyan›n tespitinde firma beyan› esas al›n›r. Aksine
bir durumun tespiti halinde, ödenmeyen ya da eksik ödenen telafi edici vergi, ihracata iliflkin gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibariyle 6183 say›l›
Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
b. Verginin Geri Verilmesi
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda ödenmemesi gerekti¤i halde ödenmifl oldu¤u belirlenen vergi, ilgili firman›n talebi üzerine nakden geri verilir. Belge kapsam›nda fazla yat›r›ld›¤›
tespit edilen verginin geri verilmesi
için, bu verginin tebli¤i tarihinden itibaren 3 (üç) y›l içerisinde tevsik edici
bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir.
Gümrük idareleri, ilgili firman›n müracaat› üzerine, geri verme karar›n›n
al›nd›¤› tarihten itibaren 3 (üç) ay içe-

risinde fazla yat›r›lan vergiyi geri vermek zorundad›rlar. Fazla yat›r›ld›¤›
tespit edilen verginin, ilgili firman›n
gerekli bilgi ve belgeleri tamamlayarak
müracaat› üzerine, geri verme karar›n›n al›nd›¤› tarihte itibaren 3 (üç) ay
içerisinde geri verilmemesi halinde, bu
sürenin bitiminden itibaren 6183 say›l›
Kanunun tecil faizine iliflkin hükümler
uygulan›r. (22 Eylül 2001 tarih ve
24533 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan 2001/2971 say›l› Kararla
de¤iflen flekli)

c. K›smi Teminat ‹adesi
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda ithal edilen eflyan›n ifllem gördükten
sonra partiler halinde ihraç edilmesi
halinde, ilgili firman›n belge geçerlilik
süresi içerisindeki talebi üzerine, ithalat s›ras›nda al›nan teminatlar gerçekleflen ihracata tekabül eden oranda iade
edilir. Ancak, iade edilen teminat tutar›, belge kapsam›nda al›nan teminat›n
%90’›n› geçemez. Bakiye teminatlar
ise, belge ihracat taahhüdünün kapat›lmas›n› müteakip firmaya iade edilir.
Bu Kararda belirtilen indirimli teminat
uygulamas› çerçevesinde düzenlenen
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda yap›lan ithalatlar için k›smi teminat
iadesi yap›lmaz.
7. Belgenin ‹ptali ve Tedbirlerine
Uyulmamas› ve Müeyyidesi

a. Belgenin ‹ptali
Bu Karar ve bu Karara istinaden yay›mlanacak tebli¤ ve genelge hükümlerine uyulmad›¤›n›n, Dahilde ‹flleme
‹zin Belgesinin düzenlenmesi veya rezivesi için ibraz edilen bilgi ve belgeler

ile belge kapsam›nda yap›lan ifllemlerin gerçekd›fl› oldu¤unun ve ilgili belge
üzerinde tahrifat yap›ld›¤›n›n tespiti
halinde; ilgili belge Müsteflarl›kça iptal
edilir ve ilgililer hakk›nda kanuni ifllem yap›l›r.
Bu Kararda belirtilen sürede ihracat taahhüdünün kapat›lmas› için müracaat
edilmemesi üzerine, ihracatç› birlikleri
genel sekreterlikleri taraf›ndan ilgili
firmaya belge kapsam›nda yap›lan ifllemlerin gerçekd›fl› oldu¤unun ve ilgili
belge üzerinde tahrifat yap›ld›¤›n›n
tespiti halinde; ilgili belge Müsteflarl›kça iptal edilir ve ilgililer hakk›nda
kanuni ifllem yap›l›r.
Bu Kararda belirtilen sürede ihracat taahhüdünün kapat›lmas› için müracaat
edilmemesi üzerine, ihracatç› birlikleri
genel sekreterlikleri taraf›ndan ilgili
firmaya belge ihracat taahhüdünün kapat›lmas›na dair gönderilen yaz›da belirtilen sürede kapatma müracaat›nda
bulunmayan Dahilde ‹flleme ‹zin Belgeleri Müsteflarl›kça iptal edilir.
b. Dahilde ‹flleme Tedbirlerine
Uyulmamas›
a) Tedbirlere Uyulmamas›
Dahilde ‹flleme Tedbirlerini, Dahilde
‹flleme Rejimi ve belgede belirtilen
esas ve flartlara uygun olarak yerine
getirmeyenlerden;
• Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda ithal edilen ve Türkiye Gümrük
Bölgesi d›fl›na veya serbest bölgelere
fiilen ihrac› gerçeklefltirilmeyen eflyan›n ithali esnas›nda al›nmayan vergi,
• Belgede kay›tl› miktar›n üzerinde ithalat yap›ld›¤›n›n belge ihracat taahhü-

dünün kapat›lmas› esnas›nda tespiti halinde, bu k›sma tekabül eden ithalattan
do¤an vergi,
• Bu Karara istinaden yay›mlanacak
tebli¤le getirilen istisnalar sakl› kalmak üzere, belge kapsam›nda ithal edilen eflyan›n tamam› ihraç edilen mamulün bünyesinde kullan›lm›fl olsa dahi döviz kullan›m oran›n›n %80’i geçmesi halinde, bu oran› aflan k›sma tekabül eden ithalatla ilgili al›nmayan vergi,
• Belge kapsam›nda ithal edilen iflletme malzemesinin CIF ithal tutar›n›n,
gerçekleflen FOB ihraç tutar›n›n
%2’sinden fazla olmas› halinde, bu
oran› aflan k›sma tekabül eden ithalatla
ilgili al›nmayan vergi,
• Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesinin iptal
edilmesi halinde, belge kapsam›nda
al›nmayan vergi,
‹thal tarihi itibariyle 6183 say›l› Kanun
hükümlerine göre tahsil edilir. Kapatma esnas›nda ibraz edilen gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olmas› veya üzerinde tahrifat yap›lm›fl
olmas› durumunda, bu beyanname
kapsam› ihracata tekabül eden ithalata
iliflkin vergi, birinci f›kra hükümleri
çerçevesinde tahsil edilir ve ilgililer
hakk›nda kanuni ifllem yap›l›r.
Bu karar çerçevesinde ibraz edilen
gümrük beyannamesinde kay›tl› bulunan arac› ihracatç›, beyanname konusu
eflya nedeniyle daha önce al›nmayan
vergiden belge sahibi firma ile birlikte
müfltereken ve müteselsilen sorumludur. ‹nceleme veya soruflturma sonucunda, ifltiraki tespit edilen belge sahibi firma ve/veya sahte gümrük beyannamesinde kay›tl› arac› ihracatç› firma-

ya ait Dahilde ‹flleme ‹zin Belgelerine
(bu firmalar›n bir baflka firmalar›n belgesinde yan sanayici olmas› da dahil) 1
(bir) y›l süreyle indirimli teminat uygulanmaz ve Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi düzenlenmez. (23 Haziran 2004
tarih ve 25501 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanan 2004/7451
say›l› Kararla de¤iflen flekli)
Bu Karar ile bu Karara istinaden yay›mlanan tebli¤ ve genelgelere uymayan, yanl›fl ifllem yapan, yan›lt›c› bilgi
veren ve bu nedenlerden dolay› vergi
kayb›na veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan kifliler, asil borçludan al›namayan alaca¤›n ödenmesinden müfltereken ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alaca¤›,
gecikme süresi de dikkate al›narak birinci f›kra hükümlerine göre tahsil edilir.
c. Müeyyide
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda ithal edilen ve süresi içerisinde ihrac› gerçeklefltirilmeyen eflyaya iliflkin
gümrük vergileri karar hükümlerine
göre tahsil edilir. Ayr›ca, bu verginin 2
(iki) kat› para cezas› al›n›r.
8. Denetim ve Yetki
a. Denetim
Tüm kamu kurum ve kurulufllar› ile
bankalar, Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesinin ibraz› üzerine Dahilde ‹flleme ‹zin
Tedbirlerini, Dahilde ‹flleme Rejimi ve
belgede belirtilen esas ve flartlara uygun olarak tatbik ederler. Müsteflarl›k,
bu Kararda belirtilen tedbirlerin uygulanmas›na iliflkin her türlü denetimi ve
düzenlemeyi yapabilir, ilgili firma, ka-

mu kurum ve kurulufllar› ile bankalardan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

b. Yetki
Müsteflarl›k bu Karar hükümlerine istinaden, Dahilde ‹flleme Rejimi ile ilgili
usul ve esaslara iliflkin tebli¤ ve genelgeler ç›karmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumlar› inceleyip
sonuçland›rmaya ve uygulamada ortaya ç›kacak ihtilaflar› idari yoldan çözümlemeye yetkilidir. Dahilde ‹flleme
‹zin Belgelerinin revize edilmesi ve taahhüt hesab›n›n kapat›lmas› ile ilgili
görev ve yetkiler Müsteflarl›kça ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterliklerine
k›smen veya tamamen devredilebilir.
III. DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ
Devletin nakit ak›m› ve likidite fleklinde varolan ve finansman kayna¤›ndan
mahrum kalmas› yan›nda iç piyasada
haks›z rekabete yol açma yönünde de
konunun baflka bir boyutudur. ‹hrac›
zorunlu olmayan eflde¤er eflya kullan›m› karfl›l›¤› ithal edilen mal KDV’si
nakden tahsil edilemezse, iç piyasada
ayn› girdiyi temin ve kullanan sektör
aç›s›ndan oluflan (finansman) maliyet
fark› nedeniyle haks›z bir rekabet oluflturur.3
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda yap›lan ifllemlerde katma de¤er vergisi mükellefiyeti do¤makta olup buna
iliflkin uygulamalar, uygulanan sisteme
göre farkl›l›klar oluflturmaktad›r. fiartl›
muafiyet sistemi çerçevesinde ihraç
edilecek mallar›n imalât›nda kullan›lacak maddelerin ithali s›ras›nda katma
de¤er vergisi dahil gümrükte al›nacak

vergiler, verilen teminat karfl›l›¤›nda
al›nmakta ve ihracat›n gerçeklefltirilmesi üzerine teminat iade edilmekte
iken, geri ödeme sisteminde ithal s›ras›nda ödenmesi gereken vergileri ödemekte, daha sonra, ihracat›n gerçeklefltirilmesi üzerine ithalat s›ras›nda al›nan vergiler iade edilmekte veya indirim konusu yap›labilmektedir. Di¤er
bir uygulamada girdilerin yurt içinden
temin edilmesi durumunda 31.12.2008
tarihine kadar uygulanmak flart›yla tecil-terkin sistemine göre ifllem yap›labilecek olmas›d›r.4
Türk giriflimcileri dahilde iflleme rejimine karfl› büyük ilgi duymakta ve sistemden yararlanmak için baflvurular
birbirini izlemektedir. Bu uygulama
küçük ve orta çapl› imalat sanayiini
canland›rmakta ve dolay›s›yla ihracat›
teflvik etmektedir. Ancak rejim iflleyiflinde ifl sahipleri bürokratik mekanizma yüzünden gümrüklerde büyük zorluklarla karfl›laflmaktad›r. Dahilde iflleme rejimi daha kolay ve rahat çal›flt›¤›
takdirde, küçük ve orta boy imalat sanayiine yurtd›fl›ndan ifl almak ve ihra-
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cat yapma olanaklar› da aç›lacakt›r. 5
Üretici firmalar ihraç edilmek flart›yla
belirli bir zaman içerisinde ifllemek zorunda olduklar› ürünlerin üretiminde
ihtiyaç duyduklar› maddeleri dahilde
iflleme rejimi kapsam›nda ithalatta al›nan vergileri ödemeden yani bu vergilerden muaf olarak ithalatlar›n› gerçeklefltirmektedirler.
Bu flekilde ithal edilen hammaddelerle
üretilen ürünler düflük maliyetli olmakta bu da ihracatç›lar›m›za d›fl piyasada
rekabet gücü kazand›rmaktad›r. Bu rejim özellikle küçük ve orta boy imalat
sanayiini gelifltirmek, ihracat› teflvik
ederek dünya pazar›na aç›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Ancak, dahilde iflleme rejimi uygulamas›ndaki bürokratik engeller ve karmafl›k prosedürler en k›sa zamanda ortadan kalkmal›d›r. Dahilde iflleme rejimi uygulamas›, bürokratik engellerin
tamamen ortadan kalkmas›, özellikle
gümrüklerde zorluklar›n yaflanmamas›
ile daha sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflaca¤›na inan›yoruz.

Abdurrahman DEM‹R, Gümrük Baflmüfettifli, Dahilde ‹flleme Rejiminde Önceden ‹hracat-Sonradan ‹thalat Uygulamalar›, Vergi Dünyas› Dergisi, Say› 264, A¤ustos 2003
Muharrem ER‹M, Gelirler Kontrolörü, Dahilde ‹flleme Rejiminde KDV ve Dahilde ‹flleme Rejimi fiartlar›, Süryay, Diyalog Dergisi, Say› 197, Eylül 2004
Selahattin TUNCER, Prof.Dr.YMM, Dahilde ‹flleme Rejimi, Yaklafl›m Dergisi, Say› 123, Mart 2003

ELEKTR‹K, SU, TELEFON VE DO⁄ALGAZ
BEDELLER‹N‹N SÜRES‹NDE ÖDENMEMES‹ NEDEN‹YLE UYGULANAN GEC‹KME
ZAMLARININ G‹DER YAZILMASI
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Erkan GÜRBO⁄A
Gelirler Baflkontrolörü

I- GENEL B‹LG‹
93 say›l› gelir vergisi kanununun indirilecek giderler bafll›kl› 40. maddesinde safi kazanc›n tespiti bak›m›ndan indirilecek giderler 10 bent halinde s›ralanm›flt›r. An›lan maddenin birinci bendi uyar›nca ticari kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yap›lan genel giderlerin indirim konusu yap›labilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.Mükellefler taraf›ndan yap›lan elektrik, su, telefon
ve do¤algaz bedelleri genel gider mahiyetinde olup bu hüküm uyar›nca bu bedeller,ticari kazanc›n tespitinde indirilecek gider olarak dikkate al›nacakt›r.
Elektrik, su,telefon ve do¤algaz hizmetleri genellikle bu hizmetleri yerine getirenler ile hizmetten yararlananlar aras›nda yap›lan bir sözleflmeye dayanmaktad›r.Yap›lan bu sözleflmelerin tümünde, elektrik, su,telefon ve do¤algaz hizmet
bedellerinin süresinde ödenmemesi durumunda belirtilen oranlarda gecikme
zamm› veya gecikme bedeli ad› alt›nda bir tutar›n al›naca¤› hüküm alt›na al›nmaktad›r.
Uygulamada elektrik,su,telefon ve do¤algaz hizmet bedellerinin vadesinden sonra ödenmesi durumunda hesaplanan gecikme zamlar›n›n gelir ve kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›n›p al›nmayaca¤› ve bu tutarlar
üzerinde hesaplanan katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›l›p yap›lmayaca¤› hususunda tereddütler yaflanmaktad›r.
Y›l sonunun yaklaflm›fl olmas› nedeniyle yaflanan tereddütleri gidermek amac›yla konuya iliflkin kiflisel görüfllerimiz bu yaz›n›n konusunu oluflturacakt›r.
II- KONUYA ‹L‹fiK‹N YASAL DÜZENLEMELER
Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci bendi uyar›nca genel giderler
safi kazanc›n tespitinde indirilecek giderler aras›nda say›lm›flt›r. Dolay›s›yla
elektrik, su, telefon ve do¤algaz giderleri genel gider mahiyetinde oldu¤undan ticari kazanc›n tespitinde indirilir.an›lan maddenin 3. bendinde de iflle ilgili olmak
flart›yla mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar,

ziyan ve tazminatlar›n indirim konusu
yap›laca¤› belirtilmifltir.
Kanunun 41.maddesinin 5.bendinde de
her türlü para cezalar› ve vergi cezalar› ile teflebbüs sahibinin suçlar›ndan
do¤an tazminatlar›n gider kaydedilmeyece¤i belirtilerek,parantez içi hüküm
ile akitlerde ceza flart› olarak derpifl
edilen tazminatlar›n cezai mahiyette
tazminat say›lmayaca¤› hüküm alt›na
al›nm›flt›r.
Uygulamada elektrik,su,telefon ve do¤algaz bedellerinin geç ödenmesi nedeniyle hesaplanan gecikme zamm›n›n
gider yaz›lmayaca¤›na iliflkin dayanak
bu hüküm gösterilmekte ayr›ca Gelir
Vergisi Kanunu’nun 90.maddesiyle de
bu hüküm desteklenmektedir. Gelir
Vergisi Kanunu’nun 90.maddesine göre; gelir vergisi ile flahsi vergiler ve her
ne flekilde olursa olsun vergi cezalar›
ve para cezalar›, Amme Alacaklar›n›n
Tahsili Usulü Hakk›ndaki Kanun Hükümlerine göre ödenen cezalar,gecikme zamlar› ve faizler Gelir Vergisinin
matrah›ndan ve gelir unsurlar›ndan indirilemez.Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri,
vergi matrah›ndan ve gelir unsurlar›ndan indirilemez.
Bu hükme göre de gelir vergisi ve bunun gibi di¤er kiflisel vergiler ticari kazanc›n tespitinde gider olarak dikkate
al›nmayaca¤› gibi bunlar›n fer’ileri ve
ödevlinin kiflisel kusurundan kaynaklanan do¤an mer’i yasalara göre ödenmesi gereken kamu cezalar› da bu çerçevede gider olarak dikkate al›nmayacakt›r.
Di¤er taraftan 6183 say›l› amme alacaklar›n›n tahsili usulü hakk›ndaki ka-

nunun 1. maddesinde “Devlete,vilayet
hususi idarelerine ve belediyelere ait
vergi,resim,harç,ceza tahkik ve takiplerine ait mahkeme masraf›, vergi cezas› ,para cezas› gibi asl›,gecikme
zamm›,faiz gibi fer’i amme alacaklar›
ve ayn› idarenin akitten ,haks›z fiil ve
haks›z iktisaptan do¤anlar d›fl›nda kalan ve amme hizmetleri tatbikat›ndan
mütevellit olan di¤er alacaklar› ile
bunlar›n takip masraflar› hakk›nda bu
kanun hükümleri tatbik olunur.
Türk Ceza Kanunu’nun para cezalar›n›n tahsil flekli ve hapse tahvili hakk›ndaki hükümleri mahfuzdur.” fleklinde
hüküm bulunmaktad›r.
Yukarda belirtilen hükme göre bir alaca¤›n 6183 say›l› yasaya göre takip
edilmesi ve de an›lan yasan›n 51, maddesine göre belirlenen gecikme zamm›n›n uygulanmas› için devlete, il özel
idarelerine ve belediyelere ait bir alacak olmas› ve de bu alaca¤›n akitten
(sözleflmelerden), haks›z fiil ve haks›z
iktisaptan do¤an bir alacak olmamas›
gerekir.
Dolay›s›yla devlete il özel idarelerine
ve belediyelere ait alacaklar›n kamu
alaca¤› olmas›na karfl›n bu alacaklar
sözleflmelerden, haks›z fiil ve haks›z
iktisaptan do¤mufl olsa dahi bu alacaklar 6183 say›l› yasaya tabi olmayacakt›r.
III- DE⁄ERLEND‹RME
Gelir Vergisi Kanunu’nun 90. maddesine göre gelir vergisi ve di¤er flahsi
vergiler ve her ne flekilde olursa olsun
vergi cezalar› ve para cezalar›,Amme
Alacaklar›n›n Tahsili Usulü Hakk›ndaki Kanun Hükümlerine göre ödenen
cezalar, gecikme zamlar› ve faizler

gelir vergisinin matrah›ndan ve gelir
unsurlar›ndan indirilmez.
Di¤er taraftan her türlü kamu alaca¤›
6183 say›l› yasaya tabi olan alacaklardan olmaya bilir. Nitekim devlete il
özel idarelerine ve belediyelere ait bir
alaca¤›n 6183 say›l› yasaya göre takip
edilebilmesi için bu alacaklar›n sözleflmelerden ,haks›z fiil ve haks›z iktisaptan do¤mam›fl olmas› gerekir. Buna
göre bir alaca¤›n muhatab› kamu kurum ve kuruluflu olsa dahi sözleflmeden
do¤an bir alacak olmas› bak›m›ndan bu
alacak hakk›nda 6183 say›l› Kanun
çerçevesinde ifllem yap›lmayacakt›r.
Di¤er bir deyiflle sözleflmeden do¤an
bu tür alacaklar özel hukuk sözleflmelerine tabi olacakt›r. Ayr›ca kamu kurumlar›yla yap›lan sözleflmelerde ifllem
bedelinin geç ödenmesi durumunda
6183 say›l› yasan›n 51, maddesine göre gecikme zamm›n›n hesaplanaca¤›na
iliflkin hüküm bulunmas› durumunda
dahi,bu tür alacaklar›n an›lan kanuna
göre takibini gerektirmeyecektir. Böylesi bir hüküm ancak bedelin geç ödemesi durumunda uygulanacak müeyyidenin belirlenmesini belirli kriterlere
ba¤lamaktan öte bir anlam ifade etmeyecek,alaca¤›n 6183 say›l› yasaya göre
tahsilini sa¤layamayacakt›r. Dolay›s›yla elektrik, su,telefon ve do¤algaz bedellerinin geç ödenmesi durumunda
ortaya ç›kan gecikme zamlar› ilgili kurumlarla yap›lan sözleflmeye dayand›¤›ndan safi kazanc›n tespitinde gider
olarak dikkate al›n›r.Nitekim konuya
iliflkin olarak verilen bir muktezada
“PTT ve TEAfi gibi kurumlar›n kamu

kuruluflu olmas›n›n bu kurulufllara ait
alacaklar›n kamu alaca¤› niteli¤inde
oldu¤unu göstermeyece¤i, bu kurumlar›n alacaklar›n›n 6183 say›l› kanuna
göre takip ve tahsilinin mümkün olmad›¤› ,elektrik,su ve telefon faturalar›n›n
süresinde ödenmemesi nedeni ile al›nan gecikme zamlar›n›n iflle ilgili olarak mukavelenameye göre ödenen tazminat olarak nitelendirilmesi gerekti¤i
ve kurum kazanc›n›n tespitinde gider
olarak yaz›lmas›n›n mümkün oldu¤u
belirtilmektedir. Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ünün14/06/2001
tarih ve 32996 say›l› özelgesi” 1
Di¤er taraftan söz konusu ödemeler
Yukar›da aç›klanan sebeplerden dolay›
kanunen kabul edilmeyen gider niteli¤i
tafl›mad›¤›ndan dolay› bu giderlere iliflkin ödenen katma de¤er vergileri indirim konusu yap›lacakt›r.

IV- SONUÇ
Elektrik ,su telefon ve do¤algaz bedellerinin geç ödenmesi nedeniyle hesaplanan gecikme zamlar› bir sözleflmeye
dayand›klar›ndan bunlar›n takip ve
tahsili 6183 say›l› yasaya de¤il özel
hukuk hükümlerine tabi olacakt›r..Bu
durumda bedelin geç ödenmesi nedeniyle ödenen gecikme zamlar› gelir
vergisi kanununun 41. maddesinin 5.
bendinin parantez hükmü kapsam›nda
de¤erlendirilerek sözleflmeye dayanan
tazminat olarak kabul edilecek ve safi
kazanc›n tespitinde gider olarak dikkate al›nacakt›r.Ayr›ca bu meyanda gecikme zamlar›na iliflkin ödenen katma
de¤er vergileri de indirim konusu yap›lacakt›r.

1 fiükrü KIZILOT,Katma De¤er Vergisi ve Uygulamas›(Föy-Volant),Yaklafl›m Yay›nlar›,s.1618/2

DAR MÜKELLEF‹YETE TAB‹ KURUMLARCA ELDE ED‹LEN KNOW-HOW BEDELLER‹N‹N VERG‹LEND‹R‹LMES‹

K

Levent BAfiAK
Gelirler Kontrolörü

1- G‹R‹fi
now-how terimi hukuk dilinde; ‹ngilizce’de “know” ve “how” kelimelerinin birlefltirilmesiyle oluflturulmufl bir kavramd›r. Know kelime anlam› itibariyle, bilmek, bilgi, malumat, tan›mak; how kelimesi ise, isim olarak,
yapma tarz› anlam›nda kullan›lmaktad›r. “Know” ve “how” kelimelerinin birlikte kullan›lmas› halinde (to know how) ifade etti¤i anlam için sözlükte, usulünü
bilmek aç›klamas› yap›lm›flt›r1.
Hukuk dilinde kavram; özel anlaflmal› imalat, özel bilgi veya yetenek, bilgi sat›m›, bulgu belgesine ba¤lanmayan teknik bilgiler olarak kullan›lmaktad›r2.
Know-how kavram› ile ilgili olarak verebilece¤imiz di¤er tan›mlar ise flu flekildedir:
Know-how kelime anlam› itibariyle, teknik bilgi, bir ürünün üretilmesi konusunda sahip olunan teknik bilgi olup bir de¤eri olan gayrimaddi bir k›ymettir. Bu bilginin sat›lmas› karfl›l›¤›nda elde edilen gelir telif hakk› olarak vergiye tabi tutulur3.
Know-how, ileri teknoloji gerektiren bir üretim yöntemi hususundaki flirketlerin
sahip olduklar› birikimlerini ifade eder. Bu özelli¤iyle “yöntem bilgisi” ve “metod bilgisi” olarak da nitelendirilmektedir. 4.
Know-how, bir konudaki teknik bilgi; bir kifli veya kurumun kendine özgü üretim ve iflletme biçimi ayn› tip üretim yapmak üzere satmas› veya kiralamas› olarak tan›mlanabilir5.
Know-how fleklindeki üretim yönteminin transferi de patent haklar›n›n kiralan1
2
3
4
5

‹ngilizce-Türkçe Redhouse Sözlü¤ü, Sev Matbaac›l›k, Yirmialt›nc› Bask›, ‹stanbul-1997, Sh 472, 546.
ÖZBALKAN Nuri, ‹ktisat, Hukuk, Muhasebe, Finansman, Bankac›l›k Terimleri Sözlü¤ü, ‹ngilizceTürkçe, Alfa Yay›nlar›, Sh. 343.
ÖZGEN Ahmet, Vergi Terimleri Sözlü¤ü, English-Turkish, Maliye Bakanl›¤›, Araflt›rma, Planlama ve
Koordinasyon Kurulu Baflkanl›¤› Yay›n No: 1997/343, Sh. 134.
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Cilt 2, Sh. 1335, 2467
YILMAZ Ejder, Hukuk Sözlü¤ü, 4. Bask›, Yetkin Hukuk Yay›nlar›, Ankara-1992, Sh. 512.

mas›, sat›fl›, devir ve temlikinde oldu¤u
gibi teknoloji transferinin bir fleklidir.
Yukar›da verdi¤imiz tan›mlar ve aç›klamalar ›fl›¤›nda, özet olarak, know
how kavram›n› flu flekilde tan›mlamak
mümkündür: Belirli bir amaç için teknolojinin temel unsurlar›ndan biri olan
araflt›rma ile ilgili bilgilerin toplanmas›nda, dizayn›n meydana getirilmesinde ve dizayn edilmifl bir konunun uygulamaya konulmas›nda kullan›lan
usul, yol ve yöntemlerin anlaml› bir s›raya sokma, bu konuda belirli kurallar
oluflturmaya yeni yöntemler yaratma,
eksik ve yetersiz yöntemleri iyilefltirici
çal›flmalar yapma ve gerekirse s›ras›n›
de¤ifltirme faaliyetleridir.
Know how, herhangi bir konuda süreci
oluflturan yönde toplulu¤unu çok iyi
bilmek, anlam yaratabilmek ve anlaml› flekilde bir araya getirmek ve kullanabilmek bilgi ve yetene¤ini gerekli
k›lar. Know how, yöntem araflt›rma,
bulmak ve dizayn etme ile ilgilidir ve
teknolojinin üç temel unsurlar›ndan birini oluflturur.
Temel esaslar›n› yukar›da verdi¤imiz
know-how fleklindeki teknoloji transferi neticesinde dar mükellefiyete tabi
kurumlarca elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi bu makalemizin konusunu
oluflturacakt›r.
II- B‹R SINA‹ MÜLK‹YET HAKKI
OLARAK KNOW-HOW
ÖDEMELER‹
1- Genel Olarak S›nai Mülkiyet ve
6

S›nai Haklar
Doktrinde maddi olmayan mallar üzerindeki haklar› nitelemek için “gayrimaddi haklar” terimi kullan›lmaktad›r.
Bunun d›fl›nda ayn› anlamlara gelmek
üzere, “maddi olmayan mallar› üzerindeki mutlak haklar”, “fikri haklar”, “s›nai haklar”, “s›nai mülkiyet haklar›”,
“fikri mülkiyet haklar›”, “s›nai mülkiyet ve s›nai haklar”, “fikri ve s›nai
mülkiyet haklar›” ve “fikir ve san’at
eserleri üzerindeki haklar” terimleri
kullan›lmaktad›r.
Sanayi ile ilgili olup sanayi mal› üretiminde kullan›lan ve sahiplerine haklar
üzerinde tasarrufta bulunmas›na yarayan bütün haklar s›nai mülkiyet haklar› olarak kabul edilmektedir. Bu haklar, ihtira beratlar› (patent), gizli bir
formül içeren ilaç üretim yöntemi, fabrika, ticaret ve hizmet markalar›, çevreye en az zarar veren üretim yöntemi
üzerindeki s›nai üretim haklar›, teknik
resim, desen, plan ve modeller, endüstriye iliflkin bulufl ve iyilefltirme haklar› sanayie ait keflif ve ›slahat haklar›
kavramlar›na karfl›l›k gelmektedir6. Bu
çerçevede, royalty, know-how, lisans,
patent vb. gibi haklar s›nai haklar›
oluflturur.
S›nai haklar›n içeri¤inin belirlenmesinde “pioneer patent” kelimesi önemli
bir yere sahiptir. Bu terim, tamamiyle
yeni bir keflif için verilen ihtira berat›
anlam›na gelmektedir7. Bu niteli¤iyle
s›nai haklar bir keflif ve icat nedeniyle

TU⁄LACI Pars, ‹ktisadi Ticari Hukuki Terimler Sözlü¤ü, Abc Kitabevi, Dördüncü Bas›, ‹stanbul-1990,
Sh. 364.

sahip olunan haklar› ifade etmek için
kullan›lmaktad›r.
2- Gayrimaddi Haklar›n Hukuksal
Çerçevesi
Gayrimaddi haklar (intangibles) (gayrimaddi varl›klar (k›ymetler) üzerindeki haklar)8 kavram› özel hukukta ‘maddi olmayan mallar üzerindeki hak’
kavram› ile ifade edilmekte ve mutlak
hak9 olarak kabul edilmektedir. Maddi
olmayan mallar üzerindeki mutlak
haklar, kiflinin yarat›c› u¤rafllar› sonucunda vücuda getirdi¤i, zeka ve düflün
ürünleri üzerindeki iktidar haklar›d›r.
Doktrinde, çok yayg›n olarak, bu kategori haklara, fikri haklar ad› verilmektedir10.
Maddi olmayan mallar› üzerindeki
mutlak haklar kavram› ile fikir ve sanat
eserleri, keflif ve bulufllar, ticaret unvan›, markalar, lisans ve patent üzerindeki haklar kastedilmektedir11.

Fikri haklar oluflumlar› aç›s›ndan üç
k›sma ayr›l›rlar12:
Birinci k›s›m haklar; fikir ürünleri
üzerindeki haklar› ifade eden fikir haklar›n›n bir k›sm› ilim, edebiyat ve güzel
sanatlar alanlar›nda rol oynayan, yarat›c›s›n›n özelli¤ini ortaya koyan eserlerdir.
‹kinci k›s›m haklar; fikir ürünleri
kapsam›nda de¤erlendirilebilecek bir
k›s›m eserler, insanlar›n tabiat üzerindeki hakimiyetlerini art›rmaya yarayan
ihtira ve icatlard›r (kefliflerdir). TV,
radyo, elektrik ve buhar makinesinin
keflfi gibi. Mesela; ‹ngilizce’de “patent
right” kelimesi ihtira berat› hakk›, s›nai hak, fabrika ve ticaret markalar›,
ticaret unvanlar›, sanayie ait keflif ve
›slahat haklar› ve s›nai mülkiyet anlamlar›nda kullan›lmaktad›r.
Üçüncü k›s›m haklar; ticari iflletmelerin veya bunlar›n imal ettikleri veya

7 TU⁄LACI, A.g.e., Sh. 364.
8 Baz› hukuk düzenlerinde ‘fikri hak konusu eserler’, ‘gayrimaddi eflya’ olarak nitelendirilmekte, fikri haklar için de ‘fikri mülkiyet’ deyimi kullan›lmaktad›r. Milletleraras› örgüt de bu deyimi kullanmaktad›r.
Edebi ve artistik eserler üzerindeki haklar edebi ve artistik mülkiyet adiyle bir grupta, ihtiralar, s›nai
resim ve modeller, markalar ve ticaret unvan› üzerindeki haklar s›nai mülkiyet adiyle di¤er bir grupta
toplanmaktad›r. Bu guruplardan her biri ayr› bir milletleraras› andlaflma konusu teflkil etmektedir
(O⁄UZMAN, M. Kemal, Medeni Hukuk Dersleri, Gözden Geçirilmifl 6. Bas›, Filiz Kitabevi, ‹stanbul1990, Sh. 106.). Türk hukuk düzeninde fikri haklar için gayrimaddi eflya tabiri kullan›lmamaktad›r. Bu
itibarla, fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar, eflya kavram› d›fl›nda kal›r ve menkul mülkiyeti konusu
olmazlar. Fakat, fikir ve san’at eserinin maddi manada vücuda getirilmesi halinde ortaya ç›kan maddi
fleyler, mesela bir tablo, heykel, kitap veya tiyatro eseri eflya vasf›na haizdir. ‹lgili olarak bkz.,
O⁄UZMAN M. Kemal-Ö SEL‹Ç‹ Özer, Eflya Hukuku, Geniflletilmifl 2. Bask›, Fakülteler Matbaas›,
‹stanbul Üniversitesi Yay›nlar› No: 2355, ‹stanbul-1978, Sh. 8, 642.
9 Mutlak haklar herkese karfl› ileri sürülebilen haklard›r. Mutlak hak sahibinin hakk›, baflka bir mutlak
hakla kesilmedi¤i sürece, herkes karfl›s›nda geçerli bir flekilde ileri sürülebilen, takip edilebilen hakt›r;
bkz., KÖPRÜLÜ Bülent, Medeni Hukuk, 2. Bask›, ‹stanbul-1984, Sh. 61.
10 ÖZSUNAY Ergun, Medeni Hukuku Girifl, ‹stanbul-1981, Sh. 278.
11 KÖPRÜLÜ A.g.e., Sh. 63.
12 O⁄UZMAN, A.g.e., Sh. 105-107.

satt›klar› mallar› ay›rmak için kullan›lan isim ve iflaretlerdir. Ticaret unvan›
ve marka gibi.
G.V.K.’nun 70’inci maddesinin 1’inci
f›kras›n›n 5’inci bent hükmünde say›larak belirtilen haklar uygulamada
gayrimaddi hak kavram› ile ifade edilmektedir. Bu bent hükmüne göre gayrimaddi haklar flunlardan oluflmaktad›r:
a. Arama Haklar› ve Ruhsatlar›,
b. ‹flletme Haklar› ve Ruhsatlar›,
c. ‹mtiyaz Haklar› ve Ruhsatlar›,
d. ‹htira Berat›,
e. Alameti Farika,
f. Marka,
g. Ticaret Unvan›,
h. Her Türlü Teknik Resim, Desen
Model, Plan ‹le Sinema ve Televizyon
Filmleri, Ses ve Görüntü Bantlar›, Sanayi ve Ticaret ve Bilim Alanlar›nda
Elde Edilmifl Bir Tecrübeye Ait Bilgilerle Gizli Bir Formül veya Bir ‹malat
Usulü Üzerindeki Kullanma Hakk› veya Kullanma ‹mtiyaz› Gibi Haklar.
Bu haklar›n kullan›lmas› için gerekli
malzeme ve teçhizat›n kullan›m›ndan
elde edilen gelirler de gayrimenkul sermaye irad› say›l›r. Ayr›ca, ihtira berat›
niteli¤indeki gayrimaddi haklar›n mucitleri veya kanuni mirasç›lar› taraf›ndan kiralanmas›ndan do¤an kazançlar,
serbest meslek kazanc›d›r. Buna göre,
ihtira berat›n›n mucitleri veya kanuni
mirasç›lar› d›fl›ndaki kimseler taraf›n-

dan kiralanmas›ndan do¤an kazançlar,
gayrimenkul sermaye irad›d›r.
III- DAR MÜKELLEF‹YETE
TAB‹ KURUMLARCA ELDE
ED‹LEN KNOW-HOW
BEDELLER‹N‹N
VERG‹LEND‹R‹LMES‹
Know-how kelimesi ilk defa Amerika
Birleflik Devletlerinde kullan›lm›flt›r.
Bu kavram beceri, yetenek anlam›na
gelen “skill” kelimesi ile efl anlaml›
olarak kullan›lm›flt›r13. Kavram ile ilgili olarak literatürde yap›lan tan›mlamalar flu flekildedir:
Uluslar Aras› Ticaret Odas› 1718.10.1957 tarihli oturumunda knowhow için flu tan›mlamay› yapm›flt›r14:
“Bir ürünün üretimindeki teknik fabrikasyon uygulamas›nda ve bir metodun
uygulanmas›nda elde edilen bilgi, tecrübe ve uzmanl›k bilgilerinin oluflturdu¤u bütünlük, know-how olarak adland›r›labilir”. Uluslar Aras› Ticaret
Odas›, know-how hakk›ndaki aç›klamalar›na flu flekilde devam etmifltir:
“Bu kavram (know-how), sadece gizli
bir metot ve bir flekli ifade etmez; ayn›
zamanda patent olarak kullanmak için
gerekli olan patent edilmifl üretim metoduyla ba¤lant› içerisindeki tekni¤i de
ifade eder. Ayr›ca know-how pratik bir
metot, orjinalite ve üretici taraf›ndan
araflt›rmalarla bulunan ve henüz ticari
rakiplerce bilinmeyen belirli bir alana
ait bilgiler olarak da ifade edilebilir”.
Avrupa Birli¤i Komisyonu taraf›ndan

13 ERBAY ‹smail, Know-How Sözleflmesi, Yetkin Yay›nlar›, Ankara-2002, Sh. 57.
14 ERBAY, A.g.e., Sh. 71.

ç›kar›lan 17/62 numaral› Tüzü¤ün 4.
ve 19/65 numaral› Tüzü¤ün 1. maddesinde know-how kavram› aç›kça zikredilmemekle birlikte, know-how’a iliflkin tan›mlar içermektedir. Tüzükte verilen tan›ma göre, know-how, bir üretim yönteminin veya iflletme tekni¤inin
veya bilginin nakli ve kullan›m›n devri
anlam›ndad›r15.
Avrupa
Birli¤i
Komisyonu’nun
2349/84 numaral› Tüzü¤ünde, knowhow, patent edilmifl bir buluflun kullan›m›n› kolaylaflt›ran gizli ve teknik nitelikteki bilgi olarak tan›mlanm›flt›r16.
Bu yönüyle patent edilmifl bir bulufl
için taraflarca aktedilen lisans sözleflmesi know-how’u da kapsayabilecektir. Bu durumda, konumuza binaen,
sözleflmenin iyi irdelenmesi ve gayrimaddi hak bedeli ödemelerinin hangi
hak karfl›l›¤›nda yap›ld›¤›n›n tespiti ve
vergilendirmenin buna göre yap›lmas›
gereklidir. Her halükarda, patent-lisans
sözleflmeleri gizli ve teknik bilgilerin
karfl› taraf›n kullan›m›na b›rak›lmas›
fleklinde düzenlenmifl ve sözleflme
uyar›nca patent hakk›n›n sat›fl›, devir
ve temliki söz konusu ise, yurt d›fl›nda
mukim kurumlara (dar mükellefiyete
tabi kurumlara) yap›lan ödemelerden
kurumlar vergisi tevkifat› yap›lmas›
gerekmektedir.
Know-how fleklindeki üretim yönteminin transferi de patent haklar›n›n kiralanmas›, sat›fl›, devir ve temlikinde oldu¤u gibi teknoloji transferinin bir fleklidir. Know-how, bilgi teknolojilerindeki ilerleme anlam›nda kullan›lan bir
15
16

ERBAY, A.g.e., Sh. 72.
ERBAY, A.g.e., Sh. 73-74.

terim oldu¤undan bilginin niteli¤ine
göre hakk›n kullan›m› karfl›l›¤›nda yap›lan ödemeler, telif ödemesi, patent
haklar›n›n kullan›m› karfl›l›¤›nda yap›lan ödeme, belirli bir üretim imtiyaz›n›n kullan›m› karfl›l›¤›nda yap›lan ödeme, bir iflletmenin ileri teknolojileri
kullanarak sahip oldu¤u iflleme hakk›n›n baflka iflletmelere kulland›r›lmas›
karfl›l›¤›nda yap›lan ödeme, iflletmelerin sahip olduklar› bilgi birikimine ve
kulland›klar› ileri teknolojiye ba¤l›
olarak piyasada oluflturduklar› itibar›
simgeleyen marka mallar›n üretim
hakk›n›n kiralanmas›, sat›fl›, devir ve
temliki mukabilinde yap›lan ödemeler
fleklinde çeflitlenmektedir.
Bu yönüyle, know-how, firmalar›n bilgi birikiminin önemli bir göstergesini
oluflturmaktad›r. Firmalar›n ürün yönetiminde sahip olduklar› bilgi birikimi
ne kadar fazla ise ileride bu bilgi biriminden faydalanmak için gerek grup
firmalar›na gerekse grup d›fl› firmalara
teknoloji (bilgi) transferi gerçeklefltirmekte ve bunun için bilgi sat›n alan firmadan sözleflme hükümleri çerçevesinde belirli bir bedel talep etmektedir.
Bu çerçevede, teknolojik yönden ileri
firmalar›n ola¤an gelirleri içerisinde
know-how gelirleri önemli bir yer tutmaktad›r.
Yukar›da verdi¤imiz tan›mlar ve aç›klamalar çerçevesinde know-how kelimesinin içeri¤i, uygulamada knowhow fleklinde bilgi transferinin özellikleri ve bilgi transferi için yap›lan

know-how sözleflmesi ile ilgili olarak
flunlar› söyleyebiliriz:
1. Know-how kelimesi ülkemizde ekonomik, ticari, teknik ve s›nai alanlarda
kullan›lmaktad›r. Bu alanlarda sahip
olunan belirli bir bilgi birikimi veya
üretim yöntemi bu kelime ile ifade
edilmektedir.
2. Belirli bir üretim yöntemi üzerindeki s›nai hak olarak, know-how, üretim
yönteminde en iyi üretim nas›l yap›labilir çabalar›n›n sonucunda ulafl›lan
teknik bilgilerin bütünü olarak kabul
edilmektedir. Bu nedenle, özellikle s›nai alanda belirli bir teknik bilgi knowhow kelimesi ile nitelendirilmekte ve
bu bilgi isteyen firmalara pazarlanmaktad›r.
3. Know-how kavram›n›n, uygulamada, gizli bir formül ve gizli bir bilginin
devrini ifade etmek üzere kullan›ld›¤›
da görülmektedir17. Mesela; gizli bir
formül ile yap›lan uçak ateflleme motorlar›n›n patent hakk›n›n devri veya
kiralanmas› için de know-how sözleflmeleri yap›lmakta bu flekilde yap›lan
sözleflmeler, “royalty”, “patent”,
“know-how” ve bilgi devrinde bilginin
niteli¤ine göre “teknik yard›m ve yönetim anlaflmalar›” kavramlar›yla ifade
edilmektedir.
4. Know-how kavram› ile teknik bilgi
kavram› uygulamada birbirinin yerine
kullan›lan kavramlard›r ve her iki kavramda ayn› hukuksal ç›kar›mlar› içer17 ERBAY, A.g.e., Sh. 58.
18 ERBAY, A.g.e., Sh. 59.
19 ERBAY, A.g.e., Sh. 59.

mektedir. Bu kavramlar kullan›larak
aktedilen sözleflmelerin hukuksal sonuçlar› da do¤al olarak ayn› olacakt›r.
5. Know-how sözleflmeleri s›nai bilgi
ve becerilerin sözleflmenin karfl› taraf›na (kirac›ya) verilmesi konusunu içerir18.
6. Know-how, belirli bir bilgi birikiminin ürünü olan teknik bilgiyi ifade etmektedir. Bu yönüyle, know-how, teknik bilgiye ulafl›lmas›n› sa¤layan yol,
metodlar, araflt›rma ile ilgili bilgilerin
toplanmas›, derlenmesi, bilgilerin test
edilmesi, laboratuvar ortam›nda bilginin prati¤e uygulanmas› ve bunlarla ilgili usul ve yöntemlerin bir bütününü
içeren faaliyetlerdir.
7. Know-how sözleflmesi, patent haklar›n›n tarihi geliflimi ile s›k› bir iliflki
içerisindedir. Ancak, patentlerin hukuki alt yap›s› çok eski olmas›na ra¤men
bu kavram yeni bir kavramd›r ve patentten ba¤›ms›z bir niteli¤e sahiptir.
Hatta son zamanlarda patent-lisans
sözleflmesi yan›nda ondan daha fazla
önem kazanmaktad›r19.
8. Know-how içeren teknik bilgiler, bu
bilgilere sahip kifliler taraf›ndan devredilebilen ve bu niteli¤iyle de bilgi ticaretine konu olabilen türden bilgi ve
tecrübeleri içermektedir.
9. Teknik olmayan ticari ve s›nai bilgiler de know-how kapsam›nda de¤erlendirilebilir. Bu flekilde, know-how
sözleflmesinin kapsam›na giren unsur-

lar genifllemifltir20.
10. Ürünlerini, di¤er ülkelerde pazarlamak isteyen iflletmeler, bu alanda ithalat yasa¤› ve koruyucu önlemler gibi
devletlerin baz› engellemeleri ile karfl›laflmalar› neticesinde, iflletmeler, bu ülkelerdeki di¤er iflletmelere, “knowhow-lisans›” vererek bu engellemeleri
aflma yoluna gitmektedirler21.
Bu flekilde, iflletmeler, mal ihracat›ndan elde edecekleri geliri sözleflme
kapsam›nda belirli aral›klarla elde edecekleri gelirlerle telafi etme yoluna gitmifllerdir. Ayr›ca, di¤er ülkelerde verilen üretim lisanslar› ile ayn› üründen
üretilen mallar›n uluslar aras› arz› da
artm›flt›r. Bu durum ise dünyadaki üretim kapasitesinin artmas›n› sa¤lam›flt›r.
Bu yönüyle know-how, patent, royalty
ve teknik yard›m ve yönetim anlaflmalar›, mal ve hizmet üretiminin artmas›n› ve üretim art›fl›na paralel olarak mal
ve hizmetlerin piyasa fiyat›n›n ucuzlamas›n› sa¤lam›flt›r.
11. Know-how teknik bilgi yan›nda,
bilgi icad› ve bir iflletme s›rr›n› içeren
bilgilere kaynakl›k teflkil etti¤inden s›nai koruma hakk›ndan (bir patentten)
ço¤u defa daha de¤erli oldu¤u ve gizli
üretim yönteminin iflletmenin as›l de¤er faktörünü ifade etti¤i ortaya konulmufltur22.
12. Küçük ve orta ölçekli iflletmeler,
özellikle know-how sözleflmesine s›k20
21
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ça baflvurmaktad›r. Bugün gerek ulusal
alanda gerekse uluslar aras› alanda
(ÇUfi’lar› ihmal etti¤imizde bu durum
daha da belirginleflecektir) flirketlerin
yaklafl›k % 65’ini küçük ve orta ölçekli iflletmelerin oluflturdu¤u düflünülürse, know-how sözleflmelerinin günümüzde lisans-patent sözleflmelerinden
daha önemli hale geldi¤i ortaya ç›kacakt›r23.

13. Uygulamada, patent-lisans sözleflmesi, know-how-lisans sözleflmesi ve
üçlü bir sözleflme olarak patent-lisansknow-how sözleflmesinin aktedilmesi
mümkündür. Borçlar Kanunumuzda
bunu engelleyici bir düzenleme bulunmamaktad›r. Bu flekilde üçlü bir hak
içeren sözleflmelere karma nitelikteki
sözleflme denilmektedir. Ancak, teknik
olarak bir buluflun sözleflme kapsam›nda hem patent hem de know-how fleklinde de¤erlendirilmesi uygulamas›na
rastlamak mümkün de¤ildir. Zira, bir
bulufltan ya know-how fleklinde yararlan›labilir ya da buluflun patentine sahip olunarak yararlan›l›r.
14. Elektronik ve atom fizi¤i gibi sahalardaki baz› bilgi ve tecrübeler, niteli¤i
itibariyle patent hakk›na konu olamamaktad›r. Bu bilgi ve tecrübelerden
ekonomik olarak faydalanabilmek, ancak ve ancak, know-how yoluyla olabilmektedir. Ayr›ca, bir buluflun patent
baflvurusu s›ras›nda ö¤renilme riski ne-

deniyle ço¤u defa, bulufl için patent
belgesi alma yoluna gidilmemekte; bulufltan know-how olarak faydalan›lma
yolu tercih edilmektedir24.
15. Know-how sözleflmesi bir lisans
sözleflmesidir. Lisans sözleflmesi, bir
üst kavram olarak kullan›lmakta ve bu
kavram›n aç›l›mlar› olarak, know-how
sözleflmesi ve lisans-patent sözleflmelerine uygulamada s›kça rastlan›lmakta; günümüzde ise patent-lisans sözleflmelerinden ziyade know-how sözleflmelerinin tercih edildi¤i görülmektedir.
Know-how sözleflmesi ile ilgili olarak
verdi¤imiz bu aç›klamalardan sonra
know-how sözleflmesi kapsam›nda yap›lan ödemelerin vergilendirilmesi hususuna geçebiliriz. Know-how ödemelerinin vergilendirilmesinde yarg› kararlar› ve muktezalar birinci derecede
yol gösterici olacakt›r. Konu ile ilgili
olarak Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan
18.11.1981 tarihinde verilen 22144287/84713 say›l› muktezada flu aç›klamalarda bulunulmufltur:
“ÖZET: Yabanc› kuruma ödenmesi
gereken Know-How bedellerinin,
yabanc› kurum ad›na tahakkuk ettirildi¤i tarihte gider kaydedilmesi gerekir.
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun de¤iflik 24 ncü maddesinde, dar
mükellef durumunda olan kurumlara
gayrimenkul sermaye iratlar› sa¤layanlar bu iratlar üzerinden %25 nisbetinde

kurumlar vergisi tevkifat› yapmakla
sorumlu tutulmufl, kazanç ve iratlar›
sa¤layanlar›n, kurumlar vergisi tevkifat›na tabi kazanç ve iratlar› nakden
veya hesaben ödeyen veya tahakkuk
ettiren gerçek veya tüzel kifliler oldu¤u
maddede ayr›ca belirtilmifltir.
…Sözleflme gere¤ince flirketinizce yabanc› kuruma ödenmesi gereken
1/Ocak/1981-16/Nisan/1981 dönemine
iliflkin Know-How bedellerinin flirketiniz kay›tlar›nda 30.6.1981 tarihinde
yabanc› kurum ad›na tahakkuk ettirildi¤i dilekçenizde belirtildi¤inden, ayn›
tarihte gider kayd›n›n da yap›lmas› gerekmektedir.
Bu durumda, 1.1.1981-16.4.1981 dönemi için 30.6.1981 tarihinde tahakkuk
ettirilen Know-How bedelleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun yukar›da aç›klanan 24 ncü maddesi uyar›nca %25 nisbetinde Kurumlar Vergisi tevkifat› yap›lmakla yetinilmesi gerekir”25.
G.V.K.’nun 70’inci maddesinin 1’inci
f›kras›n›n 5’inci bent hükmü uyar›nca,
sanayi ve ticaret ve bilim alanlar›nda
elde edilmifl bir tecrübeye ait bilgilerle
gizli bir formül veya bir imalat usulü
üzerindeki kullanmak hakk› veya kullanma imtiyaz› gibi haklar›n kiralanmas› karfl›l›¤›nda bu haklar›n sahipleri,
mutasarr›flar›, zilyedleri, irtifak ve intifa hakk› sahipleri veya kirac›lar› taraf›ndan elde edilen gelirler, gayrimenkul sermaye irad›d›r. Know-how öde-

24 ERBAY, A.g.e., Sh. 52.
25 KIZILOT fiükrü, Muktezalar ve Dan›fltay Kararlar›, Vergi Yay›nlar›, Ankara-1983, Sh. 402.

meleri de yabanc›lar›n teknoloji birikimine ba¤l› olarak sahip olduklar› bilgi
birikiminin Türkiye’de kulland›r›lmas›
karfl›l›¤›nda yap›lan bir ödeme oldu¤undan
yap›lan
ödemelerden,
G.V.K.’nun 94’üncü maddesine göre,
gelir vergisi tevkifat› yap›lmas› gereklidir.
Ödeme yap›lan flah›slar›n dar mükellefiyete tabi kurum olmas› halinde ise,
yap›lan ödemelerden kurumlar vergisi
tevkifat› yap›lmal›d›r. Yap›lacak kurumlar
vergisi
tevkifat
oran›
2003/6575 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›26 gere¤ince %22’dir. Yap›lan ödemeler know-how’lar›n sat›fl, devir ve
temliki mukabilinde yap›l›yorsa yap›lacak kurumlar vergisi tekvifat oran›
2003/6575 say›l› B.K.K. gere¤ince
%25’tir.
Son olarak know-how baz› hukuk düzenlerinde gayrimaddi hak olarak kabul edilmemifltir. Know-how, Türk/‹sviçre Hukuk düzenince, gayrimaddi
hak konusu olan s›n›rl› say›da fleyler
kapsam›nda de¤erlendirilmemifltir. Bu
nedenle de, know-how üzerinde sübjektif bir hak yoktur27.
Türk hukuk sistemi, teknik bir bilgi birikimi içeren veya içermeyen bir k›s›m
gayrimaddi mallar› (haklar›) koruma
alt›na alm›flt›r. Mesela; 551 say›l› Patent Haklar›n›n Korunmas› Hakk›nda
Kanun Hükmünde Kararnamenin28
26
27
28
29
30

1’nci maddesine göre, bu Kanun hükmünde Kararname, s›nai hakk›n tesisine uygun bulufllara patent veya faydal›
model belgesi verilerek bunlar›n korunmas› ile ilgili esaslar›, kurallar› ve
flartlar› kapsar. ‹lgili K.H.K. ile, bulufllar patent olarak tescil ettirilerek koruma alt›na al›nmakla gayrimaddi mal
(hak) olarak de¤erlendirilmifl ve bu
K.H.K. ile koruma alt›na al›nm›flt›r.
556 say›l› Markalar›n Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin29 1’inci maddesine göre, bu Kanun
Hükmünde Kararnamenin amac›, bu
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak tescil ettirilen markalar›n korunmas›n› sa¤lamakt›r. Bu
K.H.K. ile, markalar, gayrimaddi hak
olarak koruma alt›na al›nm›flt›r.
554 say›l› Endüstriyel Tasar›mlar›n
Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin30 1’inci maddesine
göre, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amac›, bu Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine uygun tasar›mlar›n korunmas›n›, rekabet ortam›n›n oluflturulmas›n› ve sanayinin geliflmesini sa¤lamakt›r. ‹lgili K.H.K. ile,
endüstriyel tasar›mlara koruma sa¤lanarak bu tasar›mlar›n s›nai bir hak olarak korunmas› için hukuksal zemin
oluflturulmufltur.
555 say›l› Co¤rafi ‹flaretlerin Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde Ka-

30.12.2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r. .
ERBAY, A.g.e., Sh. 79.
27.06.1995 tarih ve 22326 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
27.06.1995 tarih ve 22326 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
27.06.1995 tarih ve 22326 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

rarnamenin31 1’inci maddesine göre,
bu Kanun Hükmünde Kararname, do¤al ürünler, tar›m, maden ve el sanatlar› ürünleri ile sanayi ürünlerinden bu
Kanun Hükmünde Kararnamede yer
alan tan›mlara ve koflullara uygun her
türlü ürünün co¤rafi iflaretlerle korunmas›na iliflkin kurallar› ve flartlar› kapsar. ‹lgili K.H.K. ile, bir k›s›m maddi
olmayan fleylere hukuken mal vasf› verilerek, ki bunlar›n maddi bir mal olarak düflünülmesi mümkün de¤ildir,
gayrimaddi hak olarak (s›nai bir hak
olarak) hukuken koruma alt›na al›nm›flt›r.
Bu flekilde, Kanun Hükmünde Kararnameler ile, bulufllar, markalar, endüstriyel tasar›mlar ve co¤rafi iflaretler gibi maddi olmayan fleylere hukuken
mal, gayrimaddi mal, vasf› verilerek,
ki bunlara hukuk literatüründe gayrimaddi mal ad› verilmektedir, münhas›r
hak olarak koruma alt›na al›nm›flt›r. Bu
niteli¤iyle bu haklar s›nai hak olarak
Türk hukuk sisteminde yerini alm›flt›r.
Ancak, ayn› fleyi know-how için söylemek mümkün de¤ildir.
Know-how’un Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu kapsam›nda eser olarak kabul
edilip bunlara gayrimaddi mal vasf›n›n
verilmesi de mümkün de¤ildir. Bilindi¤i üzere, 5846 say›l› Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsam›nda eser olarak kabul edilebilen ve ‘maddi olma-

yan fley’ olarak hukuk düzeninde kabul
edilen varl›klar fikri haklar olarak koruma alt›na al›nm›flt›r. Fikir ve Sanat
Eserleri Kanununa göre, fikri haklar,
gayrimaddi hak olarak nitelendirilmektedir32.
5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun33 (F.S.E.K.’nun) “Tan›mlar”
bafll›kl› 1/B’inci maddesinde eser kavram› flu flekilde tan›mlanm›flt›r:
“Eser: Sahibinin hususiyetini tafl›yan
ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak say›lan her nevi fikir ve sanat mahsullerini,
ifade eder”.
Kanunun mezkur maddesinde “Bilgisayar program›” n›n ise; “Bir bilgisayar sisteminin özel bir ifllem veya görev yapmas›n› sa¤layacak bir flekilde
düzene konulmufl bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluflum ve
geliflimini sa¤layacak haz›rl›k çal›flmalar›n›,” ifade edece¤i belirtilmifltir.
F.S.E.K.’na göre, s›nai alanda sahip
olunan teknik bir bilginin eser olarak
kabul edilmesi mümkün de¤ildir. Ancak, bu teknik bilgi kullan›larak bu kanun kapsam›nda bir eser vücuda getirilmesi halinde teknik bilgi kullan›larak vücuda getirilen iktisadi k›ymet
eser olarak kabul edilebilir. Ancak, burada da teknik bilginin tam olarak eser
nitelemesine tabi tutulmas› sak›ncal›d›r. Eser olarak kabul edilen varl›k,

31 27.06.1995 tarih ve 22326 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
32 Baz› hukuk düzenlerinde gayrimaddi haklar, gayrimaddi mal olarak kabul edildiklerinden bu hukuk
düzenlerinde, fikri haklar, gayrimaddi mal olarak kabul edilmekte ve çeflitli yasa hükümleri dairesinde
‘eser’ vasf› verilen gayrimaddi mallar (fikri haklar) koruma alt›na al›nmaktad›r.
33 13.12.1951 tarih ve 7981 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

teknik bilgi kullan›larak ortaya ç›kar›lan fley (mal) fikri hak olarak kabul
edilmelidir. Mesela, gizli bir formül
veya teknik bir bilgi kullan›larak vücuda getirilen bilgisayar program› eser
olarak bu kanun kapsam›nda korumaya
tabidir.
F.S.E.K.’nun 2’nci maddesine göre,
eser kapsam›na, ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema eserleri girmektedir. Mezkur Kanun kapsam›nda üzerinde fikri
hak konusu oluflturulabilecek eserlere
örnek olarak, herhangi bir flekilde dil
ve yaz› ile ifade olunan eserler ve her
biçim alt›nda ifade edilen bilgisayar
programlar› ve bir sonraki aflamada
program sonucu do¤urmas› kofluluyla
bunlar›n haz›rl›k tasar›mlar›; planlar,
projeler, çizimler, teknik resimler, haritalar, krokiler, co¤rafya ve topo¤rafyaya ait maket ve benzerleri her çeflit
mimarl›k ve flehircilik tasar›m ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre
ve sahne tasar›m ve projeleri; ya¤l› ve
sulu boya tablolar, heykeller, kabartmalar ve oymalar ve mimarl›k eserlerini gösterebiliriz. Görüldü¤ü üzere, teknik bilginin salt anlam›yla ilmi eser
olarak kabul edilmesi mümkün de¤ildir.
Know-how, soyut bir teknik bilgiyi
içermesi nedeniyle gayrimaddi hak
olarak kabul edilmemesi d›fl›nda, Gelir
Vergisi Kanunu uygulamas›nda,
know-how usulü teknoloji transferleri
neticesinde bilgisini satan firmalar›n

elde etti¤i kazançlar›n vergilendirilmesinde daha bir çok sorun bulunmaktad›r. Bu sorunlar›n bafl›nda; lisans sözleflmesi kapsam›nda know-how fleklinde bilgi transferinde bulunan firmalara
yap›lan ödemelerin türüne ba¤l› olarak
elde ettikleri kazanc›n niteli¤inin belirlenmesi gelmektedir.
Yurt d›fl›nda mukim kurumlara yap›lan
know-how ödemelerinin niteli¤ine göre, kurumlar›n elde ettikleri kazanc›n
türü de¤iflmektedir. fiayet, dar mükellefiyete tabi yabanc› kurumlara yap›lan
ödemelerde bir hakk›n kiraya verilmesi ve kira sözleflmesi kapsam›nda düzenli olarak yap›lan bir ödemenin mevcudiyeti halinde dar mükellefiyete tabi
kurumlarca elde edilen kazanç, gayrimenkul sermaye irad›d›r.
Uygulamada, know-how fleklinde bilgi
transferi genellikle bir lisans sözleflmesi ile gerçeklefltirilmektedir. Çeflitli nedenlerle bir buluflun patentinin al›nmamas› ve/veya al›namamas› nedeniyle
bulufltan know-how olarak faydalan›lmaktad›r. Firmalarca icat edilen ve sanayide uygulama alan› bulan knowhow, patent benzeri bir gayrimaddi
hakt›r34. Di¤er yandan, know-how,
G.V.K.’nun 70/5’inci maddesinde ifadesini bulan ‘sanayi ve ticaret ve bilim
alanlar›nda elde edilmifl bir tecrübeye
ait bilgilerle gizli bir formül veya bir
imalat usulü üzerindeki kullanma hakk› veya kullanma imtiyaz›’ fleklinde
ifade edilen bir gayrimaddi hakd›r. Bu
niteli¤iyle, G.V.K.’nun 70’inci madde-

34 Patent benzeri gayrimaddi haklar›n vergilendirilmesi konusu bu makalemizin s›n›rlar›n› aflaca¤›ndan bu
konu baflka bir makalemizde ayr›nt›lar›yla irdelenecektir.

sinin birinci f›kras›n›n 5’inci bent hükmüne göre, bu hakk›n kiralanmas› neticesinde elde edilen kazanç, gayrimenkul sermaye irad›d›r. Bu hakk›n elden
ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazanç ise,
4783 say›l› Kanun35 ile de¤iflik
G.V.K.’nun mükerrer 80’inci maddesinin 2’nci bendi hükmüne göre, de¤er
art›fl kazanc›d›r.
Bu aç›klamalar›m›za göre, know-how
karfl›l›¤›nda yap›lan ödeme bir kira
ödemesi olabilece¤i gibi, knowhow’un sat›fl, devir ve temliki (elden
ç›kar›lmas›) karfl›l›¤›nda yap›lan bir
ödeme de olabilecektir. Her iki durumda dar mükellefiyete tabi kurumlar›n
elde etti¤i kazanc›n niteli¤i de¤iflecektir. Ancak, know-how’da sanayide belirli bir teknik buluflun baflka firmalara
kulland›r›lmas› söz konusu oldu¤undan firmalar bu haklar› genellikle kiraya vermektedir. Know-how türü bilgi
birikiminin bu flekilde de¤erlendirilmesi kiraya veren firmalar aç›s›ndan
da faydal›d›r. Çünkü, bu haklar›n sat›fl,
devir ve temliki söz konusu oldu¤u zaman bu haklar üzerindeki tasarruf yetkisi de hakk› sat›n veya devir alan firmalara geçmekte; hak sahibi olan firmalar bu haklar›n› geliflmekte olan bir
çok ülkeye pazarlama imkan›n› ellerinden kaç›rmaktad›rlar. Kiralama iflleminin bu avantajl› durumu nedeniyle, uygulamada, genellikle know-how’lar kiralama yoluyla de¤erlendirilmektedir.
Di¤er yandan, know-how soyut bir bilgiyi içerdi¤inden bu bilginin sat›fla ko-

nu edilmesi de pek mümkün gözükmemektedir. Patent haklar›nda patentin
tescilli bir hak olmas› nedeniyle, gayrimenkul mallara özgü bir tak›m kurallar
patentler için uygulanabilecektir.
Know-how’larda tescil olmad›¤› için
bu haklar›n sat›fl›, devir ve temliki hukuken bir çok sak›ncay› beraberinde
getirecektir.

IV- SONUÇ
Know-how kelime anlam› itibariyle,
teknik bilgi, bir ürünün üretilmesi konusunda sahip olunan teknik bilgi olup
bir de¤eri olan gayrimaddi bir k›ymettir. Bu bilginin sat›lmas› karfl›l›¤›nda
elde edilen gelir uygulamada telif hakk› olarak de¤erlendirilmektedir.
G.V.K.’nun 70’inci maddesinin 1’inci
f›kras›n›n 5’inci bent hükmü uyar›nca,
sanayi ve ticaret ve bilim alanlar›nda
elde edilmifl bir tecrübeye ait bilgilerle
gizli bir formül veya bir imalat usulü
üzerindeki kullanmak hakk› veya kullanma imtiyaz› gibi haklar›n kiralanmas› karfl›l›¤›nda bu haklar›n sahipleri,
mutasarr›flar›, zilyedleri, irtifak ve intifa hakk› sahipleri veya kirac›lar› taraf›ndan elde edilen gelirler, gayrimenkul sermaye irad›d›r. Know-how ödemeleri de yabanc›lar›n teknoloji birikimine ba¤l› olarak sahip olduklar› bilgi
birikiminin Türkiye’de kulland›r›lmas›
karfl›l›¤›nda yap›lan bir ödeme oldu¤undan
yap›lan
ödemelerden,
G.V.K.’nun 94’üncü maddesine göre,
gelir vergisi tevkifat› yap›lmas› gereklidir.

35 09.01.2003 tarih ve 24988 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

Ödeme yap›lan flah›slar›n dar mükellefiyete tabi kurum olmas› halinde ise,
yap›lan ödemelerden kurumlar vergisi
tevkifat› yap›lmal›d›r. Yap›lacak kurumlar
vergisi
tevkifat
oran›
2003/6575 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› gere¤ince %22’dir. Yap›lan ödemeler know-how’lar›n sat›fl, devir ve
temliki mukabilinde yap›l›yorsa yap›lacak kurumlar vergisi tekvifat oran›
2003/6575 say›l› B.K.K. gere¤ince
%25’tir.
KAYNAKÇA
ERBAY, ‹smail: Know-How Sözleflmesi, Yetkin Yay›nlar›, Ankara-2002.
KIZILOT, fiükrü: Muktezalar ve Dan›fltay Kararlar›, Vergi Yay›nlar›, Ankara-1983.
KÖPRÜLÜ, Bülent: Medeni Hukuk, 2.
Bask›, ‹stanbul-1984.
O⁄UZMAN M. Kemal-Ö SEL‹Ç‹
Özer: Eflya Hukuku, Geniflletilmifl 2.
Bask›, Fakülteler Matbaas›, ‹stanbul
Üniversitesi Yay›nlar› No: 2355, ‹stanbul-1978.
O⁄UZMAN, M. Kemal: Medeni Hukuk Dersleri, Gözden Geçirilmifl 6. Bas›, Filiz Kitabevi, ‹stanbul-1990.

ÖZBALKAN, Nuri: ‹ktisat, Hukuk,

Muhasebe, Finansman, Bankac›l›k Te-

rimleri Sözlü¤ü, ‹ngilizce-Türkçe, Alfa
Yay›nlar›.

ÖZGEN, Ahmet: Vergi Terimleri Sözlü¤ü, English-Turkish, Maliye Bakan-

l›¤›, Araflt›rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl›¤› Yay›n No:
1997/343.

ÖZSUNAY, Ergun: Medeni Hukuku
Girifl, ‹stanbul-1981.

TU⁄LACI, Pars: ‹ktisadi Ticari Hukuki Terimler Sözlü¤ü, Abc Kitabevi,
Dördüncü Bas›, ‹stanbul-1990.

YILMAZ, Ejder: Hukuk Sözlü¤ü, 4.
Bask›, Yetkin Hukuk Yay›nlar›, Ankara-1992.

‹ngilizce-Türkçe Redhouse Sözlü¤ü,

Sev Matbaac›l›k, Yirmialt›nc› Bask›,
‹stanbul-1997.

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Cilt 2.

DEVLET MEMURLARINA 5234 SAYILI
KANUNLA ‹STE⁄E BA⁄LI ‹fiT‹RAKÇ‹L‹K (‹STE⁄E BA⁄LI S‹GORTA) HAKKI
VER‹LD‹

Ü

Resul Kurt
Sigorta Müfettifli

I. GENEL B‹LG‹LER
lkemizde çal›flanlar›n sosyal güvenliklerini sa¤lamak üzere farkl› sosyal
güvenlik kurulufllar› bulunmaktad›r. Bunlar, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›’na ba¤l› Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ile, Esnaf ve Sanatkarlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Ba¤-Kur), Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤› ve ayr›ca, 506 say›l›
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesine istinaden banka ve sigorta
flirketlerinde çal›flanlar›n sosyal güvenli¤ini sa¤lamak için kurulan özel sosyal
güvenlik sand›klar› olarak say›labilir. Her kurumun uygulamalar›na yön veren
yasal mevzuat›n farkl› olmas›, beraberinde farkl› uygulamalar› da getirmifltir. Bu
ba¤lamda, Ba¤-Kur ve SSK’nda sigortal›lara iste¤e ba¤l› sigortal›l›k hakk› verilmesine ra¤men, T.C. Emekli sand›¤› Kanunu’na tabi ifltirakçilerin iste¤e ba¤l›
hakk› bulunmamaktayd›.
5234 say›l› Kanunun 3. maddesi ile, 8.6.1949 tarihli ve 5434 say›l› Kanunun;
“a) 12 nci maddesinin (II) iflaretli f›kras›n›n (o) bendinin üçüncü alt bendinden
sonra gelen paragraftaki “ifltirakçi” ibareleri, “ifltirakçi ve iste¤e ba¤l› ifltirakçi”
olarak de¤ifltirilmifl ve an›lan maddenin sonuna afla¤›daki paragraflar eklenmifltir.
657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununa tâbi olarak en az on y›l çal›flt›ktan sonra,
memurluktan ç›kar›lm›fl olanlar ile ayn› Kanunun 96 nc› maddesi kapsam›na girenler ve an›lan Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaral› alt bendinde aranan nitelikleri kaybedenler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle memurluktan ayr›lm›fl olanlar, memurluktan ayr›ld›klar› tarihten itibaren alt› ay
içinde yaz›l› olarak Sand›¤a baflvurmalar› ve emeklilik kesene¤i ve kurum karfl›l›klar›n› ait oldu¤u ay içinde Sand›k hesab›na yat›rmalar› flart›yla baflvuru tarihini takip eden aybafl›ndan itibaren Sand›kla ilgilendirilirler. Sand›¤›n di¤er ifltirakçileri de 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununa tâbi olanlar ile ayn› esaslar çerçevesinde bu uygulamadan yararlanabilirler. Bunlar›n emeklilik keseneklerine,
emeklilik kesene¤ine esas ayl›k, derece ve kademeleri ile ayr›ld›klar› göreve ilifl-

kin ek göstergeleri esas al›n›r ve Sand›¤a emekli kesene¤i ödedikleri her y›l
için bir kademe ilerlemesi ve e¤itim
durumlar› itibariyle 657 say›l› Devlet
Memurlar› Kanununa göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek flart›yla
her üç y›l için bir derece yükselmesi
uygulan›r. Ancak, bu süreler, tekrar
Sand›¤a tâbi bir göreve bafllayanlar
için de geçerli olmak üzere emeklilik
ikramiyesinin süre ve miktar yönünden
hesab› ile kazan›lm›fl hak ayl›klar›n›n
tespitinde dikkate al›nmaz. Bu flekilde
Sand›kla ilgilendirilenler bu Kanunun
uygulanmas›nda iste¤e ba¤l› ifltirakçi
olarak kabul edilirler.
Yukar›daki paragrafta belirtilenlerden,
toplu ya da fas›lal› olarak toplam alt›
aydan daha fazla süreye iliflkin emekli
kesenekleri ile kurum karfl›l›klar›n› süresinde ödemeyenlerin iste¤e ba¤l› ifltirakçilikleri sona erer. Sand›kla iliflkilendirilme iste¤inden vazgeçti¤ini yaz›l› olarak Sand›¤a bildirenlerin de iste¤e ba¤l› ifltirakçiliklerine baflvuru tarihini takip eden ay bafl›ndan itibaren
son verilir. Di¤er sosyal güvenlik kurumlar› ile zorunlu olarak ilgilendirilmelerini gerektirir görevlerde çal›flmakta olan ya da çal›flmaya bafllayanlar ile di¤er sosyal güvenlik kurumlar›ndan veya Sand›ktan kendi çal›flmas›ndan dolay› ayl›k ba¤lanm›fl olanlar
iste¤e ba¤l› ifltirakçi olamazlar. Bunlardan di¤er sosyal güvenlik kurumlar›na tâbi olarak çal›flmaya bafllay›p bu
görevleri sona erenler de alt› ay içinde
yaz›l› olarak iste¤e ba¤l› ifltirakçi olmak üzere baflvuruda bulunabilirler.”
Hükmü getirilmifltir.

Bu yaz›m›zda, 5234 say›l› Yasa ile getirilen T.C. Emekli sand›¤› Kanunu’na
tabi ifltirakçilerin iste¤e ba¤l› hakk› konusu ele al›nm›flt›r.

II. 5234 SAYILI YASA ‹LE
DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMADAN
ÖNCE DEVLET MEMURLU⁄UNDAN
AYRILANLARIN
‹Ç‹N
T.C.
EMEKL‹ SANDI⁄I KAPSAMINDA
‹STE⁄E BA⁄LI ‹fiT‹RAKÇ‹L‹⁄E
DEVAM ETMES‹
Bir iflyerinde sigortal› olarak çal›flt›ktan sonra baz› nedenlerden dolay› iflten
ayr›lan ve bir daha da herhangi bir sosyal güvenlik kurulufluna tabi olmayanlar›n sosyal güvenliklerini sa¤lamak
amac›yla iste¤e ba¤l› sigortal›l›k uygulanmaktad›r. ‹ste¤e ba¤l› sigortal›lar,
zorunlu sigortal›lar›n aksine sigortal›l›klar›n› devam ettirip ettirmeme ve diledikleri takdirde iste¤e ba¤l› sigortadan ayr›lma hakk›na sahiptirler. ‹ste¤e
ba¤l› sigortal›l›k kapsam›nda bulunan
sigortal›lar›n ödedikleri primler sigortal›l›k süresinden say›lmakta ve hizmet
birlefltirmelerinde dikkate al›nmaktad›r.
Sosyal güvenli¤in yayg›nlaflt›r›lmas›
konusunda iste¤e ba¤l› sigortan›n büyük faydas› olmaktad›r.
SSK ve Ba¤-Kur sigortal›lar›n›n, sigortal›l›klar› sona erdikten sonra sigortal›l›klar›n› iste¤e ba¤l› olarak devam
ettirebilmeleri olanakl› iken, 5234 say›l› Yasa ile de¤ifliklik yap›lmadan önce Devlet memurlu¤undan ayr›lanlar›n
için T.C. Emekli Sand›¤› kapsam›nda
iste¤e ba¤l› ifltirakçili¤e devam etme
olana¤› bulunmamaktayd›.

5434 say›l› T.C. Emekli Sand›¤› Genel
Müdürlü¤ü Kanununun 12. maddesine
5234 say›l› Kanunun 3. maddesi ile eklenen paragrafla, 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununa ve di¤er personel
kanunlar› ile kendi kurulufl kanunlar›na
göre Emekli Sand›¤› ifltirakçisi olarak
en az 10 y›l çal›flt›ktan sonra görevinden ayr›lanlar›n iste¤e ba¤l› T.C.
Emekli Sand›¤› ifltirakçisi olabilmelerine imkan sa¤lanm›flt›r.
Buna göre;
a) Kanunun yürürlük tarihinden önce
görevinden ayr›lm›fl olanlar›n kanunun
yürürlük
tarihinden
itibaren
(21.09.2004 tarihinden) üç ay içinde,

b) Geçici 218.madde kapsam›na girenlerden, Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte di¤er sosyal güvenlik kurulufllar›na tabi çal›flanlar›n bu kurulufllarla ilgilerini keserek Kanunun yürürlülük tarihinden itibaren (21.09.2004) üç ay
içinde Sand›¤a yaz›l› olarak müracaat
etmeleri halinde, dilekçelerinin Sand›k
kay›tlar›na geçti¤i tarihi takip eden aybafl›ndan itibaren,

c) Kanunun yürürlük tarihinden sonra
görevlerinden ayr›lanlar›n ise görevlerinden ayr›ld›klar› tarihten itibaren alt›
ay içinde, (5234 say›l› Kanunun
3.maddesi)
Sand›¤a yaz›l› olarak müracaat etmeleri ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna zorunlu olarak prim ödemeleri
gereken görevlerde çal›flmamalar› ha1

linde talep dilekçelerinin T.C. Emekli
Sand›¤› kay›tlar›na geçti¤i tarihi takip
eden aybafl›ndan itibaren Sand›kla ilgileri kurulacakt›r.1
‹ste¤e ba¤l› sand›k ifltirakçili¤inin sa¤lanabilmesi için matbu dilekçenin doldurulup imzaland›ktan sonra, Ba¤-Kur
ve SSK Genel Müdürlüklerinden temin
edilecek ilifli¤inin bulunmad›¤›na dair
belgenin eklenerek Sand›¤a gönderilmesi gerekmektedir.
A. 10 Y›ll›k Çal›flman›n Hesab›nda
Dikkate Al›nmayacak Süreler
Kanunda “on y›l çal›flt›ktan sonra” ifadesi kullan›ld›¤›ndan, fiili hizmet süresi zamm›, itibari hizmet süresi zamm›,
askerlik borçlanmas›, ücretsiz izinli
geçen süreler, di¤er hizmet borçlanmalar› ve benzeri süreler 10 y›l›n hesab›nda dikkate al›nmayacakt›r.

B. Sand›kla ‹ste¤e Ba¤l› ‹fltirakçi
Olarak ‹lgilenemeyecekler
1- Devlet memurlu¤undan ç›kar›lm›fl
olanlar,
2-- 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun 48. maddesinin (A) 5 bendi uyar›nca taksirli suçlar ve afla¤›da say›lan
suçlar d›fl›nda tecil edilmifl hükümler
hariç olmak üzere, a¤›r hapis veya 6
aydan fazla hapis veyahut affa u¤ram›fl
olsalar bile Devletin flahsiyetine karfl›
ifllenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k,
sahtecilik, inanc› kötüye kullanma, dolanl› iflas gibi yüz k›zart›c› veya fleref

http://www.emekli.gov.tr/duyuru_istegebaglisandikistirak.html

ve haysiyeti k›r›c› suçtan veya istimal
ve istihlak kaçakç›l›¤› hariç kaçakç›l›k,
resmi ihale ve al›m sat›mlara fesat kar›flt›rma, Devlet s›rlar›n› aç›¤a vurma
suçlar›ndan dolay› hükümlü bulunmalar› nedeniyle Devlet Memurlu¤una
al›nma flartlar›n› kaybetmifl olanlar,
3- 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun 96. maddesi uyar›nca ola¤anüstü hal, s›k›yönetim, seferberlik ve savafl hallerinde veya genel hayata müessir afetlere u¤rayan yerlerdeki Devlet
memurlar›ndan, yerine atanacaklar gelip ifle bafllamadan görevlerini b›rakanlar,
4- Di¤er sosyal güvenlik kurumlar› ile
zorunlu olarak ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çal›flmakta olanlar,
5- Di¤er sosyal güvenlik kurumlar›ndan veya Sand›ktan kendi çal›flmalar›ndan dolay› emekli ayl›¤› alanlar,
T.C. Emekli Sand›¤›na iste¤e ba¤l› ifltirakçi olarak devam edemeyeceklerdir.
C. Sand›kla ‹ste¤e Ba¤l› ‹fltirakçi
Olarak ‹lgilenenler Hakk›nda
Yap›lacak ‹fllemler
1- T.C. Emekli Sand›¤› ile ilgileri kurulan iste¤e ba¤l› ifltirakçilerin emeklilik kesene¤i ve kurum karfl›l›klar›, görevlerinden ayr›ld›klar› tarihteki emeklilik kesene¤ine esas ayl›k, derece, kademe ve varsa ek göstergeleri üzerinden kesene¤e esas di¤er unsurlar da
nazara al›nmak suretiyle hesaplanacak
ve ilgililer taraf›ndan bu tutar ait oldu¤u ay içerisinde T.C. Emekli Sand›¤›
hesab›na yat›r›lacakt›r.
2- Emeklilik kesene¤i ve kurum karfl›l›klar›n› ait oldu¤u ay içinde yat›rmayanlar ile eksik yat›ranlar›n o aya ait

süreleri hizmet olarak al›nmayacakt›r.
3- ‹ste¤e ba¤l› ifltirakçi olarak geçen
süreler sadece emeklilik kesene¤ine
esas ayl›¤›n hesab›nda dikkate al›nacak
olup, kazan›lm›fl hak ayl›¤›n›n ve k›dem ayl›¤›n›n hesab›nda dikkate al›nmayacakt›r.
4- ‹ste¤e ba¤l› ifltirakçi olarak geçen
süreler emeklilik ikramiyesinin süre ve
miktar yönünden hesab›nda dikkate
al›nmayacakt›r.

D. Sand›kla ‹ste¤e Ba¤l› ‹fltirakçili¤in
Hangi Hallerde Sona Erdirilece¤i
1- Toplu ya da fas›lal› olarak toplam
alt› aydan daha fazla emeklilik kesene¤i ve kurum karfl›l›klar›n› süresi içinde
yat›rmayanlar›n iste¤e ba¤l› ifltirakçilikleri sona erdirilecektir.
2- Bu Kanuna göre T.C. Emekli Sand›¤› ile ilgilendirildikten sonra, di¤er
sosyal güvenlik kurulufllar›nca zorunlu
olarak ilgilendirilenlerin bu kurulufllarca ilgilendirildikleri tarihi takip eden
aybafl›ndan itibaren iste¤e ba¤l› ifltirakçilikleri sona erdirilecektir.
3- T.C. Emekli Sand›¤› ile ilgilenmek
iste¤inden vazgeçenlerin bu isteklerini
Sand›¤a yaz›l› olarak bildirmeleri halinde iste¤e ba¤l› ifltirakçiliklerine son
verilecektir.
4- 3. madde uyar›nca iste¤e ba¤l› ifltirakçili¤i sona erdirilenlerin tekrar iste¤e ba¤l› ifltirakçi olarak ilgilendirilmeleri mümkün de¤ildir.
III. SONUÇ
Bir iflyerinde sigortal› olarak çal›flt›ktan sonra baz› nedenlerden dolay› iflten
ayr›lan ve bir daha da herhangi bir sos-

yal güvenlik kurulufluna tabi olmayanlar›n sosyal güvenliklerini sa¤lamak
amac›yla iste¤e ba¤l› sigortal›l›k uygulanmaktad›r. Sosyal güvenli¤in yayg›nlaflt›r›lmas› konusunda iste¤e ba¤l›
sigortan›n büyük faydas› bulunmaktad›r.

Bu ba¤lamda SSK ve Ba¤-Kur sigortal›lar›n›n, sigortal›l›klar› sona erdikten
sonra sigortal›l›klar›n› iste¤e ba¤l› olarak devam ettirebilmelerine olanak tan›nmas›na ra¤men T.C. Emekli Sand›¤› kapsam›nda iste¤e ba¤l› ifltirakçili¤e
(iste¤e ba¤l› sigorta) devam etme olana¤› bulunmamaktayd›. Bu durum eflitlik ilkesine ayk›r› oldu¤undan 5234 say›l› Kanunla yap›lan düzenleme olumludur.

5434 say›l› T.C. Emekli Sand›¤› Genel
Müdürlü¤ü Kanununun 12. maddesine
5234 say›l› Kanunun 3. maddesi ile eklenen paragrafla, 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununa ve di¤er personel
kanunlar› ile kendi kurulufl kanunlar›na
göre Emekli Sand›¤› ifltirakçisi olarak
en az 10 y›l çal›flt›ktan sonra görevinden ayr›lanlar›n iste¤e ba¤l› T.C.
Emekli Sand›¤› ifltirakçisi olabilmelerine imkan sa¤lanm›flt›r. Bu sürenin
uzun olmas›, iste¤e ba¤l› ifltirakçili¤e
olan talebin azalmas›na neden olacakt›r. Bu nedenle, bu sürenin 5 y›l olarak
belirlenmesi iste¤e ba¤l› ifltirakçili¤e
olan talebi art›racakt›r.

EK: Baflvuru Belgesi
TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ EMEKL‹ SANDI⁄I
GENEL MÜDÜRLÜ⁄ÜNE

(Hizmet Borçlanmas› ve ‹fllemler Dairesi Baflkanl›¤›)
ANKARA

..............................................................Kurumunda Sand›¤›n›za tabi olarak
………y›l çal›flt›ktan sonra ....................... tarihinde görevimden ayr›ld›m.
Halen herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi çal›flm›yorum. 5434 say›l›
Kanunun 12./ geçici 218. maddeleri uyar›nca Sand›¤›n›zla iste¤e ba¤l› ifltirakçi
olarak ilgilendirilmek istiyorum gere¤ini arz ederim.
.. / .. / ….
Ad› Soyad›
‹mza

T.C.Kimlik No

:

Kurum Sicil No

:

Emeklilik Sicil No

EKLER:
Ek-1 Ba¤-Kur yaz›s›
Ek-2 SSK yaz›s›
ADRES

:

:

KVK’nun GEÇ‹C‹ 28/a MADDES‹N‹N YÜRÜRLÜK SÜRES‹ 2004 SONUNDA B‹TECEK OLUP SÜRE UZATIMI YAPILMAYAB‹L‹R

K

Cemalettin TURAN
Yeminli Mali Müflavir

urumlar Vergisi Kanunu’na 4444 say›l› Kanunla eklenen Geçici 28/a maddesi hükmüne göre, tam mükellefiyete tabi kurumlar›n ifltirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin sat›fl›ndan ve üretim ve turizm tesislerinin aynî sermaye olarak konulmas›ndan do¤an kazanc›n sermayeye ilave
edilen k›sm›, kurumlar vergisinden müstesnad›r. Bu istisna, ba¤l› de¤erlerin
ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir flekilde kullan›lmas›n› amaçlamaktad›r. ‹stisnan›n bir nedeni de geçmiflte edinilen ba¤l› de¤erlerin sat›lmas› ya da aynî sermaye olarak konulmas› sonucunda enflasyon nedeniyle kay›tlarda oluflan ancak
gerçekte olmayan kazançlar üzerinden vergi al›nmas›n› önlemektir.
Bu istisna 1.1.1999-31.12.2004 tarihleri aras›nda uygulanmak üzere getirilmifltir. ‹stisnadan yararlanabilmek için ifltirak hissesi veya gayrimenkul sat›fl›n›n
bu y›l sonuna kadar yap›lmas› gerekmektedir. Vadeli sat›fllarda kurumlar vergisi
istisnas›ndan, sat›fl›n yap›ld›¤› y›lda ve bu y›l› izleyen iki y›lda yap›lan tahsilatlar yararlanmakta olup, Maliye Bakanl›¤› 31.12.2004 tarihine kadar tahsil edilmeyen sat›fl bedellerinin istisnadan yararlanamayaca¤› görüflündedir. Yani sat›fl
2004 y›l› sonuna kadar yap›lsa bile tahsilat y›l sonuna kadar yap›lamazsa, Bakanl›¤›n anlay›fl›na göre kurumlar vergisi istisnas›ndan yararlan›lamayacakt›r. Bu
anlay›fla kat›lam›yoruz. Ayr›ca tahsilatta gecikmenin tapu harc› ve KDV istisnalar›n› etkilemeyece¤i kanaatindeyiz.
Vergisiz bölünmeyi vergi sistemimize dahil eden yasal de¤ifliklikler gerçeklefltirildi¤i s›rada, “bölünme getirildi¤i için art›k bu istisnaya gerek kalmad›¤›” yetkililerce ifade edilmifl ve sürenin uzat›lmayaca¤› söylenmiflti. Üstelik bu husus kanun gerekçesinde ifadesini bulmufltu. Öncelikle belirtmek gerekirse, bölünme ile
istisna uygulamas› birbirinden farkl› olup, farkl› vergisel sonuçlar do¤urdu¤u ve
farkl› yap› arz etti¤i için birbirini ikame eden müesseseler de¤ildir. Bu nedenle
bölünmenin getirilmifl olmas› istisnan›n kald›r›lmas›, daha do¤rusu süresinin
uzat›lmamas› için gerekçe teflkil edemez.
Di¤er taraftan, enflasyon muhasebesinin uygulanmaya bafllanm›fl olmas› nede-

niyle, enflasyonist kazançlar› vergilememeyi amaçlayan bu istisna hükmüne art›k gerek kalmad›¤› düflüncesi ile
süresinin uzat›lmamas› gerekti¤i ileri
sürülebilir. Nitekim Maliye Bakanl›¤›
yetkililerinin eskidenberi bu düflünceyi
savunduklar› bilinmektedir. Ancak bize göre en az›ndan flu iki nedenle bu
hükmün süresinin uzat›lmas› gerekmektedir:
Birincisi, Geçici Madde 28/a’n›n içinde düzenlenmifl bulunan, üretim ve turizm tesislerinin yeni kurulacak bir flirkete aynî sermaye olarak konulmas›ndan do¤an kazançlar›n enflasyon muhasebesi ile hiç ilgisinin olmad›¤›d›r.
Üstelik özellikle do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n teflvik edilmesi
için çok önemli olabilecek bu hükmün
mutlaka yaflat›lmas› gerekti¤i kan›s›nday›z.
‹kinci önemli gerekçe bu istisnaya ba¤l› olarak uygulanan KDV ve tapu harc›
istisnalar›d›r. KDV ve tapu harc›n›n
enflasyon muhasebesi ile ilgisi yoktur.
Di¤er bir ifade ile enflasyon muhasebesi KV aç›s›ndan ifle yarasa bile KDV
ve tapu harc› bak›m›ndan durumu de¤ifltirmeyecektir. Oysa özellikle yüksek de¤erli gayrimenkul sat›fllar›nda
KDV ve tapu harc›n›n varl›¤› önemli
bir engel teflkil edebilmekte, sat›fl flartlar›n›, zaten ekonomik bak›mdan zor
durumda olan sat›c› aleyhine zorlaflt›rmaktad›r. Dolay›s›yla KDV ve tapu
harc› istisnas›n›n devam etmesini gerekli görüyoruz.
Bizim görüflümüz böyle olmakla beraber, GEÇ‹C‹ MADDE 28/a’n›n SÜRES‹N‹N UZATILMAMASI ‹HT‹-

MAL‹N‹N KUVVETL‹ OLDU⁄U
DA B‹L‹NMEL‹D‹R.
‹stisna uygulamas› ile ilgili olarak ayr›ca flu özet bilgileri de vermeyi yararl›
görüyoruz:
• ‹stisna uygulamas›ndan yararlanmak
için KV beyannamesinin verilece¤i tarihe kadar sat›fltan do¤an kazanc›n sermayeye ilavesi için gerekli müracaatlar›n yap›lmas› ve her halde art›r›m iflleminin sat›fl› izleyen y›l›n sonuna kadar
tamamlanmas› yani sermaye art›r›m›n›n tescil ettirilmesi flartt›r. Ticaret siciline tescil için baflvurunun da KV beyannamesinin verilece¤i tarihe kadar
yap›lmas› ihtiyatl› bir tutum olur. Çünkü, istisna kazanç stopaj› kalkm›fl oldu¤undan, eskiden oldu¤u gibi tescil baflvurusu için y›l sonuna kadar beklemenin taksit avantaj› da kalmam›flt›r.
• Sat›fla konu ifltirak hisseleri ve gayrimenkuller en az 730 gün (2 y›l) aktifte
yer alm›fl olmal›d›r.
• Bu istisna kapsam›nda teslim edilen
gayr›menkullere iliflkin tapu harçlar›,
BSMV ve KDV den de müstesnad›r.
• Bu istisnadan yararlanan kazançlar
üzerinden fon pay› dahil % 11 oran›nda yap›lmakta olan stopaj uygulamas›na GVK Md. 94/6-b’nin 4842 say›l›
Kanunla yeniden düzenlenmifl olmas›
nedeniyle 2002 y›l› kazançlar›ndan itibaren son verilmifltir. Bu nedenle,
2002 ve sonraki y›llarda bu istisnadan yararlanan kazançlar üzerinden
stopaj yap›lmayacakt›r.
• Grup flirketlerine sat›fl› önleyen hiçbir
yasal hüküm mevcut de¤ildir. Bu konuda istisnan›n amac›ndan hareketle

yap›lan tarhiyatlar yarg› mercileri taraf›ndan terkin olunmaktad›r.
• Sat›fltan sa¤lanan nakit kaynaklar›n
tekrar baflka ba¤l› de¤erlerin al›nmas›nda kullan›lmas› da, istisnay› engelleyen bir durum de¤ildir.
• ‹stisna uyguland›¤› takdirde maliyet
revizesi yap›lamad›¤› için baz› durumlarda, özellikle KDV do¤urmayan ifltirak hissesi sat›fllar›nda maliyet revizesi
daha avantajl› olabilmektedir. Ancak
maliyet revizesinin 1.1.2004’ten itibaren yürürlükten kald›r›lm›fl oldu¤u, 5024 say›l› Kanunun Geçici 1’inci maddesine göre baz› mükelleflerce
ve sadece 2004 y›l›n›n geçici vergi
dönemlerinde uygulanabilece¤i gözden uzak tutulmamal›d›r.
• Stok emtia mahiyetini tafl›yan (yani
al›m sat›ma veya yap›p sat›ma konu
edilen) gayrimenkuller için istisnadan
yararlan›lamaz. Sadece sabit k›ymet
niteli¤i tafl›yanlar kapsama dahildir.
Ayn› flekilde menkul k›ymet ticareti ile
u¤raflan kurumlar›n, bu amaçla ellerinde bulundurduklar› ifltirak hisselerinin
elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar
da kapsam d›fl›ndad›r.
• Bu madde kapsam›nda 2004 y›l› içinde yap›lan gayr›menkul ve ifltirak hissesi sat›fl bedelinin 2004 sonuna kadar
tahsili gerekmektedir. 2004 sonuna kadar tahsil edilmeyen k›s›m, istisnalar›nda k›smî olarak uygulanmas›na yol
açar.
• Bankalara 3.7.2001 tarihi itibariyle
borçlu olan kurumlar›n ve kefillerinin,
bu borçlara karfl›l›k yine bu tarih itibariyle sahip olduklar› gayrimenkulleri

veya ifltirak hisselerini bankalara devretmelerinden do¤an kazançlar da kurumlar vergisi ve di¤er vergilerden
müstesnad›r. (KVK Geç.29/6) Bankalara olan borçlara karfl›l›k sat›lan de¤erlere iliflkin istisna uygulamas›nda,
iki y›ll›k aktifte bulundurulma flart›,
sermayeye ekleme mecburiyeti (mukteza vard›r) ve stopaj yoktur. Bu istisnan›n süresi 31.12.2004 tarihinde sona
erecektir.
• Sat›fl iflleminden kâr yerine zarar do¤mas› halinde, (özellikle enflasyon düzeltmesine iliflkin olarak VUK’nun
Mük.298 ve Geçici 25’nci maddelerinde yap›lan düzenlemelerin uygulanmas› nedeniyle, gayr›menkullerin maliyetleri yükseltilmifl olaca¤›ndan, sat›fltan zarar do¤mas› durumuyla bu y›l
s›kça karfl›lafl›labilir) ortada sermayeye
ilavesi gereken bir müspet tutar olmamas›na ra¤men sat›fl ifllemi bu madde
kapsam›nda yap›lmak istenebilir. Çünkü bu istisna sadece KV ile ilgili olmay›p, tapu harc›, BSMV ve KDV istisnalar› da sat›fl iflleminin bu madde kapsam›nda yap›lmas› flart›na ba¤lanm›fl
bulunmaktad›r. Bize göre, sat›fl iflleminden zarar do¤mufl olsa ve bu nedenle sermayeye ilavesi mümkün olacak bir kazanç olmasa dahi, ifllemin bu
kapsamda yap›lmas› ve bu çerçevede
tapu harc›, BSMV ve KDV istisnalar›ndan yararlan›lmas› mümkündür.
Maliye Bakanl›¤›na bu konuda son aylarda yap›lan mukteza taleplerine henüz bir cevap al›namam›fl olmakla birlikte, Bakanl›¤›n bu konuda amaca yönelik yorum yaparak, zarar›na sat›fl
hallerinde de tapu harc›, BSMV ve

KDV istisnalar›n›n uygulanabilece¤i
yönünde görüfl aç›klamas› isabetli olacakt›r. Di¤er taraftan, ifllemin Geçici
28/a kapsam›nda yap›ld›¤› belirtildikten ve bu kapsamda en az bir istisnadan (tapu harc›, BSMV ya da KDV istisnalar›ndan herhangi birinden) yararlan›ld›¤› durumda, sat›fltan do¤an zarar›n, istisna kapsam›nda bir ifllemle ilgili zarar olmas› nedeniyle, KV matra-

h›ndan indiriminin kabul edilmemesi
yani bu zarar›n KV matrah›n›n tespitinde KKEG olarak dikkate al›nmas›
gere¤i ortaya ç›kabilir. Bu konuda
muhtelif görüfller vard›r. Bildi¤imiz
kadar›yla, Maliye Bakanl›¤›’n›n genel
yaklafl›m›, kazanc› vergiden istisna
edilen faaliyetlerden do¤an zarar›n
KKEG olarak dikkate al›nmas› gerekti¤i yönündedir.

BORÇLANMA MAL‹YETLER‹N‹N
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹
(337 no’lu VUK Genel Tebli¤i, 25 no’lu SPK
Tebli¤leri ve TMS-14’le Desteklenmifl Olarak)
Yrd.Doç.Dr.Ferifltah SÖNMEZ
ADÜ Nazilli ‹‹BF ‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi
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1. G‹R‹fi
ünümüzde küreselleflme, uluslar aras› iflletmelerin ortaya ç›kmas›, iflletmelerin büyümesi, rekabet ortam›n›n artmas›, tüketicinin ön plana ç›kmas› ve
hizmet sektörünün a¤›rl›k kazanmas› muhasebeden yararlanman›n ve bilgi taleplerinin artmas›na neden olmufltur.
Sürekli geliflen-de¤iflen ve artan ekonomik sorunlar içinde olan iflletme yöneticileri, h›zla de¤iflen kullan›c› talepleri ve teknoloji karfl›s›nda iflletme devaml›l›¤›n› ve geliflmesini sa¤layacak uygun ortam sa¤lamal›d›r. ‹flletme yöneticileri, varl›klar›n amaçlar do¤rultusunda kullan›lmas› ve korunmas› sorumlulu¤unu; nakit,
stoklar, duran varl›klar gibi iflletme varl›klar› ve bunlar›n kayna¤› olan öz sermaye ve borçlar ile ilgili bilgilerin ilgililere verilmesi ve buna göre faaliyetlerini düzenleyerek yerine getirmektedirler2. Çal›flma konumuzla ilgili iflletme kayna¤›
olan “Borçlar” ve “Borçlanma Maliyetleri” ülkemizdeki çeflitli mevzuat dikkate
al›narak ifllenecektir.
Çal›flmam›z›n ilk bölümlerinde konumuzla ilgili 14 no’lu Türkiye Muhasebe
Standard›na ve 25 no’lu SPK Tebli¤ine (Uluslar aras› Finansal Raporlama Standartlar›’na uyumlu) son k›s›mda ise VUK Tebli¤lerine yer verilmifltir. Günümüzde Avrupa Birli¤i ve Euro alan› içerisinde muhasebe standartlar› farkl›l›klar›n› giderme ihtiyac› gittikçe artmaktad›r. Bu yüzden 19.7.2007’de Avrupa Birli¤i Parlamentosu ve konseyi, hisse senetleri borsada ifllem gören iflletmelerin
1.1.2005 tarihinden itibaren UFRS ile uyumlu konsolide finansal tablo haz›rlamas›n› gerektiren düzenlemeyi kabul etmifltir. 2007 y›l›na kadar baz› muafiyet2

Mehmet Civan ve Ekrem Kara, “‹flletme Yönetiminde Muhasebe bilgi Sisteminin Yeri ve Önemi”,
Muhasebe ve Finansman Dergisi, MUFAD, Say›;20, Ekim 2003, s.111.

lerle devam edece¤i düflünülen bu süreçte uluslar aras› standartlara göre finansal raporlama yapan iflletme say›s›n›n artmas› öngörülmektedir. Hisse senetleri borsada ifllem görmeyen ve
konsolide finansal tablo haz›rlamak
durumunda olmayan iflletmeler için bu
düzenleme iste¤e b›rak›lm›flt›r3.
Ülkemizin Avrupa Birli¤i için tam
üyelik baflvurusu yapm›fl olmas› ve bu
konudaki kararl›l›¤› ile IMF’ye verilen
30.7.2002 tarihli Niyet Mektubunda
SPK’n›n, UFRS’yi uygulamaya koyaca¤›n›n belirtilmifl olmas›, SPK’n›n
muhasebe standartlar› düzenlemelerinin UFRS ile uyumunun sa¤lanmas›
için yap›lan çal›flmalara h›z kazand›rm›flt›r.
2. TMS-14’e Göre Borçlanma
Maliyetlerinin Kayd›
TMS-14’de borçlanma maliyetlerini
oluflturan unsurlar; faiz giderleri, komisyon giderleri, kur farklar› ve di¤er
giderler olarak belirtilmifltir. Bu standard›n 9. maddesine göre borçlanma
maliyetleri madde 10’a uygun olarak
aktiflefltirilmedikleri sürece, olufltuklar› dönemde gider olarak muhasebelefltirilir.
14 no’lu standartta özellikli varl›klar;
amaçland›¤› flekilde kullan›ma ya da
sat›fla haz›r duruma getirilebilmesi
uzun bir süreyi gerektiren aktiflerdir.
Bu hükümle ilgili olarak TMS-8 ile
TMS-15 dikkate al›nd›¤›nda özellikli
3
4

varl›klar›n daha çok, stok ve maddi duran varl›k ile özellikli varl›¤a iliflkin
gelifltirme giderleri niteli¤inde oldu¤u
görülür. Bu tür varl›klara flu örnekler
verilebilir; imalat› uzun süreyi gerektiren alkollü içeceklerden flarap, kurutulmas› ve ifllenmesi uzun süreyi gerektiren tütün imalat›, faaliyetlerde yararlan›lmak amac›yla edinilen bina, makine, köprü, baraj vb4.
‹lgili giderlerin aktiflefltirilebilmesi
için standard›n 10 ve 11. maddelerinde
iki koflul ileri sürülmüfltür. Bunlar; 1.
koflul sat›labilir duruma getirilmesi
uzun süreyi gerektiren stoklar, üretim
tesisleri, enerji üretim santralleri, yap›lmakta olan yer alt› ve yerüstü düzenleri ile binalar vb. özellikli varl›klar›n sat›n al›nmas›, iflletmede infla edilmesi/üretilmesi ile do¤rudan iliflkisi
bulunan borçlanma maliyetlerinin aktiflefltirilebilece¤i belirtilmifltir. 2. koflul ise, varl›klardan fiilen yararlan›lmas› ve bu varl›¤›n maliyetinin güvenilir bir biçimde ölçülmesi gerekmektedir. Baflka bir deyiflle, standard›n
17.maddesinde aç›kland›¤› gibi, fiilen
kullan›lmayan varl›klar elde tutulsa bile, bunlara iliflkin borçlanma maliyetleri aktiflefltirilememektedir. Ancak,
ilgili maliyetler dönem gideri olarak ifllem görmektedir.
Standartta özellikli varl›k olarak kabul
edilmeyen iktisadi k›ymetler de 6.madde de s›ralanm›flt›r5. 14 no’lu standartta aç›k olarak tan›mlanan baz› özellikli

Yüksel Koç Yalk›n, “AB ve ABD’nde Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n›n Uygulamas›na
Geçifl Çal›flmalar›”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, MUFAD, say›; 19, Temmuz 2003.s.26,
Borçlanma maliyetlerinin aktiflefltirilme konusunda daha fazla bilgi için bkz. Cemal ‹bifl, “Borçlanma
Maliyetlerinin Muhasebelefltirilmesi”, MÖDAV, Muhasebe Bilim Dünyas› Dergisi, Cilt;3, say›;4, aral›k
2001, s.1-10.

varl›klarla ilgili ifllemlere Türk muhasebe uygulamas›nda pek rastlanmamaktad›r.
25 no’lu SPK Tebli¤inde “Borçlanma
Maliyetleri” adl› onuncu k›s›m madde
233 ve 235’de özellikli varl›klar›n kapsam› aç›klanm›flt›r. 25 no’lu Tebli¤ ile
TMS-14’deki aç›klamalar tam örtüflmektedir6.
25 no’lu Tebli¤in 238. madde hükmü
“aktiflefltirmeye uygun borçlanma maliyetleri” konusunda ayr›nt›l› aç›klamalar içermektedir. Buna göre; Bir iflletmenin özel olarak belirli bir özellikli varl›¤›n elde edilmesi amac›yla borçland›¤› durumlarda, o özellikli varl›kla
do¤rudan ilgisi bulunan borçlanma
maliyetleri kolayca belirlenebilmektedir. Baz› durumlarda ise, belirli borçlanmalar ile özellikli bir varl›k aras›nda do¤rudan iliflkinin ortaya ç›kar›lmas› ve iflletmenin o özellikli varl›¤a iliflkin harcamay› yapmad›¤› takdirde katlanmaktan kaç›nabilece¤i borçlanmalar aç›k olmayabilir.
Böyle bir zorluk; i.Bir iflletmenin finansman faaliyetlerinin merkezi olarak
koordine edildi¤i, ii. Grubun, de¤iflik
faiz oranlar›nda borçlanmak amac›yla
çeflitli borçlanma araçlar› kulland›¤› ve
elde edilen fonlar›n grup içerisindeki
di¤er iflletmelere çeflitli koflullarda
transfer edildi¤i, iii. Yüksek enflasyon
veya döviz kurlar›nda önemli dalgalanmalar›n oldu¤u dönemlerde iflletmelerin yabanc› para cinsinden ya da ya5
6

banc› paraya endeksli olarak borçland›¤›, durumlarda ortaya ç›kabilir. Böyle hallerde, özellikli bir varl›¤›n elde
edilmesiyle do¤rudan ilgisi bulunan
borçlanma maliyetlerinin tutar›n›n belirlenmesi zor olaca¤›ndan takdir mekanizmas›n›n uygun flekilde kullan›lmas› gerekmektedir.
25 no’lu Tebli¤in ayr›nt›l› olarak düzenledi¤i flekliyle; bir iflletmenin finansman faaliyetleri bir merkezde toplanm›flsa veya ülkemizdeki gibi mali
sektördeki borçlanma maliyetleri çok
de¤iflkense / yüksek enflasyon ile döviz kurlar› önemli dalgalanmalar gösteriyorsa, bu durumlarda genel borçlanma ile özellikli varl›k aras›nda do¤rudan iliflkinin ortaya ç›kmas› güç oldu¤undan, takdir mekanizmas›n›n “uygun flekilde” kullan›laca¤› belirtilmifltir.
Borçlanma maliyetlerinin muhasebelefltirilmesinde hem TMS-14’de hem
de 25 no’lu SPK Tebli¤inde iki yöntemin varl›¤›ndan i. Temel yöntem ile
ii. uygulanabilir di¤er yöntemden söz
edilmektedir.
2.1. Temel Yönteme Göre Muhasebe
Kay›tlar›
Bu yöntemde borçlanma maliyetleri,
olufltuklar› dönemde do¤rudan “dönem
gideri” olarak kaydedilir. Borçlanma
maliyetleri bu yöntemde borçlanman›n
niteli¤ine veya yöntemine bak›lmaks›z›n gerçeklefltikleri dönemde gider ola-

Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Ferifltah Sönmez, “TMS-14 Borçlanma Maliyetlerinin
Muhasebelefltirilmesi” Yaklafl›m Eylül-Ekim 2003,
SPK Tebli¤i (25 No’lu –Seri XI.) “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”, 15
11,2003 tarihli, 25290 no’lu Resmi Gazete (Mükerrer) say›s›nda yay›mlanm›flt›r.

rak muhasebelefltirilir ve borçlanma maliyetleri ile ilgili olarak uygulanan muhasebe politikalar› finansal tablo dipnotlar›nda aç›klan›r. Temel yönteme ait kay›t
örnekleri afla¤›da verilmifltir.
Örnek 1: Bir x iflletmesinin Z bankas›ndan bir y›l vadeli kredisinin hesaplanan
faiz tutar›n›n 5,5 milyar TL olup faiz ödemesinin tahakkuk kayd› kredi bitim tarihinde afla¤›daki gibi yap›lacakt›r. Dönem sonunda yap›lacak kay›t flöyledir.
———————//————————
780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹
K›sa vadeli Borçlanma Giderleri
300 BANKA KRED‹LER‹
Faiz tahakkuk kayd›
———————//————————

5.500,000,000
5,500,000,000

Görüldü¤ü gibi, temel yöntem uygulamas›nda faiz giderleri, gider hesaplar›na
kaydedilmifltir.
Döviz karfl›l›¤› kredi kullan›m›nda döviz kurlar›n›n TL karfl›s›nda de¤erinin de¤iflmesine ba¤l› olarak ayr›ca dönem sonlar›nda ek kay›tlar yap›lmas› gerekli olmaktad›r. Sabit varl›klar›n ediniminden (aktiflefltirilmesinden) sonra ortaya ç›kan faiz gideri ve kur farklar› dönem gideri kabul edildi¤inde yap›lacak kay›tlar
flöyledir;
Örnek 2: A iflletmesi 15,1,2003 tarihinde 5,000 Euro karfl›l›¤›nda 1 adet ifl makinesini 1 y›l vadeli banka kredisi karfl›l›¤›nda yurtd›fl›ndan ithal etmifltir.
15,1,2003 tarihinde 1 Euro= 1,300,000 TL, 31,12,2003 tarihinde 1 Euro=
1,450,000 TL olarak kabul edilmifltir. Bu varsay›ml› örne¤e iliflkin hesaplamalar
flöyledir.
1 Euro’da kur fark› tutar›, 1,450,000 TL—1.300.000 TL = 150,000 TL, toplam
kur fark› tutar›= 5,000 Euro x 150,000 TL=750,000,000 TL’d›r.
Dönem sonunda yap›lacak kay›t flöyledir;
———————//————————
780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹
750,000,000
K›sa vadeli Borçlanma Giderleri
750,000,000
300 BANKA KRED‹LER‹
Kur fark›n›n kayd›
———————//————————

Döviz kredisi kullan›m›ndan dolay› dönem sonu kay›tlar›nda yap›lacak de¤erlemede kur farklar› görüldü¤ü gibi, gider hesab›na kaydedilmifltir. (Di¤er dönem
sonu kay›tlar›, 3.örnekte ifade edilmifltir.)
Ülkemizdeki çeflitli mevzuat gere¤i; stoklarda aktife al›nd›ktan sonraki dönemlerde ortaya ç›kan borçlanma maliyetleri; dönem gideri olarak iflleme tabi tutulmaktad›r. (Stoklar›n aktiflefltirildi¤i tarihe kadar oluflan borçlanma maliyetleri
ise stoklar›n maliyetine eklenerek aktiflefltirilmekte olup, 2. yöntem olan uygulanabilir di¤er yöntemde bu yönde örnek kay›t yap›lacakt›r.) Örnek 3’de de görüldü¤ü üzere iflletmenin stoklar› için sonradan ortaya ç›kan borçlanma maliyetleri dönem gideri olarak “780-Finansman giderleri” hesab›na kaydedilmifltir.
Örnek 3: Bir iflletmenin (stok edinimi ile ilgili- stoklar›n aktiflefltirildikten sonra oluflan) kulland›¤› k›sa vadeli banka kredilerine iliflkin faiz tutar› ve kur fark›
toplam 3 milyar TL’d›r. ‹lgili kredi faizi ve kur fark› toplam› cari dönemde gider kaydedilir.
———————//————————
780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹
3.000.000.000
300 BANKA KRED‹LER‹
3.000.000.000
Sto¤a ait dönemsel kredi faizi ve kur
fark›n›n kayd›
———————//————————
Dönem sonundaki kay›t;
———————//————————
660 KISA VADEL‹ BORÇ. G‹DER.
781 F‹NANSMAN G‹D.YANSITMA H
Finansman giderlerinin yans›t›lmas›
———————//————————

3.000.000.000

3.000.000.000

Yevmiye kay›t örneklerinde oluflan borçlanma maliyetleri gerek kur fark›, gerekse faiz giderleri olsun dönem sonunda, geleneksel kapatma kay›tlar› ile karfl›laflt›r›l›r (781 Fin.Gider.Yans›tma Hs.kullan›m› ile 660 / 661 K›sa/Uzun Vadeli
Borçlanma Giderleri Hesaplar› aç›l›r. Daha sonra 780 ve 781 no’lu hesaplar karfl›l›kl› kapat›l›r ve en son oluflan 6’l› hesaplar 690- Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›’na aktar›larak kapat›l›r.) Bu yolla dönemsellik ilkesi gere¤i oluflan borçlanma maliyetleri olufltuklar› dönemin giderlerine eklenerek dönem sonunda gelirler ile karfl›laflt›r›lacakt›r.

2.2. Uygulanabilir Di¤er Yöntem
Uygulanabilir di¤er yönteme göre; bir
özellikli varl›¤›n sat›n al›nmas›, inflas›
veya üretimi ile do¤rudan ilgili bulunan borçlanma maliyetlerinin bu standarda uygun olarak belirlenen tutarlar›
aktiflefltirilir.
Bu yönteme göre; borçlanma maliyetlerinin aktiflefltirilme koflullar›, aktiflefltirilecek borçlanma maliyetlerinin
belirlenmesi, aktiflefltirmenin bafllamas›, aktiflefltirmeye ara verilmesi ve aktiflefltirmenin son bulmas› konular› ile
ilgili esaslar afla¤›dad›r;
Aktiflefltirilecek Borçlanma Maliyetlerinin Belirlenmesi;
Özellikli varl›¤›n bir parças› olarak aktiflefltirilmesi gereken borçlanma maliyetleri tutar›, iflletme taraf›ndan katlan›lan borçlanma maliyetleri toplam›ndan bu özellikli varl›k için harcama yap›lmam›fl olsayd›,katlan›lmayacak olan
bölümdür.
‹flletme sadece özellikli bir varl›k edinmek için borçlanm›fl ise, bu borçlanman›n maliyeti ilgili özellikli varl›¤›n
bir parças› olarak aktiflefltirilir. Baz›
durumlarda ise, bir özellikli varl›k ile
borçlanma maliyetleri aras›ndaki direkt iliflkiyi kurmak ve aktiflefltirilecek
borçlanma maliyetleri tutar›n› belirlemek güçtür. Bu tür güçlüklere afla¤›daki örnekler verilebilir. (md.13)
• Grup flirketlerinde finansman faaliyetlerinin bir merkezden yürütülmesi,
• Grubun de¤iflken faiz oranlar›nda çeflitli borçlanma araçlar›n› kullanmas›
• Döviz baz›nda veya dövize ba¤l› kullan›lan kredilerde iflletmelerin yüksek

enflasyon ortam›nda faaliyette bulunmas› ve döviz kurlar›nda dalgalanmalar olmas›.
‹flletmelerin ald›klar› bir yat›r›m kredisini birden fazla projede kullanmas›
durumu ile özellikli varl›k elde edilmesinde katlan›lan borçlanma maliyetleri
tutar›n›n belirlenmesinin güç oldu¤u
hallerde, aktiflefltirilecek borçlanma
maliyetleri tutar› makul bir biçimde
takdir edilerek saptanmal›d›r.
Özel Olarak Özellikli Varl›k, elde etmek için Yap›lan Borçlanma maliyetlerini aktiflefltirilmesi. ‹flletme özel
olarak bir özellikli varl›k elde etmek
amac›yla borçlanm›fl ise, o varl›kla ilgili olan borçlanma maliyetleri kolayca
hesaplanabilir. Bu durumda, aktiflefltirilecek borçlanma maliyetleri tutar›, o
borçlanmadan kaynaklanan gerçek
borçlanma maliyetidir. Borçlanmadan
elde edilen fonlar geçici olarak herhangi bir flekilde gelir sa¤layacak biçimde
de¤erlendirilmemifl ise, bu gelir borçlanma maliyetlerinden düflülür ve kalan k›s›m aktiflefltirilir. (Md.12)
Maddi duran varl›klar›n ediniminde
borçlanma giderleri olarak ortaya ç›kan ve sabit varl›kla direkt iliflkilendirilebilin kur farklar›n›n aktiflefltirilebilece¤i madde hükmünde belirtilmifltir.
Bu ‹fllemlere iliflkin yevmiye defter kay›tlar› afla¤›dad›r.
Örnek : A iflletmesine kredi ile sat›n
al›nan bir ifl makinesi için aktiflefltirilme tarihine kadar hesaplanan faiz giderleri 2 milyar, kur fark› toplam› ise
500 milyon TL’d›r.

———————//————————
780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹
300 BANKA KRED‹LER‹
Kredi faizi ve kur fark›n›n kayd›
———————//————————
253 TES‹S MAK‹NE ve C‹HAZLAR
781-F‹NANSMAN G‹DERLER‹
YANSITMA H.
Kur fark› ve faiz giderlerinin
maliyete yans›t›lmas›
———————//————————

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

Gerek TMS-14 gerekse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre; özellikli varl›klar
kapsam›ndaki varl›klar ve kurulufl-yat›r›m-dönemine ait finansman giderlerinin
maddi duran varl›klar›n maliyetine eklenmesi gerekecektir. Baflka bir deyiflle duran varl›¤›n aktiflefltirildi¤i hesap dönemi sonuna kadar ödenmek veya tahakkuk
etmek suretiyle kesinleflen faiz giderleri aktiflefltirilecektir.

Örnek : A iflletmesi X bankas›ndan uzun vadeli kredi sa¤lam›fl, kredi ifl makinas› al›m› ve montaj› için kullan›lm›flt›r. ‹lgili kredi için kurulufl dönemine iliflkin
hesaplanan faiz giderleri toplam› 7 milyar TL oldu¤u varsay›ld›¤›nda yap›lacak
kay›t flöyledir;
———————//————————
780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹
400 BANKA KRED‹LER‹
Kredi faizi ve kur fark›n›n kayd›
———————//————————
Montaj süresince yap›lan kay›t;
———————//————————
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
781-F‹NANSMAN.G‹D. YANSITMA
Kur fark› ve faiz giderlerinin
maliyete yans›t›lmas›
———————//————————

7,000.000.000

7,000.000.000

7,000.000.000

7,000.000.000

‹fl makinas› sat›n al›nmas› için yap›lan gümrük gideri, tafl›ma gideri, al›fl bedeli
için toplu olarak 35 milyar TL harcand›¤› ortaya ç›kt›¤›nda yap›lacak kay›t flöyledir;
———————//————————
258 YAPILMAKTA OLAN YAT.
35.000.000.000
‹LG‹L‹ AKT‹F-PAS‹F Hesaplar
35.000.000.000
‹fl makinas› için yap›lan, varl›k maliyetini
oluflturan giderler ve al›fl bedelinin kayd›.
———————//————————
Montaj›n tamamlanmas› durumunda yap›lacak kay›t flöyledir;
———————//————————
253 TES‹S MAK‹NE ve C‹HAZLAR
42.000.000.000
258 YAPILMAKTA OLAN YAT.
42.000.000.000
Kur fark› ve faiz giderle maliyete
yans›t›lmas›
———————//————————
2.2.1. Stoklar›n Aktiflefltirilmesi
Özellikli varl›k kapsam›nda ele al›nan stoklar ile vergi Usul Kanunu hükümleri
uyar›nca, stoklar›n aktiflefltirildi¤i tarihine kadar oluflan borçlanma maliyetleri
stok maliyetine eklenerek aktiflefltirilmektedir.
Ayr›ca TMS-13’ün 9.madde hükmü de belli flartlar olufltu¤unda, stoklarla ilgili
finansman giderlerinin aktiflefltirilmesinden söz etmifltir7. 9.madde hükmüne göre; “....stoklar›n aktiflefltirilmesinden sonra ortaya ç›kan kur farklar› aktiflefltirilemez. Ancak, TMS’da yer alan alternatif uygulamalar›n izin verdi¤i ola¤and›fl›
koflullarda yabanc› para cinsinden faturas› düzenlenmifl en son elde edilmeleriyle ilgili olarak ortaya ç›kan kur farklar› stok sat›n alma maliyetlerine eklenebilir.”
Örnek : A iflletmesinde stok edinimi ile ilgili ve stoklar›n aktife al›nd›¤› tarihe kadar oluflan borçlanma maliyetlerine iliflkin giderler; faiz gideri 750 milyon TL,
kur fark› 250 milyon TL’d›r. Finansman giderleri tahakkuk kayd› flöyledir;
———————//————————
780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹
300 BANKA KRED‹LER‹
Kredi faizi ve kur fark›n›n kayd›
———————//————————

1,000.000.000

1,000.000.000

Aktiflefltirme kayd›
———————//————————
153 T‹CAR‹ MALLAR
781-F‹NANSMAN G‹D.YANSITMA
Kur fark› ve faiz giderle maliyete
yans›t›lmas›
———————//————————

1,000.000.000

1.000.000.000

Stok edinimi ile ilgili kay›tlarda, kredi faizi ile kur fark› tutar› önce gider hesab›na, daha sonra gider yans›tma hesab› arac›l›¤› ile stok maliyetine kaydedilmifltir. Yukar›da 9.madde hükmünde,“ola¤and›fl› koflullarda yabanc› paral› faturas›
düzenlenmifl en son elde edilmeyle ilgili oluflan kur farklar› da stok maliyetine
eklenir” ifadesi, kan›m›zca, ülkemizde önceki y›llarda s›k s›k yaflanan devalüasyonlar-krizler dikkate al›nd›¤›nda, mant›kl› bir çözüm olmaktad›r. Çünkü iflletmelerin büyük miktarlardaki dövizli borçlanmalar›nda, devalüasyon- kriz dönemlerinde oluflan çok büyük tutarl› kur farklar›n›n stok veya varl›k maliyetine
kaydedilmeyip, gider hesaplar›na kayd›, hem mümkün olmayacak, hem de genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine tamamen ters bir ifllem olacakt›r.

2.2.2. Borçlanma Maliyetlerinin Aktiflefltirme S›n›r›
Bir muhasebe döneminde aktiflefltirilebilecek borçlanma maliyetleri tutar›yla ilgili s›n›r, ilgili dönemde iflletme taraf›ndan yüklenilen borçlanma maliyetlerinin
toplam tutar›d›r. Md.14
Borçlanma maliyetlerinde aktiflefltirmenin bafllamas›na iliflkin konular TMS-14
madde 15 ve 17’de ele al›nm›flt›r. Borçlanma Maliyetlerinin Aktiflefltirilme Zaman›; özellikli varl›klara iliflkin borçlanma maliyetleri afla¤›daki durumlarda aktiflefltirilir (md15).
• Varl›k için harcama yap›ld›¤›nda,
• Borçlanma maliyetleri tahakkuk etti¤inde,
• Bir varl›¤›n amaçland›¤› flekilde kullan›ma veya sat›fla haz›r duruma getirilmesi için gerekli ifllemler bafllat›ld›¤›nda8.
Standarda göre, özellikli bir varl›k edinilmesi için yap›lan harcamalar (nakit ödemesi, di¤er aktiflerin devri, faize dayal› borçlanmalar sonucunu do¤uran harcama)’dan oluflur.
7
8

Stoklar ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Ferifltah Sönmez, “TMS-13 Stoklar; IAS-2 ‹le Karfl›laflt›rmal›
Olarak”, Muhasebe ve Denetime Bak›fl, TÜRMOB, May›s 2003.
14 no’lu standarttaki “aktiflefltirmeye bafllanmas›” madde hükmü ile 25 no’lu SPK Tebli¤inin
240.madde hükmü tam olarak örtüflmektedir

Özellikli varl›k edinilmesinde; nakit
olarak ödenmemifl harcamalar, di¤er
aktiflerin devri suretiyle yap›lmam›fl
harcamalar ve faize dayal› olmayan
borçlanmalardan ileri gelen harcamalar
kabul edilemez. Örne¤in, faize dayal›
olmayan ticari borçlar harcama olarak
kabul edilmez. Dolay›s›yla, bu tür harcamalar borçlanma maliyetleri hesab›nda dikkate al›nmaz9.
Ayr›ca yap›lan harcamalardan, varl›k
ile ilgili olarak al›nan devlet yard›mlar› ve teflvikler varsa düflülür. Standard›n 16.madde hükmü, bu konu ile ilgili olarak “T.Muhasebe Standartlar›
Devlet Ba¤›fl ve Yard›mlar›n›n Muhasebelefltirilmesi” standard›na bak›lmas›n› belirtmektedir.
Özellik Varl›¤›n Fiziki ‹nflas›ndan Önceki Faaliyetlere Ait Borçlanma Maliyetlerinin Durumu
Bir özellikli varl›¤›n amaçland›¤› flekilde kullan›ma veya sat›fla haz›r duruma getirilmesi için yap›lmas› gerekli
ifllemler o özellikli varl›¤›n fiziki inflas›ndan önceki faaliyetleri de kapsayabilir. Buna örnek olarak, bir özellikli
varl›¤›n fiziki inflas›na bafllanmadan
önce gerekli izinlerin al›nmas› ile ilgili
olarak yap›lan faaliyetler gösterilebilir.
Ancak, bu tür faaliyetler özellikli varl›¤›n durumunu de¤ifltiren herhangi bir
üretim veya geliflmenin olmad›¤› durumlar› kapsamamal›d›r. Örne¤in, bir
arazinin inflaata haz›r duruma getirilmesine iliflkin ifllemlerin devam› süre9 C.‹bifl, a.g.e., s.8.
10 25 no’lu SPK Tebli¤i m.241.

since borçlanma maliyetleri aktiflefltirilebilir. Ancak, bir arazinin herhangi
bir faaliyet olmaks›z›n inflaat amac›yla
elde tutulmas› durumunda o dönemde
katlan›lan borçlanma maliyetleri aktiflefltirilemez.
Aktiflefltirme ifllemine Ara Verilmesi
hususu ise flöyledir; Bir özellikli varl›¤›n amaçland›¤› flekilde kullan›ma veya sat›fla haz›r duruma getirilmesi için
gerekli ifllemlerin durdurulmas› halinde borçlanma maliyetlerinin aktiflefltirilmesine ara verilir. Ancak afla¤›daki
hallerde borçlanma maliyetlerini aktiflefltirilmesine devam edilir. Bu haller
ise;
Gerekli teknik ve idari çal›flmalar›n devam ediyor olmas›,
‹fllemlerdeki gecikmenin, varl›¤›n
amaçland›¤› flekilde kullan›m› veya sat›fla haz›r hale getirilmesi için gerekli
olan ifllemlerin kaç›n›lmaz bir parças›
olmas›d›r.
Örne¤in, bir köprü infla edilirken bölgenin özelli¤inden ötürü ola¤an bir flekilde sular›n yükselmesi nedeniyle
köprü inflaat›na ara verilmifl olsa bile
borçlanma maliyetlerinin aktiflefltirilmesine devam edilir10.
3. VUK’na Göre Borçlanma
Maliyetlerinin Kayd›
Vergi usul Kanunu’na göre, maddi duran varl›klar›n finansman›nda kullan›lan krediler ile ilgili oluflan faiz giderleri, kurulufl ve iflletme döneminde
farkl› ele al›nm›flt›r.

Kurulufl (yat›r›m)dönemine ait faiz giderlerinin maddi duran varl›klar›n maliyetine eklenmesi zorunludur. Baflka
bir deyiflle, duran varl›¤›n aktiflefltirildi¤i hesap dönemi sonuna kadar ödenmek veya tahakkuk etmek suretiyle kesinleflen faiz giderleri duran varl›¤›n
maliyetine eklenmek zorundad›r. Yat›r›m dönemi, iflletmenin amortismana
tabi iktisadi k›ymeti aktife ald›¤› dönem sonuna kadar olan süreyi, iflletme
dönemi ise bu tarihten sonraki süreyi
iflaret eder. Yat›r›m döneminde kredi
faizi ve kur farklar›n›n maliyete eklenmesi zorunlulu¤u amortismana tabi
tüm iktisadi k›ymetleri kapsamaktad›r11.
‹flletme dönemine ait faiz giderleri ise,
içinde bulunulan y›lda do¤rudan gider
yaz›labilece¤i gibi maddi duran varl›klar›n maliyetine de eklenmektedir.
VUK’a göre kur farklar›n›n kayd› ise,
duruma göre iki tür muhasebelefltirilmektedir. VUK 163. maddesi uyar›nca, döviz kredisi kullanarak ithal edilen
duran varl›klar›n ithali aflamas›nda veya sonradan borç taksitlerinin de¤erlemesi nedeniyle oluflan kur farklar› iki
türlü kayda al›nmaktad›r. ‹lkinde, duran varl›¤›n iktisap edildi¤i dönemin
sonuna kadar oluflan kur farklar›, zorunlu olarak duran varl›¤›n maliyetine
eklenmektedir.
‹kinci durum, duran varl›¤›n iktisap
edildi¤i dönemden sonraki dönem veya dönemlerde oluflan kur farklar›n›n

kayd›yla ilgilidir. Bu tür kur farklar›,
ya içinde bulunulan y›lda dönem gideri olarak muhasebelefltirilecek ya da
duran varl›¤›n maliyetine eklenecektir.
Bu yolla iktisap sonras› y›llarda oluflan
kur farklar›n›n kayd› mükellefin iste¤ine b›rak›lm›flt›r.
Vergi mevzuat›m›zda günümüze kadar
önemli bir yeri olan “Gider k›s›tlamas›” konusuna ise k›saca yer vermeyi
uygun gördük. Bilindi¤i üzere “Enflasyon Düzeltmesi” düzenlemelerinden
dolay› birçok vergi mevzuat›yla ilgili
kanun maddesi de¤iflikli¤e u¤rayacak
veya kald›r›lacakt›r. Örne¤in ”S›f›rlanacak Fonlar” kapsam›nda; “maddi duran varl›k yeniden de¤erleme de¤er art›fl fonu”, “Maliyet art›fl Fonu”, “‹fltirakler yeniden de¤erleme de¤er art›fl
karfl›l›¤›”, ve “‹fltiraklerden gelen Maliyet art›fl Fonu Karfl›l›¤›” hesaplar s›f›rlanacakt›r. Enflasyon Düzeltmesine
tabi tutulacak fonlar da ilgili düzenlemede say›lm›flt›r. Buna göre; “Hisse
senedi ihraç karlâr› (emisyon primleri)”, “Hisse senedi iptal kârlar›”, “yasal
yedekler”, “statü yedekleri”, “ola¤anüstü yedekler”, “gayrimenkul ve ifltirak hisselerinin sat›fl›ndan do¤an kârlar” ve “yenileme fonu” gibi kalemler
düzeltilmifl de¤er ile mali tablolarda
yer alaca¤› belirtilmifltir12.
Günümüze kadar vergi literatürü ve
uygulamas›nda önemli yere sahip “gider k›s›tlamas›” k›saca bir örnek uygulama ile aç›klama yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r. GVK’nun 41. maddesine 4008

11 Muzaffer Küçük, De¤erleme ve Dönem Sonu ‹fllemleri, Yaklafl›m Dergisi’nin ücretsiz eki. Ocak 2004,
Say› 133. s.87
12 Mustafa Uysal, Yeflim Taner ve Elif Buluç, “ En Son Düzenlemeler Ifl›¤›nda Enflasyon Düzeltmesi”,
Yaklafl›m Dergisi Ücretsiz Eki, Eylül 2004, Say› ; 141 S.75-82

say›l› kanunla eklenen 8 no’lu bent hükmünde, stoklar›n› son giren ilk ç›kar yöntemine (L‹FO) göre de¤erleyen veya yeniden de¤erleme yapan mükelleflerin iflletmede kullan›lan yabanc› kaynaklara iliflkin faiz, komisyon, vade fark›, kar pay›, kur fark› ve benzeri adlar alt›nda yapt›klar› giderlerin ve maliyet unsurlar›n›n
matrahtan indirilmesine belli oran dahilinde k›s›tlama getirilmifltir. KVK’na eklenen 15/13’ncü madde ile kurumlar vergisi mükellefleri içinde ayn› uygulama
getirilmifltir. Maliye Bakanl›¤› finansman giderlerine yönelik k›s›tlama uygulamas› konusundaki görüflünü 54, 55, 58 seri no’lu Kurumlar Vergisi Kanunu genel tebli¤lerinde aç›klam›flt›r. Kanunun yürürlük tarihi 1.1.1996’d›r.
Tam ve dar mükellefler, gider k›s›tlamas›na tabidir. GVK’nun 41/8 maddesindeki gider k›s›tlamas›, dönem sonu stoklar›n› son giren ilk ç›kar yöntemine (L‹FO)
göre de¤erleyen veya yeniden de¤erleme yapan mükellefler için öngörülmüfltür.
Bu iki kofluldan ikisi de yoksa, yabanc› kaynak maliyeti ne kadar yüksek olursa
olsun gider k›s›tlamas› yap›lmas› söz konusu de¤ildir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/13. maddesinde, bankalar, sigorta flirketleri ve
finansman kurumlar›n›n gider k›s›tlamas›n›n d›fl›nda oldu¤u belirtilmifltir.
Gider k›s›tlamas›na esas al›nacak oran, ilgili dönemin yeniden de¤erleme oran›n›n, ortalama ticari kredi faiz oran›na bölünmesi ile bulunan oran›n %25’i al›narak belirlenmekte ve Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan ilan edilmektedir13. ‹flletmeler
gider k›s›tlamas›na tabi borçlanma giderlerini 900’lü Naz›m Hesaplarda kayda
alacaklard›r.
Örnek : Sanayi sicil belgesi kayd› olmayan ve mamül üretimi yapan Y. A.fi, varl›klar›n› yeniden de¤erlemeye tabi tutmakta veya stoklar›n› L‹FO yöntemi ile de¤erlemektedir. Bu iflletmenin 2000’de maliyete verilemeyen ve gider k›s›tlamas›na tabi olan yabanc› kaynak giderleri 500,000 TL’d›r. Maliye Bakanl›¤›’nca
yay›nlanan 2000 y›l› gider k›s›tlamas› oran› % 42’dir. Vergi aç›s›ndan kabul edilmeyen borçlanma giderleri=K›s›tlamaya Tabi Giderler * k›s›tlama oran›=
500,000 * % 42= 210,000 TL
Vergi mevzuat› ile uyum için yevmiye kayd› flöyledir;
———————//————————
971 VAKE G‹DERLER‹
210,000
972 VAKE G‹DERLER ALACAKLI H.
210,000
VAKE borçlanma giderleri aç›s›ndan vergi mevzuat›
ile uyum sa¤lama.
———————//————————
13 Remzi Örten ve Ayd›n Karap›nar, Dönem Sonu Muhasebe Uygulamalar›, 2. Bask› Gazi Üni.‹‹BF
Yay›nlar›, Ankara, 2003, s.376-377

Yukar›daki düzenlemelerden de anlafl›laca¤› üzere, 1996 bafl›ndan 2003 y›l›na
kadar yürürlükte kalan finansman gider k›s›tlamas›, enflasyon düzeltmesi müessesesinin uygulanmas›yla kendili¤inden ortadan kalkmaktad›r. Baflka bir deyiflle
“yeniden de¤erleme “müessesesi ortadan kalkmakta, bu fonlar s›f›rlanmakta, buna ba¤l› olarak da finansman gider k›s›tlamas› da ortadan kalkmaktad›r.

4. Enflasyon Muhasebesine Göre Borçlanma Maliyetleri
Maddi duran varl›klar›n maliyetine kur fark› ve finansman giderleri eklenmiflse,
bu giderlerin varl›¤›n maliyetinden indirilmesi gereklidir. Ancak, uluslar aras›
muhasebe standartlar›n›n izin verdi¤i durumlarda maliyete ilave edilen kur fark›
ve finansman giderlerinin reel k›s›mlar› maliyetten indirilmez ve düzeltmeye tabi tutulur. Sözü edilen bu kur fark› ve finansman giderleri varl›¤›n aktife al›n›fl›na kadar oluflan giderlerdir14.
VUK’un mükerrer 298. maddesinde enflasyon düzeltmesinde düzeltme katsay›lar› hesaplan›rken kullan›lacak fiyat endeksi olarak Devlet ‹statistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için hesaplanan ve ilan edilen toptan Eflya fiyatlar› Genel
Endeksi tan›mlanm›flt›r. 328 S›ra no.lu VUK Genel tebli¤i ekinde yer alan (6) say›l› Listede 1970-2003 döneminde ilan edilen TEFE aylar itibariyle yay›mlanm›flt›r. Her türlü borçlanmada, borç tutarlar›na, borcun kullan›ld›¤› döneme ait
TEFE art›fl oran›n›n uygulanmas› suretiyle hesaplanan tutar reel olmayan finansman maliyeti olarak tan›mlanm›flt›r. Örne¤in 15,1,2003 tarihinde al›nan 5 milyar
TL kredi için, 31,3,2003 tarihinde 485 milyon TL faiz ödenmesi halinde, bu faizin reel olmayan k›sm›; ad› geçen dönemde TEFE art›fl oran›n›n, % 9,3 oldu¤u
için döneme ait reel olmayan finansman gideri, 5 milyar x % 9,3 = 465 milyon
TL olarak hesaplan›r. Aç›l›fl bilançosunda reel olmayan finansman maliyetinin ilgili k›ymetlerden ayr›flt›r›lmas› halinde ayr›flt›r›lan k›s›m geçmifl y›llar kar/zarar› hesab›na; cari dönemde aktiflefltirilen reel olmayan finansman maliyeti ise dönem kâr/zarar hesab›na aktar›lmaktad›r.
337 no’lu VUK Genel Tebli¤i borçlanma maliyetleriyle ilgili “reel olmayan finansman maliyeti” hesab›nda 5228 say›l› Kanunun 9.maddesindeki bir ibareyi
de¤ifltirmifltir15. Buna göre, “‹lgili Kanunun 9.madde hükmünde geçen “düzeltme tarihindeki” ibaresi, “borcun al›nd›¤› tarihteki” olarak de¤ifltirilmifltir. Böylece yabanc› para üzerinden yap›lan borçlanmalarda reel olmayan finansman maliyeti hesaplan›rken, TEFE art›fl oran›n›n uygulanaca¤› borç tutar›, yabanc› para
üzerinden al›nan borcun al›nd›¤› tarihteki Türk Liras› karfl›l›¤› olacakt›r.”
Kan›m›zca, düzeltmenin amac› önceki düzenlemedeki eksikli¤i / yanl›fll›¤› gidermedir. Ayr›ca “borç tutar›”n›n kapsam› 337 no’lu Tebli¤de tam olarak belirtilmifltir.
14 Ayd›n Karap›nar ve Kadir Gürdal, Enflasyon Muhasebesi, TESMER Yay›n no; 54, Ankara, 2003. s.59.
15 337 no’lu VUK Genel Tebli¤i 13,8,2004 tarih ve 25552 no’lu Resmi Gazetede yay›mlanm›fl, verilen bir
adet örnek, Resmi Gazeteden al›nm›flt›r.

Örnek : Bir X iflletmesi, 5.3.2002 tarihinde 50,000 $ banka kredisi kullanarak iflletmeye makine ithal etmifltir. 20.10.2002 tarihinde kredi anapara + 5,000 $ faiz
tutar› ile birlikte ödenmifltir. Ödenen faiz 163 s›ra numaral› VUK Genel Tebli¤i
uyar›nca makinenin maliyet tutar›na eklenmifltir. Yeniden de¤erlemeye ve % 20
normal amortismana tabi tutulan söz konusu makinenin 31.12.2003 tarihli dönem sonu bilançosunda görünen de¤eri afla¤›da hesaplanm›flt›r.
Yeniden Yeniden-de¤erlenmifl. Cari y›l amortisman Birikmifl
de¤erleme makine maliyeti
gideri
amortisman
2002
86,964,570,000
17.392.914.000
17.392.914.000
2003

28,5

111.749.472.450

22.349.894.490

44.699.788.980

Makinenin düzeltmeye esas tutar› da 86.964.570.000 TL olacak, makinenin maliyet bedeli içerisinde yer alan reel olmayan finansman maliyeti düflüldükten sonra kalan k›s›m düzeltmeye tabi tutulacakt›r. Borcun kullan›ld›¤› döneme ait TEFE art›fl oran› % 17,2 olarak hesaplanm›flt›r. Buna göre, maliyet bedeli içerisinde yer alan reel olmayan finansman maliyeti afla¤›daki flekilde bulunacakt›r.
ROFM = Borç Tutar› x Borcun kapat›ld›¤› aya ait TEFE—Borcun al›nd›¤› aya
ait TEFE / Borcun al›nd›¤› Aya Ait TEFE
ROFM = 68,771,950,000 X 0,172 ROFM = 11.828.775.400 TL’d›r.
Makinenin enflasyon düzeltmesinde dikkate al›nacak tutar› = 75,135,794,600 TL
(86,964,570,000 TL-11.828.775.400 TL)
(5,3,2002 tarihi itibariyle 1 $ döviz al›fl kuru 1,375,439 TL ve al›nan kredinin
Türk Liras› karfl›l›¤› 68,771,950,000 TL’d›r.), (20,11,2002 tarihi itibar›yle $ döviz al›fl kuru 1,581,174 TL ve kapat›lan kredinin (ödenen faiz dahil) Türk Liras›
karfl›l›¤› 86,964,570,000 TL’d›r. Maliyet bedeline ilave edilen k›s›m=
86,964,570,000—68,771,950,000 = 18,192,620,000 TL’d›r.)
Enflasyon düzeltmesi ile ilgili 5024 Say›l› Kanun’da aktiflefltirilen finansman giderlerinin reel olmayan k›sm›n›n ayr›flt›r›lmas› ile ilgili birinci yöntem, “Borç
Tutar›n›n Esas al›nmas›” ile hesaplanmas›, ikincisi ise “toplam finansman giderinin esas al›nmas›-alternatif Yöntem” ile hesaplamad›r. Bu çal›flmada sayfa s›n›rlamas› yüzünden ilk yönteme a¤›rl›k verilmifltir.
Borç tutar›n›n esas al›nmas› yöntemine göre, ilgili varl›¤›n edinimi ile ilgili borç
tutar›na borcun kullan›ld›¤› döneme ait TEFE art›fl oran› uygulanarak reel olmayan k›s›m hesaplan›r16. Örne¤in, 1,1,2004 tarihi itibariyle al›nan 750 milyon TL
16 Mustafa Uysal ve di¤erleri a.g.e., s.30-31

kredinin y›ll›k faiz oran› % 30 oldu¤u varsay›ls›n, 30,6,2004 itibariyle mali tabloda yer alan faiz giderinin reel ve reel olmayan k›s›mlar› flöyle hesaplanacakt›r.
6 ayl›k toplam faiz gideri 750 milyon TL x % 30/2= 112,5 milyon TL
Aral›k 2003 fiyat endeksi;
-A- 7,382,1
Haziran 2004 fiyat endeksi –B- 7,861,6
Enflasyon art›fl oran›;
B/A
1,065
Borç tutar›n›n enflasyon art›fl oran›nda artt›r›lmas›;750 milyon TL x 1,065 = 798,9
Finansman giderinin reel olmayan k›sm›; 798,9 –750 milyon TL= 48,9 milyon TL
Finansman giderinin reel k›sm›;112,5 milyon TL –48,9 milyon TL= 63,6milyon TL’d›r.
Aktiflefltirilen Finansman Maliyetinin Reel Olmayan K›sm›
Vergi ve enflasyon muhasebesi bak›m›ndan stoklar, maddi duran varl›klar, mali
duran varl›klar ve özel tükenmeye tabi varl›klar üzerinde aktiflefltirilen finansman maliyetlerini reel olan k›sm› maliyet unsuru olarak kabul edilmekte ve düzeltmeye esas tutar›n içinde bulunmaktad›r. Bu yüzden, bu varl›klar üzerinde aktiflefltirilen finansman giderlerinin reel olan ve olmayan k›s›mlar›n›n ayr›flt›r›lmas› önemlidir.
Örnek : 31.12.2003 tarihi itibariyle ticari mal stok de¤eri 440 milyon TL olup,
40 milyon TL’n›n aktiflefltirilen finansman maliyeti oldu¤u varsay›lmaktad›r.
Stoklar ortalama 3 ayl›k bir döneme sahiptir. Düzeltmeye esas tutar tespit edilirken öncelikle aktiflefltirilen 40 milyon TL finansman giderinin reel olan ve olmayan k›s›mlar› ayr›flt›r›lmal›, reel olmayan k›s›m toplam maliyetten düflülmelidir.
Düzeltmeye esas tutar tespit edildikten sonra stoklar›n yafl›na isabet eden düzeltme katsay›s› hesaplan›r, düzeltilmifl tutarlar ortaya ç›kar. Örnekte 40 milyon TL
finansman giderinin 12 milyon TL’n›n reel olmayan k›s›m oldu¤u varsay›lm›flt›r.
Stok için verilen örnekteki ayr›flt›rma hesaplar› maddi duran varl›klar içinde ayn› flekilde geçerlidir.
Stok toplam maliyeti
Reel finansman gideri
Reel olmayan finansman gideri
Toplam finansman gideri
Düzeltmeye esas tutar
Ekim 2003 fiyat endeksi
Aral›k 2003 fiyat endeksi
Düzeltme katsay›s›
31,12,2003 düzeltilmifl stok de¤eri

A
B

A—B
C
D
D/C
428x1,023=

440 milyonTL
28 milyon TL
12 milyon TL
40 milyon TL
428 milyon TL
7,213,4
7,382,1
1,023
438 milyon TL

Yukar›daki tabloya göre muhasebe defterlerinde gözüken stok maliyeti tutar› ile
düzeltilmifl stok de¤eri karfl›laflt›r›larak, enflasyon fark› hesaplanacak, bu fark
hesab› ile 698-Enflasyon Düzeltme Hesab› karfl›l›kl› olarak çal›fl›r. “Enflasyon
Fark Hesaplar›” ile “698-Enflasyon Düzeltme Hesab›n›n” mevcut yasal defterlere kay›t edilmesi gerekmektedir. (VUKGT.Seri no;328). 5024 Say›l› yasa ile yap›lan düzenlemede önceleri “ayr› bir deftere kay›t edilmesi” ne yönelik düzenleme düflünülmüfl, sonra bu düflünceden/düzenlemeden vazgeçilerek, enflasyon
Düzeltme Farklar›n›n mevcut yasal defterlere kay›t edilmesi düzenlemesi getirilmifltir17.
Enflasyon düzeltmesi aç›s›ndan stok kalemleri iki farkl› yöntemle “stok baz›nda detayl› yöntem “ ve “toplulaflt›r›lm›fl yöntem” olarak iki ana grupta yap›lmaktad›r18. Yukar›da teorik-basit flekilde ele al›nan stok düzeltmesi, uygulamadaki
iflletmelerde birçok stok kaleminin bulundu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, zahmetli
ifllemler olaca¤› aç›kt›r. Bu yüzden k›smen hafifletmek amac›yla, yukar›da sözü
edilen yöntemlerden toplulaflt›r›lm›fl yöntem gelifltirilmifl, böylece vergi mevzuat›nda stoklar›n birebir kalem baz›nda düzeltildi¤i detayl› yönteme alternatif olarak toplulaflt›r›lm›fl yöntem tan›mlanm›flt›r. Çal›flma konumuz “stok düzeltmesi”
olmad›¤› için sadece k›sa bilgi verilmifltir.
Stoklara yüklenen borçlanma –finansman maliyetlerinin zahmetli ifllemlere yol
açmas›n›n yan› s›ra, borçlanma maliyetlerinin stoklar›n kapsam›na al›nmamas›n›n daha uygun olaca¤› yönünde görüfller ileri sürülmektedir. Baz› bilim adamlar›n›n görüflü, stoklar için aktiflefltirildi¤i döneme kadar oluflan borçlanma maliyetlerinin stoklar›n maliyeti ya da dönem gideri olarak kayda al›naca¤› hususunun iflletmelerin iste¤ine b›rak›lmas› yönündedir19. Çünkü, günümüz koflullar›nda ço¤u sektörde stok devir h›z›n›n düflük oldu¤u dikkate al›n›rsa, zorunlu olarak
stok maliyetine eklenen borçlanma maliyetleri uzun süre stoklanm›fl olacak ve iflletmeye finansman güçlükleri yaratacakt›r

5. SONUÇ
Ülkemizde günün ekonomik ve hukuki koflullar›na uygun olarak s›k s›k düzenlemeler getirilmekte ve muhasebe uygulamalar› için çok önemli olan enflasyon
düzeltmesi de bunlar›n en bafl›ndad›r. Konumuzla ilgili özellikli varl›klar kapsam›ndaki borçlanma maliyetleri için 5024 say›l› Kanun’un 2. maddesi ile de¤ifltirilen mükerrer 298. maddenin A f›kras›n›n 4 numaral› bendinde; “maddi duran
varl›klar›n maliyet bedeline intikal ettirilen reel olmayan finansman maliyetleri
düflüldükten sonra bulunan tutarlar düzeltmeye tabi tutulur“ ifadesi mevcuttur.
17 ‹slam Çankaya, Vergisel aç›dan Enflasyon Düzeltmesi, Ankara, 2004, s.92.
18 Mustafa Uysal ve di¤erleri ,a.g.e.,s.47-49
19 Abitter Özulucan ve Zeki Do¤an “SPK, VUK ve TMS-14 Çerçevesinde Borçlanma Maliyetlerinin

Karfl›laflt›r›lmas› ve Muhasebelefltirilmesi” Muhasebe ve Finansman Dergisi, MUFAD Nisan 2001, say›;10

Maddi duran varl›klar›n maliyetini
oluflturan unsurlar belirlenip, yeniden
de¤erleme tutarlar› maliyetten düflülür.
Ayn› flekilde finansman maliyetlerinin
reel olmayan k›s›mlar› hesaplan›r ve
bu tutarlar da maliyet bedelinden düflülür. Finansman maliyetlerinin enflasyonun üzerinde kalan reel k›sm› düzeltmeye esas de¤erin içerisinde yer
alacakt›r.
Çal›flmam›z aç›s›ndan özellikli varl›k
kapsam›nda bulunan maddi duran varl›klarla beraber stoklar›n üzerinde aktiflefltirilen finansman maliyetlerini reel olan k›sm› maliyet unsuru olarak kabul edilmekte ve düzeltmeye esas tutar›n içinde bulunmaktad›r. Bu yüzden,
bu varl›klar üzerinde aktiflefltirilen finansman giderlerinin reel olan ve olmayan k›s›mlar›n›n ayr›flt›r›lmas› günümüzde önem kazanmaktad›r.
TM-14 madde 10’da “uygulanabilir di¤er yöntem”in kullan›lmas› durumunda, borçlanma maliyetleri (kredi faiz
gideri ile kur farklar›), ilgili özellikli
varl›¤›n elde edilme maliyetinin bir unsuru olarak kaydedilecektir. Varl›klar›n aktiflefltirme tarihinden sonra hesaplanan vade farklar› ve faiz giderleri,
dönem gideri olarak kaydedilir. SPK
Tebli¤inde ise, varl›klar›n elde etme
maliyeti ile aç›kça iliflkisi kurulabilen
borçlanma maliyetleri, ilgili varl›¤›n
maliyetine eklenir hükmü bulunmaktad›r.
Maddi duran varl›klar ile ilgili borçlanma maliyetlerinin zorunlu olarak aktiflefltirilmesi (ilgili varl›¤›n maliyetine
eklenmesi), iflletme varl›klar›n›n yüksek olmas› ve dolay›s›yla kredibilitesinin yüksek olmas› anlam›na gelmekte-

dir. Dönem sonlar›nda mükellefin hesaplad›¤› varl›klar üzerinden amortisman tutar› da iflletmenin dönem giderini artt›rarak, vergi matrah› azaltmaktad›r.
Çal›flmam›zda sözü edilen “uygulanabilir di¤er yöntem” olan Borçlanma
maliyetlerinin aktiflefltirilerek, uzun
dönemde (en az 5 y›l) amortisman yolu ile dönemlere giderlerin paylaflt›r›lmas› yerine, “temel yöntem”de oldu¤u
gibi bir defada gider gösterilmesi, iflletmelere vergi avantaj› sa¤lar. Böyle bir
durum, s›k s›k krizlerin ortaya ç›kt›¤›
ülkemizde iflletmeler için finansman
olana¤› sa¤layacakt›r.
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TOPLAM KAL‹TE YÖNET‹M‹N‹N
ETK‹NL‹⁄‹ ÜZER‹NE B‹R ARAfiTIRMA
Yrd. Doç. Dr. Kenan ÖREN
E.Ü.Nevflehir ‹.‹.B.F
‹ktisat Bölüm Baflkan›
1.G‹R‹fi
Önceleri Amerika’da ortaya ç›km›fl ancak pek yank› bulmam›fl olan Toplam Kalite Yönetimi, (TKY), Japonya’da geliflerek Japon kalk›nmas›n›n temel unsurlar›ndan biri olmufltur. Yine Japonya’dan tüm dünyaya yay›lan TKY, etkin bir fleklide uyguland›¤› zaman iflletmelerin de¤iflen rekabet flartlar›na adaptasyonunda
itici bir güç olarak dinamizm sa¤lad›¤› tespit edilmifltir. Bu yüzden, TKY’ni uygulayan iflletmelerin, TKY’nin felsefesine uygun bir flekilde, sistematik plan ve
program çerçevesinde faaliyetler yürüterek etkinlik sa¤layabilece¤i anlafl›lmaktad›r.
Bu çerçevede, çal›flmada öncelikle TKY’nin kavramsal k›sm› verilmifl, bilahare
TKY’nin temel felsefesinin ne oldu¤u vurgulanmaya çal›fl›lm›flt›r. Daha sonra,
TKY’nin iflletmelerde etkin bir flekilde uygulanmas› için gerekli olan kriterlerin
neler oldu¤u ortaya koyulmufl ve bu ba¤lamdaki stratejiler sunulmaya çal›fl›lm›flt›r. Çal›flman›n uygulama k›sm›nda ise, TKY’ni uygulayan veya uygulama haz›rl›¤› içinde olan iflletmelerin bu kriterler hakk›nda neler bildi¤i ve iflletmelerinde uygulan›p uygulanmad›¤› sorgulanm›flt›r.
Çal›flmada birincil ve ikincil kaynaklardan faydalan›lm›fl, uygulaman›n anket
k›sm› bilgisayar ortam›nda SPSS program›yla de¤erlendirilerek analiz edilmifltir.
2. TOPLAM KAL‹TE YÖNET‹M‹ KAVRAMI
2.1.Tan›m
TKY, bir örgütün iflleyiflini, de¤iflim odakl› bir anlay›flla yönetme felsefesini sunan, sadece yeni bir yönetim tekni¤i veya program› olmayan, gelece¤i de kapsayarak sürekli geliflme mant›¤›yla iflleyen ve bunun için tüm örgüt çal›flanlar›n›
bir eflgüdüm içinde çal›flt›ran bir sistemdir (Schmidt&Finnigan, 1993; 33)
TKY’de çal›flanlar›n e¤itimi, grup çal›flmas›, kat›l›m, her kademede yetki ve sorumluluklar›n paylafl›m› vard›r. Ayr›ca, kurum içinde kurallara ve ölçülere uyan
kiflinin yerini, düflünen problemleri ortadan kald›rmak için kendini sorumlu his-

seden ve gerekli düzeltici davran›fllar› planlayan ak›ll› kifli alm›flt›r (Köksoy,
1997;3)
Teknik anlamda ise TKY, müflterilere yüksek kalitede mal ve hizmetleri sonuç
veren örgütsel strateji ve tekniklerin toplam› (Lee vd., 1992; 44) olarak tan›mlanmaktad›r.
Di¤er taraftan TKY, uzun vadede, müflterinin tatmin olmas›n›, baflarmay›, kendi
personeli ve toplum için avantajlar elde etmeyi amaçlayan, kalite üzerine yo¤unlaflm›fl ve tüm personelin kat›l›m›na dayanan bir kurulufl yönetim biçimidir (Efil,
1999; 42), fleklinde de tan›mlanabilmektedir.

2.2. TKY’nin Klasik Yönetim Anlay›fl›ndan Ayr›lan Yönleri
Günümüzde kullan›lan TKY’nin alt yap›s›, sanayi ink›lab›n›n öncesine dayanmaktad›r. Zira kalite anlay›fl› insanl›¤›n var oluflundan beri mevcut olmufltur.
Hatta Hammurabi Kanunlar›nda kullan›ma uygunluk göstermeyen ve tahrip olan
binalar› yapanlar fliddetle ceza ile tecziye edilece¤ine dair uyar›lm›fllard›r. Ancak
kalite anlay›fl› zamana ve mekana göre farkl›l›klar göstermifl ve yeniden tan›mlanm›flt›r. Günümüzde ise, bilgi ça¤› veya bilgi toplumu anlay›fl› çerçevesinde
yepyeni bir kalite anlay›fl› gelifltirilerek, ismi Toplam Kalite Yönetimi olarak takdim edilmifltir (Ören, 2002; 18)
Yukar›daki tan›mlar ›fl›¤›nda, TKY’nin klasik anlay›fltan farkl› olan yönleri, afla¤›daki tablodaki gibi kategorize edilebilir:
Tablo 1: Klasik ve Toplam Kalite Yönetimi Anlay›fllar› Aras›ndaki Farkl›l›klar
KLAS‹K YÖNET‹M ANLAYIfiI
SIÇRAMALARLA GEL‹fiME
KURALLAR KAL‹TEY‹ BEL‹RLER
DE⁄‹fi‹M PAHALIDIR
KAL‹TE DENET‹M YAPARAK
SA⁄LANMAYA ÇALIfiILIR
KAL‹TE PAHALIDIR
ÜRÜN ODAKLIDIR
YÖNET‹C‹LER KURALVE
STANDARTLARI BEL‹RLER
KAL‹TE TEKN‹K B‹R KONUDUR
MAL‹YET UNSURU OLARAK
E⁄‹T‹M

TKY ANLAYIfiI
SÜREKL‹ GEL‹fiME
MÜfiTER‹ KAL‹TEY‹ BEL‹RLER
DE⁄‹fi‹M KARLIDIR
KAL‹TE SÜREÇLER‹
GEL‹fiT‹REREK SA⁄LANIR
KAL‹TE UCUZDUR
MÜfiTER‹ ODAKLIDIR
YÖNET‹C‹LER S‹STEM‹ KURAR
KAL‹TE YÖNETSEL B‹R KONUDUR
ÜRET‹M UNSURU OLARAK
E⁄‹T‹M

Kaynak:: Günay Demirkaya,, Didem H‹E/ E¤itim Teknolojisi Formatörleri Semineri 03-07 Aral›k 2001 – ‹ZM‹R
Yukar›daki tablodan da anlafl›ld›¤› gibi, TKY’nin temelinde, klasik yönetim anlay›fl›n›n aksine, de¤iflim, müflteri (iç ve d›fl müflteri) odakl›l›k, tak›m ruhu, sürekli geliflme ve e¤itim anlay›fllar› yatmaktad›r. Bu yüzden, kurumdaki tüm çal›flanlar, düflünme ve uygulamay› birlefltirir. Herkes kalitenin art›r›lmas›nda sorumluluk al›r.Herkes gelece¤i (vizyonu), hedefleri ve kendi katk›s›n›n ne olmas›
gerekti¤ini (misyonu) bilir(Günay, 2001; 5)

3. TKY FELSEFES‹
TKY felsefesinde, klasik yaklafl›mdan farkl› olarak, çal›flanlar ve yöneticilerden
beklenen rolde önemli bir de¤iflim yaflanmaktad›r. Yeni anlay›flta, sorumluluklar›n› eksiksiz olarak yerine getiren ancak bunun yan›nda yapt›¤› iflin daha verimli yap›lmas› ve ifl süreçlerinin gelifltirilmesi konusunda sürekli düflünen ve belirlenmifl çeflitli sistematik kat›l›m yöntemleri ile bu düflüncelerini ve becerilerini
sisteme katan yeni bir çal›flan davran›fl› sergilenmesi gerekirken, yöneticilerin de
çal›flanlar› teflvik edici, kat›l›m› sa¤lay›c›, inisiyatif kullanmay›, sorumluluk almay› ve yenilikler sa¤lamay› teflvik eden bir insan kaynaklar› planlama sistemi
kurmas› önemli bir ihtiyaç haline gelmifltir (Kal-Der, 2001)
TKY’nin duayenlerinden olan Deming, Ishikawa ve Juran gibi kalite öncüleri,
bir örgütün en önemli fonksiyonlar›ndan birinin ifl dünyas›ndaki konumunu korumas› ve hayatiyetini sürdürmesi oldu¤unu ifade etmifllerdir. Bunu sa¤lamak
için, iflletmenin hem iç müflteri (iflgörenler) hem de d›fl müflteri tatminini sa¤lamas›, bunun yan› s›ra sürekli geliflme ve iyilefltirme felsefesi çerçevesinde topyekun bir kalite gelifltirme faaliyetleri zinciri uygulamas› içinde olmas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda Ishikawa, “Bir örgütün iç ve d›fl müflterisinin memnun ve
mutlu olmamas›, o örgütün hayatiyetini sona erdirmesi anlam›na gelmektedir”,
diyerek müflteri memnuniyetinin oldukça önemli bir olgu oldu¤unu vurgulam›flt›r (Hackman, 1995; 309)
Sonuç olarak, TKY’nin temel felsefesinin, müflteri talepleri do¤rultusunda flirketin tüm birimlerinin yönlendirilmesi, desteklenmesi ve müflteri (iç ve d›fl müflteri) beklentilerini karfl›layarak optimum tatmin sa¤lma hedefine ulafl›lmas›, hatta
beklentilerin de ötesine geçip, tam olarak müflteri memnuniyetinin sa¤lanmas›
(Bar›fl, 2003; 7) oldu¤u söylenebilir.

4. ‹fiLETMELERDE TKY’N‹N ETK‹NL‹⁄‹
TKY’nin optimum etkinlik sa¤layabilmesi, tüm örgüt üyelerinin uyum içinde çal›flmas›na, kaynaklar›n israfs›z bir flekilde kullan›lmas›na ve baflar›ya inan›lmas›na ba¤l›d›r. Bir örgütte çal›flan tüm üyelerin uyum içinde ve koordineli olarak çal›flmamas› örgütsel iletiflimin ifllerli¤ini; kaynaklar›n optimal düzeyde israfs›z
kullan›lmamas› ise girdi-ç›kt› dengesini bozacakt›r. Bu yüzden, TKY felsefesini

benimseyip uygulamakta olan örgütlerin tak›m ruhu prensibini çok iyi uygulamalar› gerekmektedir.
Koordineli bir flekilde gurup çal›flmas›
ve birimleraras› iflbirli¤i, farkl› çal›flma
guruplar›n›n güçlü ve etkin olarak entegrasyonunu kolaylaflt›r›r (fiimflek,
2001; 228). Bu ba¤lamda TKY’ni uygulayan iflletmelerde bireyleraras› koordinasyon ve iflbirli¤i faaliyetlerine
oldukça fazla önem verilmelidir.
TKY’nin iflletmelerde etkin bir flekilde uygulanmas› ve TKY’nin iflletmelerde maksimum etkinlik sa¤layabilmesi için afla¤›daki prensiplerin çok
iyi uygulanmas› gerekmektedir
(http://www.1000ventures.com/business_guide/mgmt_quality.html Eriflim
Tarihi 21.10.2003):
- Kalitenin ne anlama geldi¤i çok iyi
kavranmal›d›r. Ayr›ca iflletmenin hedefine ulaflmas› ve pazar pay›n› yükseltmesi için rekabet gücünü art›racak
tedbirlerin al›nmas› gerekmektedir.
- Rekabet gücünün art›r›lmas› için stratejiler gelifltirilmelidir. Bu stratejiler,
iflletmenin ufkunu geniflletmelidir.
- Örgütün bütün fonksiyonlar› ve kademeleri, kalite ve sürekli geliflmeye
odaklanmal›d›r.
- Benchmarking yap›larak kalitenin neresinde olundu¤u tespit edilmeli ve sürekli iyilefltirme çerçevesinde daha iyisini üretmeye entegre olunmal›d›r.
- Etkinli¤i, ölçme ve de¤erlendirmeye
tabi tutarak kalite iyilefltirme faaliyetlerinin boyutlar› ölçülmelidir.
- Üst yönetim kalite gelifltirme faaliyetlerinde destek verici de¤il, tam kat›l›mc› olmal›d›r.

- Alt kademe çal›flanlar›na sorumluluk
verilerek, kaliteye sahip ç›kmalar› sa¤lanmal›, kalite sürecinde sadece üst kademe de¤il, ayn› zamanda alt kademe
de yer almal› ve belli bir hiyerarflik
çerçevede koordineli faaliyetler yap›lmal›d›r.
Yukar›da verilen ve TKY’ni etkin k›lan kurallar›n uygulanmas› iflletmelerde sürekli bir geliflmeyi bafllatacak; .birinin bile uygulanmamas› ise baflar›s›zl›¤› do¤urabilecek ve TKY’ni etkin olmaktan ç›karacak faktörlerin oluflmas›na zemin haz›rlayacakt›r.
Üst yönetimin TKY ilkeleriyle ba¤daflan stratejileri, afla¤›da belirtilen kurallar çerçevesinde tüm örgüt çal›flanlar› ve mekanizmas›yla eflgüdüm halinde uygulanmal›d›r s(Lee vd., 1992; 4445):
- Stratejiler üst yönetim taraf›ndan belirlenerek, tüm örgüt kademelerine iletilmeli. Belirlenen stratejiler, örgütün
en üst kademesinden, götürü usulle çal›flanlar dahil, en alt kademe çal›flanlar› taraf›ndan eksiksiz uygulanmal›d›r.
Zira s›f›r hatayla üretim mekanizmas›,
tüm örgütün kat›l›m›yla elde edilebilir.
- TKY teknikleri, geleneksel muayene
usulü kontrolden, istatistiki kontrol sistemine kadar tüm kontrol süreçleriyle
ba¤lant›l›d›r. Bu yüzden üst yönetimin
haz›rlayaca¤› stratejilerin bu süreçlerle
uyum içinde olmas› gerekir.
- Kalite, müflteri beklentilerinin karfl›lanmas› ve art›r›lmas›yla elde edilece¤ine göre, bir bak›ma müflteri taraf›ndan belirlenir ve tan›mlan›r. Bu yüzden, TKY’nin etkin olup olmad›¤›,

müflteri beklentilerinin tatmin derecesiyle ölçülmektedir. Buna göre haz›rlanacak
stratejilerin müflteri beklentileriyle paralellik arz etmesi gerekmektedir.
- Müflteri kaliteyi sloganla de¤il; yaflayarak idrak eder. Bu yüzden, TKY alt›nda
faaliyet gösteren örgütler, müflteriye slogan ya da bir tak›m yaz›l› yönlendirmeler yerine kaliteli mal veya hizmet sunmak için stratejiler belirlemesi ve uygulamas› gerekir.
- Müflteri kavram›, sadece harici al›c›lardan ibaret olarak düflünülmemeli, dahili
müflterilerin de (iflgörenler) hesaba kat›lmas› ve buna göre stratejilerin belirlenmesi çok önemlidir. Zira örgütün iflleyiflini sa¤layan olgu, sadece d›fl müflteri
memnuniyeti de¤il, ayn› zamanda iç müflteri memnuniyetini sa¤lamakla elde edilir.
4.1. TKY Öncülerinden Crosby, Deming ve Juran’›n TKY’nin Etkin ‹flleyifli ile ‹lgili Farkl› Yaklafl›mlar›
TKY’nin etkin iflleyifli ve optimum fayda elde edilmesi konusunda çeflitli manifestolar sunulmufltur. TKY’nin iflleyiflinin belirleyicileri taraf›ndan öngürülen bu
manifestolar, baz› ayr›nt›lar aç›s›ndan farkl›l›klar arz etse de, özde ayn› çerçeve
içinde yer alan görüfllerden oluflmaktad›rlar.
TKY’nin duayenlerinden olan Crosby, Deming ve Juran gibi etkili otoriteler,
TKY’nin etkin iflleyiflinin sa¤lanmas› için baz› yönergeler ve stratejiler gelifltirmifllerdir. Bu TKY öncülerinin gelifltirdi¤i yönerge ve stratejiler, afla¤›daki tabloda mukayese edilebilir:
Tablo 2: TKY’nin Etkinli¤ini Sa¤layan Farkl› Yönerge ve Stratejiler
Crosby

Kalitenin Tan›m›: ‹htiyaçlara
uygunluk

Deming

Düflük maliyet ve
pazara uygun yüksek

Juran

Yönetimin
Sorumlulu¤u:

Kalite odakl›
sorumluluk

Kalite sorunlar›n›n
%94’ünden sorumlu

Performans
Standard›/
Motivasyon:

S›f›r hata
politikas› ve
stratejileri
hata hedefi

Her alanda
performans›n
ölçülmesi-s›f›r

Kalite sorunlar›n›n
%20’sinden daha az bir
miktar› iflgörenlere, kalan
k›sm› ise yönetime aitttir.

Kullan›ma uygunluk
(müflteri ihtiyaçlar›n›
tatmin etme derecesi)

Mükemmel ifl yapma
kampanyalar›ndan sak›n›n.

Genel Yaklafl›m: Muayene de¤il; Sürekli geliflme yoluyla Kaliteye genel yönetim
hata önleme
de¤iflkenli¤i azalt›n›z. yaklafl›m›; özellikle biz
merkezli yönetim anlay›fl›.
Yap›::
14 basamakl› Yönetim için 14
Kalitenin iyilefltirilmesi
için 10 basamak.
kalite gelifltirme temel esas.
yap›s›

‹statistiki Süreç
Kontrolü

Kalitenin kabul Kalite kontrolünde
edilebilir
istatistiki yöntemler
düzeylerini
kullan›lmal›
reddeder.
(%100 mükemmel
kaliteyi öngörür)

Sürekli ‹yilefltirme ‹yilefltirme bir
Stratejisi:
program de¤il;
bir süreçtir.
edilmesi

‹statistiki Süreç
Kontrolünü benimser
ve tavsiye eder ve ancak
afl›r› bir araç ba¤›ml›l›¤›
için uyar›r.

De¤iflkenleri azaltmada Proje destekli tak›m
süreklilik; metotsuz
yaklafl›m›; hedeflerin
hedeflerin bertaraf
belirlenerek sistematik
hale getirilmesi.

Tak›m Çal›flmas›: Kalite iyilefltirme Karar vermede tüm
Tak›m ruhu ve kalite
ekiplerinin
çal›flanlar›n kat›l›m›
çemberi yaklafl›m›
oluflturulmas›
ve bölümler aras›ndaki
bariyerlerin kald›r›lmas›

Kalitenin Maliyeti: Kullan›ma
En uygun durum yoktur; Kalite bedava de¤ildir;
uygunsuzluk
sürekli geliflme vard›r. en uygunluk budur diye bir
maliyetlidir;
fley yoktur.
kalite bedavad›r.
Al›nan Mallar:

‹htiyaçlar›n
Muayene çok geç
tam belirlenmesi yap›lan bir ifllemdir.
Tedarik eden iflini Örnekleme, hatalar›n
sisteme girmesine
müsaade eder. ‹statiki
kontrol çizelgeleri
gerekir.

Vendor Orant›s› Evet

Hay›r; ço¤u sistemin
elefltirilmesi.

Tek Kaynakl› Arz

Evet

Problemler karmafl›kt›r;
formel tetkikler yap›n›z.

Evet, ancak tedadikçinin
iyilefltirme faaliyetlerine
katk›da bulununuz.
Hay›r; rekabet gücünü
zay›flatabilir.

Kaynak:: Oakland, John, S. “Total Quality Management” Heinemann Professional Publishing Ltd., London, l989, pp. 291-292
Yukar›daki tablodan anlafl›ld›¤› gibi TKY’nin öncüleri olan Crosby, Deming ve
Juran, tek bir ortak noktada birleflmektedirler: Kalitenin s›n›r› yoktur. Bu yüzden
TKY felsefesini uygulayan örgütlerin, sürekli geliflme ve iyilefltirme yolunda tak›m halinde faaliyet göstermesi; hatta tedarikçilerin de bu faaliyetlere dahil edilmesi gerekmektedir. Ancak bu flekilde etkin bir TKY sistemi elde edilebilir.

4.2. ‹flletmelerin TKY’nin Etkinli¤i Konusundaki Yaklafl›mlar›
‹flletmelerin, TKY’nin etkin iflleyi konusunda ayr›nt›larda örgütsel kültürlerine
göre farkl› yaklafl›mlar› olsa bile, çerçeve kurallar›n ayn› oldu¤u konusunda birlefltikleri görülmektedir.

Bu çerçeve kurallar ise TKY’nin kendi kurdu¤u ve genel kabul görmüfl olan temel kurallard›r. Bu kurallar›n uygulanmas› sonucunda iflletmelerde TKY’nin etkinli¤i elde edilecek; uygulanmad›¤› takdirde baflar›s›zl›k olacakt›r. Bu çerçeve
kurallar›n en önemlileri ise, iç ve d›fl müflteri tatminini sa¤lamak ve sürekli geliflmeyi prensip olarak sürdürmektir
4.3.Müflterilerin Yaklafl›mlar›
Müflteri TKY’nin etkinli¤ini, kendi aç›s›ndan de¤erlendirerek yarg›lar. Yani
müflteri ald›¤› mal veya hizmetin tatmin derecesini ölçer. Bu ölçüm, kullan›ma
uygunluk, mal›n fiyat›, servis a¤›, yedek parça kolayl›¤› ve ucuz olmas› gibi nesnel ögelerle gerçeklefltirilir. Bu ögelerden elde edilen pozitif sonuçlarla TKY’nin
etkinli¤i onaylanm›fl olur.
Baflka bir ifadeyle müflteri için TKY’nin etkinli¤i, TKY felsefesiyle üretim yapan iflletmelerden al›nan ürünlerin, müflteri ihtiyaçlar›na optimal fayda sa¤lamas›yla tespit edilir. Ayr›ca al›nan mal›n güvenilirli¤i de kaliteyle yak›ndan alakal›d›r. Hatta bir mal›n kaliteli olmas›, ayn› zamanda o mal›n güvenilir olmas› anlam›na da gelmektedir. Ancak güvenilirlik zaman faktörüne ba¤l›d›r. Bir mal›n
güvenilir olup olmad›¤› zamanla anlafl›l›r (Web, 1991; 2)
5. ORTA ANADOLU’DA FAAL OLAN ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKL‹
‹fiLETMELERDE TKY’NIN ETK‹NL‹⁄‹ KONUSUNDA B‹R UYGULAMA
5.1. Araflt›rman›n Amac›, Kapsam› ve Önemi (Problematik)
Bu uygulama, a¤›rl›kl› olarak Kayseri olmak üzere Orta Anadolu’da faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli iflletmelerde, TKY’nin etkinli¤ini araflt›rmak,
TKY’nin felsefesine uygun bir flekilde uygulan›p uygulanmad›n› incelemek amac›yla gerçeklefltirilmifltir.
Araflt›rman›n kapsam›, Orta Anadolu’da faal olan orta ve büyük ölçekli iflletmelerdir. Bu iflletmelere gönderilen anketlerin 100 adeti cevaplanm›fl ancak bunlar›n içinden TKY’ni uygulayan veya uygulama haz›rl›¤› içinde oldu¤unu vurgulayan 40 iflletmenin anketleri de¤erlendirmeye tabi tutulmufltur.
5.2. Araflt›rman›n Yöntemi ve Analiz Teknikleri
Bu araflt›rma, anket çal›flmas› fleklinde gerçeklefltirilmifltir. Gönderilen anketlerin içinden TKY’ni uygulayan veya uygulama haz›rl›¤› içinde olan 40 adet orta
ve büyük iflletmenin üst düzey yöneticilerinin cevaplar›, bilgisayar ortam›nda
SPSS program›yla analiz edilmifl, elde edilen sonuçlar tablolar halinde sunularak
yorumlar› yap›lm›flt›r.
5.3. Araflt›rma Sonuçlar›n›n Analizi ve De¤erlendirilmesi
Araflt›rmam›zda Orta Anadolu’ da faaliyet gösteren, orta ve büyük ölçekli iflletmelerin içinde TKY’ ni uygulayan veya uygulama haz›rl¤› içinde olan 40 ifllet-

menin verdi¤i cevaplar analiz edilmifltir. Anketteki “TKY’ ni uygulamakta m›s›n›z?” sorusuna “hay›r” cevab›n› veren iflletmelerin de¤erlendirmeleri analiz edilmemifltir.
Anket çal›flmasmda elde edilen veriler, bilgisayar ortammda ve SPSS program›nda de¤erlendirilmifl ve analiz edilmifltir.
5.3.1. ‹flletmelere Ait Bilgiler

5.3.1.1. ‹flletmelerin Faaliyet Sahalar›

Tablo 3 : ‹flletmelerin Faaliyet Sahalar›na Göre Da¤›l›m›

Faaliyet Sahalar›
‹malat Sanayi
Hizmet Sektörii
‹flletme Say›s›
34
6
Oran
%85
%15
Yukar›daki tabloya göre, ankete kat›lanlar›n ve TKY’ ni uygulayan ya da uygulama haz›rl›¤› içinde olanlar›n %85’ i imalat sanayiinde, %15’ i de hizmet sektöründe faaliyet gostermektedir.

5.3.1.2. ‹flletmelerin Personel Say›lar›
Anket formuna cevap veren ve TKY’ ni uygulayanlar›n personel say›lar› afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
Tablo 4: ‹flletmelerin Personel Say›lar›na Göre Da¤›l›m›

100 ve Afla¤›s›
100’den Fazla
Say›
Oran
Say›
Oran
35
%87,5
5
% 12,5
Yukar›da sunulan tabloya göre, ankete kat›lan iflletmelerin % 87,5’ i KOBi (DiE’
ye göre) tan›m›na; % 12,5’ i ise büyük ölçekli iflletme tan›m›na girmektedir.
5.3.1.3 Anket Formuna Cevap Verenler ile ‹lgili Bilgiler

5.3.1.3.1. E¤itim Durumlar›
Afla¤›daki tabloda ankete kat›lanlar›n e¤itim durumlar› gösterilmektedir.

Tablo 5: Anketi Cevaplayanlar›n E¤itim Durumlar›na Göre Da¤›l›m›

Egitim Diizeyleri ‹lkö¤retim Lise
Lisans
Lisansüstü Toplam
12
16
1
40
Cevaplay›c› Say›s› 11
% 2,5
% 100
%40
%30
% 27,5
Oran
Yukar›daki tabloya göre TKY’ ni uygulayan veya uygulama haz›rl›¤› içinde olan
iflletmelerin % 42,5’ i lisans veya lisansüstü (yüksek lisans) düzeyinde e¤itim alm›fl elemanlar ankete cevap vermifllerdir. Bu da gösteriyor ki, TKY’ ni uygulayanlann büyük ço¤unlu¤u e¤itim düzeyi yüksek olanlardan oluflmaktad›r. Ancak ilkö¤retim ve lise düzeyinde egitim al›p kendini reel sektörde yetifltirmifl olanlar da

TKY’ ne gereken önemi vermektedirler. Zira ilkögretim düzeyinde olup, TKY’ ni
uygulayanlar›n oran› % 27,5; lise düzeyinde e¤itim alarak TKY’ ni uygulayanlar›n oran› ise % 30’ dur. Bu miktarlar, az›msanmayacak düzeydedir. Bu yüzden,
TKY’ ni uygulaman›n, e¤itim düzeyiyle direk ba¤lant›s› olmay›p, bu iflin bilincine varan ve azmiyle, arzusuyla, istikrarla, gabayla TKY’ ni elde etmeye ve de¤iflen dünyan›n rekabet flartlar›na ayak uydurmaya çal›flanlar›n durumlar›yla direk ba¤lant›s› oldu¤unu göstermektedir.
5.3.1.3.2. Ankete Cevap Verenlerin Görev Ünvanlar›
Ankete cevap verenlerin
tabloda sunulmufltur.

çal›flt›klar› kurumlardaki görev ünvanlar› afla¤›daki

Tablo 6 : Cevaplayanlar›n Görev Ünvanlar›na Göre Da¤›l›mlar›

Cevaplay›c›lar›

Yönetici

Büro Personeli

‹flçi

Toplam

Say›s›

35

3

2

40

Görev Ünvanlar›

Oran

% 87,5

% 7,5

%5

%100

Verilen tabloda görüldü¤ü gibi, ankete cevap veren ya da uygulama haz›rl›¤›
içinde olanlann %87,5’ ini müdür, genel müdür gibi yönetim kadrosunu oluflturan elemanlar almaktad›r. TKY ile yak›ndan ilgili olan yönetici kadrosunun anket formunu doldurmas›, konuyu aç›kl›¤a kavuflturma aç›s›ndan önem arz etmektedir. Zira TKY’ ni oluflturup, uygulamaya koyacak olanlar ilk önce yönetici durumda olan elemanlard›r. Bu yüzden, cevaplar›n daha bilinçli ve en optimum diizeyde verildi¤i görülmektedir.
5.3.1.4. Çözümleyici Bilgiler

Araflt›rmam›z›n kapsam alan›na giren iflletmelere, öncelikle iflletmelerinde TKY
felsefesinin uygulan›p uygulanmad›¤› sorulmufltur. Uygulama yap›lan 100 iflletmeden elde edilen sonuçlara göre uygulad›¤›n› veya uygulama haz›rl›¤› içinde
olduklar›n› belirten iflletmeler analize tabi tutulmufl, ancak uygulamayanlar›n anketleri analiz edilmemifltir.
5.3.1.5. Uygulamaya Konu Olan ‹flletmelerde Kullan›lan Kalite Kontrol
Sistemleri

TKY’ni uygulayan veya uygulama haz›rl›¤› içinde olan iflletmelerde sadece TKY
sistemi de¤il, klasik anlamda uygulanan ve afla¤›da isimleri belirtilen kalite kontrol sistemleri de uygulanmaktad›r.

Tablo 7: ‹flletmelerde Uygulanan Kalite Kontrol Sistemleri ve Miktarlar›
Hiç Çok Az K›smen Fazla Çok Fazla Toplam
Toplam Kalite
1
2
7
23
5
38
Kontrolü
%
2
5
18
60
13
100
Operator Kontrolü 2
5
6
15
8
36
%
5
14
17
41
22
100
Son Kalite Kontrolü 2
1
5
16
13
37
%
5
3
13
43
35
100
Nezaketçi Kalite 1
5
11
12
5
34
Kont.
%
3
15
32
35
15
100
‹statistiki Kalite
1
4
9
12
9
35
Kont.
%
3
11
26
34
26
100
Yukar›da verilen tabloya göre, iflletmelerde uygulanan kalite kontrol sistemleri
içinde en çok uygulanani Toplam Kalite Kontrolü sistemidir. Bu sistemde kalite
yönetimi, koordineli ve ekip çal›flmas› halinde yap›lmaktad›r.

5.3.1.6. TKY Felsefesini Benimseyen ‹flletmelerin Öncelik Tan›d›¤› Faktörler
TKY faaliyetleri yürütülürken, TKY’nin karakterine uygun bir flekilde yap›lacak ifllemlerin hangi önceliklerin ön planda tutulmas› gerekti¤ine dair anlay›fl›n tespiti için,
cevaplay›c›lara afla¤›daki seçenekler yöneltilmifltir.
Tablo 8: TKY’ni Benimseyen ‹flletmelerin Öncelik Tan›d›klar› Faktörler
Say›
%
Bütün ‹flgörenlerin Kat›l›m›n
10
34,5
Esas Alan Bir Yönetim Anlay›fl›
Tak›m Ruhu Oluflturarak TKY’ni
11
37,9
‹fller Hale Getirmek
Uzlaflmaya ve ‹stiflareye Dayal› Bir
2
6,9
Yönetim Anlay›fl›yla TKY Yürütmek
Merkezi Karar Alma Mekanizmas›yla
3
10,3
TKY’ni Uygulamaya Çal›flmak
‹flgören Tatminini Sa¤layarak TKY’ni
2
6,9

Yürütmeyi Amaçlamak
Beyin F›rt›nas› ve Kalite Çemberleri
Mekanizmalar›n› Çal›flt›rmak
Toplam

1

3,4

29

100

Yukar›daki tabloya göre, TKY’nde en önemli esaslardan biri olan tak›m ruhu
oluflturarak TKY’ni uygulamak, % 37,9 gibi bir oranla birinci s›ray› alm›fl ve
onun ard›ndan, birinci s›radaki madde kadar önemli olan bütün iflgörenlerin kat›l›m›n› esas alan bir yönetim anlay›fl›, % 34,5 oran›yla ikinci s›raya yerleflmifltir.
Bu durum, TKY’nde çok önemli bir esas olan “Ben merkezli de¤il; biz merkezli çal›flma anlay›fl›” prensibinin iyi alg›land›¤›n› göstermektedir.

5.3.1.7. ‹flletmelerde TKY’nin Etkin Uygulanmas› ve Optimum Fayda Elde
Edilmesi
TKY’nin etkin bir flekilde ifllemesi için, uygulamalar›n kararl› bir flekilde yap›lmas› gerekmektedir. Kararl›l›¤›n sa¤lanmas› için, iflletmede çal›flan tüm kadro,
bir konsensüs içinde ve koordineli çal›flmal›d›r. Koordinasyonun sa¤lanmad›¤›,
tak›m ruhunun geliflmedi¤i, iletiflim bozuklu¤unun yafland›¤› bir ortamda
TKY’nin ifllerli¤inde söz edilemez.T›pk› bir beyindeki k›lcal damarlardan birisinin bile fliflerek patlamas›n›n, bir beyin kanamas›na yol açmas› gibi, örgütte ifllerlik ve etkinli¤i bozabilecek bir bozuklu¤un TKY’nin s›hhatine olumsuz bir etki
yapaca¤› kaç›n›lmaz olacakt›r. Bu yüzden, TKY’ni benimseyen iflletmelerin bu
esaslar›n uygulamadaki duyarl›l›klar›n› ölçmek için afla¤›daki sorular sorulmufltur.
Tablo 9: ‹flletmelerde TKY’nin Etkin Uygulanmas› ve Optimum Fayda
Edilmesi ‹çin Önemli Olan Faktörler
TKY’nin Etkin Olmas› ‹çin Gerekli Olan Esaslar
Önem S›ras› Ortalama
Üst Düzey Yöneticilerinin TKY’ni Benimsemesi,
Sahiplenmesi ve Alt Kademe Çal›flanlar›na
1
1.83
Yans›tabilmesi
Personelin TKY’ne Katk›da Bulunmas› ‹çin
2,85
Yeterince Motive Edilmesi
4
Alt Kademe Çal›flanlar›n›n, TKY’ne Karfl› Bak›fl
Aç›lar›n›n Olumlu Yönde Geliflmesi
3
2.63
‹flgören Tatmininin, fiziksel, ruhsal ve kültürel
(Fikirsel) Aç›dan Geliflimi Sa¤lanarak TKY’nin
2
2.48
Etkin Olarak ‹fllemesinde ‹tici Bir Güç Olmas›n›
Sa¤lamak
Di¤er
5
3.00

Yukar›daki tabloya göre, TKY’ni uygulayan veya uygulama haz›rl›¤› içinde
olanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u, TKY’nin etkin bir flekilde uygulanmas› ve süreklili¤inin sa¤lanmas› için, öncelikle üst düzey yöneticilerin kararl› bir flekilde
TKY’ni benimsemeleri, sahiplenmeleri ve alt kademe çal›flanlar›na yans›tmalar›
gerekti¤i konusunda fikir birli¤i sa¤lam›fllard›r. Bu da, TKY’nin etkin bir flekilde uygulanmas› için gerekli olan temel esas›n, üst düzey yöneticilerin kararl› olmas›, benimsemesi ve alt kademe çal›flanlara optimum bir flekilde yans›tmas› gerekli oldu¤u konusunun çok iyi alg›land›¤›n› göstermektedir.
5.3.1.8. Daha ‹yi Bir Kalite ‹çin ‹flgören Aç›s›ndan ‹tici Güç Olan Esaslar
Bir ürünün kaliteli olarak elde edilmesinde rol oynayan faktörlerin bafl›nda insangücü geldi¤ine göre, bu konuda onun görüfllerine de baflvurulmal›d›r. ‹flgörenin TKY’nin gerçeklefltirilmesinde ön planda tuttu¤u kriterlerin ne oldu¤u afla¤›daki flekilde sorulmufltur.
Tablo 10: TKY’nin Etkin Olmas› ‹çin ‹flgören Aç›s›ndan ‹tici Güç Olan
Esaslar
Hiç Çok Az K›smen Fazla Çok Fazla Toplam
Çal›flma fiartlar›n›n 1
1
22
16
40
‹yi Olmas›
%
2
2
55
40
100
‹flgörenlerin kat›l›m› 2
1
5
26
6
40
%
5
2
12
65
15
100
‹flgücü E¤itiminin
2
2
13
18
5
40
Etkisi
%
5
5
33
45
12
100
Baflar›l› Çal›flmalar›n 1
1
10
16
12
40
Ödüllendirilmesi
%
2,5 2,5
25
40
30
100
Ücretin Tatminkar
2
1
5
16
14
38
Olmas›
%
5
3
13
42
37
100
Çal›flanlarda Aidiyet 3
1
5
17
8
34
Duygusu Oluflturmak
%
9
3
15
50
23
100
Di¤er
-

Bu tabloda sorulan sorular›n hepsi de iflgören aç›s›ndan çok önemli olan sorulard›r. Ancak cevaplay›c›lar, “fazla” ve “çok fazla” hanesinde en çok iflaretlemeyi
“Çal›flma fiartlar›n›n ‹yi Olmas›” sorusu için yapm›fllard›r (% 95). Bu da gösteriyor ki, iflgörenlerin etkin ve verimli olmas›ndaki en büyük etmenlerin bafl›nda ergonomik düzen ve rahat bir çal›flma ortam› faktörü gelmektedir. Ayn› hanelerdeki iflaretlemelerin 2. s›radaki yüzde oran›n› % 80’lik bir rakamla “‹flgörenlerin
Kat›l›m›” maddesi alm›flt›r. TKY’nde en önemli esaslardan biri olan ve sürekli
geliflmenin temelini oluflturan “‹flgücü E¤itiminin Etkisi” maddesi %57 gibi düflük bir oranla son s›ralarda yer alm›flt›r. Bu da oldukça düflündürücü bir durumu
ortaya koymaktad›r.
5.3.1.9. ‹flletmelerde ‹flgücü E¤itimi ve Ar-Ge Çal›flmalar›n›n Uyguland›¤›
Bölümler

‹flletmelerin geliflen ve de¤iflen dünya standartlar›na uyum sa¤lamas›nda ve
TKY’nin etkin bir flekilde ifllemesinde en önemli etkenler olan iflgücü e¤itimi ve
Ar-Ge çal›flmalar›n›n iflletmelerin hangi bölümünde daha çok uyguland›¤›n› tespit etmek amac›yla, cevaplay›c›lara bu konu sorulmufltur.
Tablo 11: ‹flletmelerde ‹flgücü E¤itimi ve Ar-Ge Çal›flmalar›n›n
Uyguland›¤› Bölümler

Ücret Bölümleri

Teknik Bölümler

Hiç

Çok Az K›smen

1

5

3

3

10

6

Fazla

Çok Fazla Toplam

21

-

26

-

38

-

39

‹nsan Kaynaklar›

-

7

12

16

-

Yönetici Kadro

2

3

12

22

-

Pazarlama Bölümü Alt Kademe
Çal›flanlar›

1

2

5

8

16

29
15

37

-

35

39

37

Yukar›da verilen tabloda görüldü¤ü gibi, iflgücü e¤itiminin ve Ar-Ge çal›flmalar›n›n en çok uyguland›¤› bölüm pazarlama bölümüdür. Bunun altta yatan sebebi,
üretilen mal›n Pazar bulmas› ve rakiplerine üstünlük sa¤lanmas› için, bu alanda
iflgücünün çok iyi e¤itilmesi istemidir. Zira mamül mal›n iyi bir flekilde tan›t›lmas›nda ve rekabet ortam›nda iyi bir mevkiye oturmas›nda etkili olacak önemli
faktör iflgücü faktörüdür. Bu yüzden elemanlar›n, Pazar pay›n› art›rmadaki yetene¤ini optimum düzeyde sergileyebilmeleri için kalifiye olmalar› gerekti¤i ön
planda tutulmufltur. Bu fl›kk›n hemen ard›ndan “teknik bölümler”in seçilmesi de
oldukça anlaml›d›r. Zira ürünün kaliteli üretilmekinde, teknik elemanlar›n etkinli¤i oldukça önemlidir. Bu elemanlar›n iyi yetiflmesi ve Ar-Ge faaliyetlerini sü-

rekli de¤iflen dünya standartlar›na uyum sa¤lamas› için optimum düzeyde sürdürmeleri gerekmektedir.
5.3.1.10. TKY ile Çal›flan ‹flletmelerde Beyin F›rt›nas› Uygulamalar›

TKY’nin iflletmelerde etkin olmas› ve baflar› elde edilmesinde en önemli pay
“insangücü” ne atittir. Bu yüzden yap›lacak ilk ifl, insan beynini ön planda tutmakt›r. Yani beyin f›rt›nas› ifllemine optimum düzeyde ifllerlik kazand›rmak gerekmektedir. Bu ifllem bir konsültasyon ameliyesi veya bir istiflare mekanizmas›d›r. Bu mekanizma TKY’nin etkinli¤ini sa¤layacak bir sistemdir ve orijinal fikirlerin üretilmesinde münbit bir atmosferdir. Dolay›s›yla bu mekanizman›n sürekli ve sistematik bir flekilde iflletilmesi gerekmektedir.
Bu mekanizman›n iflletmelerde ne düzeyde uygulanmakta oldu¤u afla¤›daki tabloda sunulmufltur:
Tablo 12: TKY’ni Uygulayan ‹flletmelerde Beyin F›rt›nas›
Uygulamalar›n›n Düzeyleri

Düzeyler
Say›

Hiç
1

Çok Az
4

K›smen
13

Fazla

15

Çok Fazla
6

Toplam
39

Yukar›da verilen tablodan anlafl›ld›¤› gibi, TKY’nin çok önemli bir faktörü olan
ve bir nevi fikir al›fl-verifli ile tart›flma forumu niteli¤indeki “beyin f›rt›nas›” uygulamalar›n›, az da olsa, hemen bütün iflletmeler gerçeklefltirmektedir. Bu da
gösteriyor ki, TKY’nin etkin olmas›n› sa¤layan ve bir nevi konsültasyon yada istiflare mekanizmas› olan “beyin f›rt›nas›” faaliyeti, uygulamaya konu olan iflletmelerce uygulanmakta ve önemi anlafl›lm›fl bulunmaktad›r.

5.3.1.11. Kalite Çemberlerinin Uygulanmas›

TKY’nin ifllevsel olarak sürdürülebilmesi için, üst kademe yönetcilerinin alt kademe çal›flanlar›yla koordineli bir flekilde çal›flmas› gerekir. Bu comple çal›flma
sisteminin en etkin metodu ise, TKY’ni benimseyen iflletmelerde “Kalite Çemberleri” sistematik ve optimum düzeyde uygulanmas› ile mümkün olmaktad›r.
Ürünlerin s›f›r hatayla ve müflteri tatminini sa¤layacak flekilde üretilmesinde
önemli rol oynayan faktörlerden biri de bu mekanizman›n iflletilmesidir. Bu mekanizman›n, TKY felsefesini benimseyen iflletmelerde uygulan›p uygulanmad›¤›n› ö¤renmek amac›yla afla¤›daki soru yönetilmifltir.
Tablo 13: ‹flletmelerde Kalite Çemberlerinin Uygulanmas›n›n Düzeyleri

‹flletmenizde Kalite
Hiç Çok Az K›smen Fazla Çok Fazla Toplam
Çemberleri Ne Düzeyde
Uygulanmaktad›r?

Say›:

-

3

13

19

5

40

Tablodan anlafl›ld›¤› gibi, Kalite Çemberlerinin uygulanmas›, az miktarda da olsa gerçeklefltirilmektedir. Fazla ve Çok Fazla fl›klar›n› iflaretleyenlerin say›s›n›n
24 olmas›, ideal olmasa da ümit verici bir düzeydir. Bu durum gösteriyor ki, kalite çemberlerinin önemi ço¤u organizasyon taraf›ndan kavranm›fl ve uygulama
alan›na dökülmüfltür.
5.3.1.12. TKY’nin ‹flletmelerde Etkin ve Baflar›l› Bir fiekilde Uygulanmas›
TKY’nde istenilen düzeyde ve tatminkar olarak etkinlik ve baflar› elde etmek oldukça zor ve uzun bir süreçtir. Zira günümüz dünyas›nda sürekli geliflme ve de¤iflme e¤ilimleri bafldöndürücü bir flekilde yükselmektedir. Bu geliflim ve de¤iflimleri gerçeklefltiren organizyonlarla rekabet etmek için oldukça fazla bir efor
sarfetmek gerekmektedir. Bu yüzden, iflgücü e¤itimi, benchmarking, AR-GE çal›flmalar› gibi faaliyetlerin optimum düzeyde yap›lmas› çok önemlidir. TKY’ni
uygulayan veya uygulama haz›rl›¤› içinde olan iflletmelere bu konuda yöneltilen
soruya verilen cevaplar afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
Tablo 14: TKY Uygulamalar›nda Etkinlik ve Baflar›n›n Elde Edilmesi ve
Düzeyleri
Düzeyler:
Hiç Çok Az K›smen Fazla Çok Fazla Toplam
Say›:
2
20
16
2
40

Tabloya göre sonuç ümit verici düzeydedir. Zira k›smen etkinlik ve baflar› elde
edenlerin miktar› 20; fazla ve çok fazla TKY etkinli¤i elde edenlerin toplam miktar› 18’dir. Yani etkinlik sorunu bir çok iflletmede k›smen de olsa halledilmifl görünmektedir. Bu durum gösteriyor ki, TKY’ni uygulayanlar›n büyük bir bölümü
etkin bir yönetim mekanizmas› elde etmek için TKY’nin gerekli unsurlar›n› yerine getirmeye çal›flmaktad›rlar.

SONUÇ
Küresel rekabet flartlar›nda, iflletmelerin ayakta kalmak için sürdürdükleri mücadelede klasik anlamdaki yönetim sistem ve modellerinin geçerlili¤ini kaybetti¤i
görülmektedir. Bu yüzden, sürekli de¤iflim geçiren günümüz iktisadi hayat›nda
cari olabilecek ve rekabet ortam›nda etkinli¤ini hissettirebilecek bir yönetim modelinin sistematik ve sürekli bir flekilde uygulanmas› gerekmektedir. Böyle bir
yönetim modelinin TKY oldu¤u tüm dünyada kabul görmüfl ve ciddi anlamda faaliyet gösteren bir çok örgüt taraf›ndan uygulanmaya bafllam›flt›r.
TKY’nin iflletmelerde etkin bir flekilde uygulanabilmesi için, TKY felsefesinin
çok iyi hazmedilerek benimsenmesi ve uygulanmas› gerekmektedir. Bu çal›flmada, TKY’nin etkin olarak uygulanmas› için gerekli olan prensipler ve direktifler
vurgulanmaya çal›fl›lm›flt›r.
Uygulama k›sm›nda elde edilen sonuçlara göre, TKY’ni uygulayan veya uygula-

ma haz›rl›¤› içinde olan iflletmelerin,
TKY’nin prensiplerini optimum düzeyde olmasa da, yeterince iyi bir flekilde alg›lad›klar› ve uygulamaya çal›flt›klar› anlafl›lm›flt›r. Bu ba¤lamda,
iflletmelerin ço¤unun TKY’ni etkin k›lacak faaliyetler gerçeklefltirdikleri ve
bunun sonucunda iflletmelerinin rekabet flartlar›nda etkin bir konumda olduklar› izlenimi edinilmifl bulunmaktad›r.
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KURUMLARIN YURT DIfiI ZARARLARININ
KURUM KAZANCINDAN ‹ND‹R‹LMES‹

T

Fuat GÜNAY
Yeminli Mali Müflavir

am mükellef kurumlar›n yurt d›fl› faaliyetlerinden do¤an zararlar›n›n Türkiye’deki hesaplar›na intikali konusunda Kurumlar Vergisi Kanunu’na
5228 Say›l› Kanunun 32’nci maddesi ile eklenen mükerrer 14’ncü madde
ve 34 Say›l› Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i gere¤ince afla¤›daki ifllemlerin yap›lmas› ve sözkonusu belgelerin yasal süreler içersinde Türkiye’deki ilgili vergi
dairesine ibraz› gereklidir.
Mükerrer 14’ncü maddenin 1/a f›kras›nda tam mükellefiyette yurt d›fl› faaliyetlerden do¤an zararlar›n , Türkiye’de beyan ettikleri kazançlardan gider olarak indirebilmeleri için, faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlar›na göre beyan edilen vergi matrahlar›n›n (zarar dahil) her y›l o ülke mevzuat›na göre denetim yetkisi verilen kurulufllarca rapora ba¤lanmas› ve bu raporun asl› ile tercüme edilmifl bir örne¤inin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine ibraz› halinde gider olarak
indirilebilecektir. Denetim kurulufllar›nca haz›rlanacak raporun ekinde yer alan
vergi beyanlar›n›n, bilanço ve kar-zarar cetvellerinin o ülkedeki yetkili mali makamlarca onaylanmas› zorunludur.
Faaliyette bulunulan yabanc› ülkede denetim kuruluflu olmamas› halinde ,her y›la ait vergi beyannamesinin , o ülke yetkili makamlar›ndan al›nacak birer örne¤inin mahallindeki Türk elçilik ve konsolosluklar›,yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin ayn› mahiyetteki temsilcilerine onaylat›larak ,asl›n›n ve tercüme edilmifl bir örne¤inin ilgili vergi dairesine ibraz› gereklidir.
Yasa metninde ayr›ca;
Türkiye’de Kurumlar Vergisi’nden istisna edilen kazançlarla ilgili yurt d›fl› zararlar,yurt içindeki kazançlardan indirilemez. Türkiye’de gider yaz›lan yurt d›fl›
zarar›n, ilgili ülkede de mahsup edilmesi ve gider yaz›lmas› halinde, Türkiye’deki beyannameye dahil edilecek yurt d›fl› kazanç, mahsup veya gider yaz›lmadan
önceki tutar olacakt›r, hükümleri yer almaktad›r.
Yukar›da belirtildi¤i üzere;
yurt d›fl› zararlar›n Türkiye’de beyan edilecek olan kurum kazanc›ndan gider olarak indirilmesi belirli esaslara ba¤lanm›fl ve uygulama ile ilgili usul ve esaslar›
belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkili k›l›nm›flt›r.
Bakanl›k konu ile ilgili olarak yay›nlam›fl oldu¤u 34 Say›l› Kurumlar Vergisi

Kanunu Genel Tebli¤i ile:
Yurt d›fl› zararlar›n›, Türkiye’de beyan
ettikleri kazançlar›ndan indirmek isteyen kurumlar›n yurt d›fl› faaliyet sonuçlar›n›, her y›l yukar›daki esaslara
göre tevsik etmeleri flartt›r. Faaliyette
bulundu¤u yabanc› ülkede do¤an vergi
matrah›n›, herhangi bir y›l yukar›daki
esaslara göre tevsik etmeyen mükelleflerin yurt d›fl› zararlar›n›n, Türkiye’de
beyan edilen kazançtan indirilmesi
mümkün de¤ildir. Yurt d›fl› zararlar›n
gider olarak indirime tabi tutulmas› her
y›l için bu ifllemlerin yap›lmas›n› gerektirmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na 3380 Say›l› Kanunun 9’uncu maddesi ile eklenen Geçici 16. madde hükmüne göre;
1991 y›l› sonuna kadar yurtd›fl› faaliyet
zararlar›n› yurt içi kurum kazanc›ndan
indirecek mükellefler geçmifl befl y›ll›k
faaliyet sonuçlar›n›, Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun bu kanunla de¤iflik 14’üncü maddesinin 7 numaral› bendindeki
esaslara göre tevsik etmek zorundad›rlar.
1987 Y›l› dahil olmak üzere 1991 Y›l›
sonuna kadar yurt d›fl› faaliyet zararlar›n› beyan edilen kurum kazançlar›ndan indirecek kurumlar, bundan böyle
her y›l faaliyet sonuçlar›n› tevsik edecekleri gibi, ayr›ca yukar›daki esaslar
uyar›nca geçmifl befl y›ll›k faaliyet sonuçlar›n›da tevsik etmek zorundad›rlar. Geçmifl befl y›lda yurt d›fl› faaliyeti
olmayan mükelleflerden, sadece faaliyette bulunduklar› y›llar için tevsik
flart› aranacakt›r. Ancak mükellefin
geçmifl befl y›ll›k faaliyetlerinin olmamas› halinde bu durumu ilgili makam-

lardan alaca¤› belgeler ile tevsik etmesi flartt›r.
Faaliyet sonuçlar›n›n genel netice hesaplar›na intikal ettirme zaman›;
Faaliyette bulunulan yabanc› ülkenin
mevzuat›na göre, hesap döneminin kapand›¤› tarih itibar›yle ilgili ülke mevzuat›na göre tespit edilen faaliyet sonucu, Türkiye’de de ayn› tarih itibar›yle
genel netice hesaplar›na kaydedilecektir. Bu kay›t keyfiyeti mükellefin iradesi d›fl›ndaki sebeplerden dolay› zaman›nda yap›lamam›flsa, bu kurumun faaliyet sonucu ile ilgili kazanc›, tasarruf
edilebildi¤i y›lda genel netice hesaplar›na intikal ettirilecektir.
Tasarruf kriteri, faaliyette bulunulan
yabanc› ülkede, faaliyet sonuçlar›n›n, o
ülke mevzuat›na göre hesaplan›p, genel netice hesaplar›na intikal ettirilmesinde, kazanc›n kambiyo mevzuat›na
göre fiilen Türkiye’ye getirilmesinin
herhangi bir etkisi olmayacakt›r. Faaliyette bulunulan yabanc› ülkede kazanc›n tasarruf edilebilmesi yeterlidir.
Dönem faaliyet sonucunun Türkiye’de
genel netice hesaplar›na intikal ettirilme zaman› yukar›da belirtildi¤i flekilde
belirlenmifl olup, yabanc› para cinsinden belli olan söz konusu mebla¤,
T.C.Merkez Bankas›’n›n o gün için
tespit ve ilan etti¤i döviz al›fl kuruyla
de¤erlendirilecektir. T.C.Merkez Bankas›’nca tespit ve ilan olunmayan yabanc› paralarda ise Maliye Ve Gümrük
Bakanl›¤›’n›n Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit ve ilan etti¤i kurlara göre de¤erlendirilecektir.
Dönem faaliyet sonucunun Türkiye’de
genel netice hesaplar›na intikal ettiril-

mesinden ve beyan edilmesinden sonra, bu kazanc›n karfl›l›¤› yabanc› paran›n Türkiye’ye getirilmesi halinde, söz
konusu yabanc› paran›n kurunda meydana gelecek de¤iflikli¤in yabanc› paran›n Türkiye’ye getirildi¤i y›l›n genel
netice hesaplar›na intikal ettirilmesi
gerekir.
Faaliyette bulunulan ülkedeki karlar,
Türkiye’de genel netice hesaplar›na

hangi para cinsinden intikal ettirilmifl-

se, zararlar da ayn› para cinsinden intikal ettirilecektir.

Yukar›da belirtilen esaslara uymayan

mükelleflerin yurt d›fl› zararlar›n›n,
Türkiye’de elde ettikleri kazançlar›ndan indirmeleri mümkün de¤ildir.

YILLARA SAR‹ ‹NfiAAT VE ONARIM
‹fiLER‹ VE MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹

B

Bora YARGIÇ
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir

G‹R‹fi
ilindi¤i üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 42-43 ve 44’üncü maddelerinde
düzenlenen ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyar›nca
Kurumlar Vergisi mükelleflerine de uygulanacak olan Y›llara Sari ‹nflaat
ve Onarma ‹fllerinde vergileme özel bir rejime tabi tutulmufltur.Bu özel rejim sadece birden fazla takvim y›l›n› kapsayan inflaatlar için geçerlidir.Ayn› y›l içerisinde bafllay›p, o y›l içinde bitirilen inflaat ve onarma ifllerinden elde edilen kazançlar Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde belirtilen Y›llara Sari ‹nflaat
ve Onarma ifli kapsam›nda de¤erlendirilmeyip, genel hükümler çerçevesinde
vergilendirmeye tabi tutulurlar.
Yaz›m›z›n konusunu y›llara sari inflaat ve onar›m ifllerinin mahiyeti, vergilendirme rejimi, muhasebe kay›tlar› ve özellik arz eden konular oluflturacakt›r.
1.YILLARA SAR‹ ‹NfiAAT VE ONARIM ‹fiLER‹N‹N MAH‹YET‹
1.1.KANUN‹ DÜZENLEMELER
Y›llara Sari ‹nflaat ve Onarma ‹flleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 42-43 ve 44’üncü maddelerinde hüküm alt›na al›nm›flt›r. Gelir Vergisi Kanunu’nun 42.Maddesi
afla¤›daki gibidir;
Birden fazla takvim y›l›na sirayet eden inflaat ve onarma iflleri:
Madde 42- (2361 say›l› Kanunun 30’uncu maddesiyle de¤iflen madde) Birden
fazla takvim y›l›na sirayet eden (5035 Say›l› Kanunun 48/4-a maddesiyle de¤iflen ibare, Yürürlük: 2.1.2004; Geçerlilik:1.1.2004) inflaat (dekapaj iflleri de inflaat ifli say›l›r) ve onarma ifllerinde kar veya zarar iflin bitti¤i y›l kati olarak tespit
edilir ve tamam› o y›l›n geliri say›larak mezkur y›l beyannamesinde gösterilir.
Mükellefler bu madde kapsam›na giren hallerde her inflaat ve onar›m iflinin has›lat ve giderlerini ayr› bir defterde veya tutmakta olduklar› defterlerin ayr› sayfalar›nda göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri ifllerin ikmal edildi¤i y›l›n (5228 Say›l› Kanunun 59/3-c maddesiyle de¤iflen ibare, Yürürlük:
31.07.2004) Mart ay›n›n onbeflinci günü akflam›na kadar vermeye mecburdurlar.
Söz konusu madde uyar›nca bir iflin Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde
belirtilen y›llara sari inflaat ve onar›m ifli kapsam›na girmesi için afla¤›daki flartlar›n oluflmas› gerekir;

A-Yap›lan ‹fl ‹nflaat ve Onar›m ‹fli
Olmal›d›r
‹nflaat ve Onar›m ifllerinden; Gerçek ya
da tüzel kiflilere ait bir iflin, düzenlenen
sözleflme koflullar›na uygun olarak belirli bir ücret karfl›l›¤›nda yap›lmas› anlafl›lmal›d›r.
Yap›lan iflin faaliyet konusu inflaat ve
onar›m iflinin kapsam›na giriyorsa o
iflin Gelir Vergisi Kanunu’nun
42.maddesi kapsam›nda de¤erlendirilir.

B-‹nflaat ve Onar›m ‹fli Özel veya
Kamu Kesimi ile Yap›lan bir
taahhüde ba¤l› olarak yap›lmal›d›r
Yap›lacak iflin Gelir Vergisi Kanunu’nun 42.maddesi kapsam›nda de¤erlendirilebilmesi için, iflin özel veya kamu kesimi ile yap›lan bir taahhüde
ba¤l› olarak yap›lmas› gerekir.
Taahhüt yaz›l› olmakla birlikte sözlü
de olabilir.Burada önemli olan yap›lacak inflaat ve Onar›m iflinin baflkalar›n›n hesab›na ve taahhüde ba¤l› olarak
yap›lmas›d›r.
Di¤er yandan özel inflaat niteli¤inde
bulunan, kendi nam ve hesab›na bina
infla edilip sat›lmas›, kat karfl›l›¤› konut
yada iflyeri yap›lmas› veya inflaata tafl,
kum ve çak›l sa¤lanmas›n›n taahhüt
edilmesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun
42. maddesi kapsam›nda olmayacakt›r.
C-‹nflaat ve Onar›m ‹flinin Y›llara
Sirayet Etmesi
‹nflaat ve Onar›m iflinin Gelir Vergisi
Kanunu’nun 42.maddesi kapsam›nda
de¤erlendirilebilmesi için, yap›lan iflin
birden fazla takvim dönemine sirayet
etmesi gerekir.

Burada söz konusu olan dönem takvim
y›l› de¤ildir. Örne¤in bir inflaat ve
onarma ifli 25.12.2003 tarihinde bafllay›p 25.1.2004 tarihinde tamamlan›rsa
iflin süresi 2 ay olmakla birlikte birden
fazla takvim y›l›na sirayet etti¤i için bu
madde kapsam›na de¤erlendirilmelidir.

1.2. ‹flin Bitim Tarihi
Y›llara sari ‹nflaat ve Onar›m ‹fllerinde
iflin bafllang›c› ile iflin bitimi yap›lan
mukavelede belirtilir.Taahhüt sözleflmesinin yap›ld›¤› tarihte ifl genelde
bafllam›fl say›l›r.
‹flin bitim tarihi ise oldukça önemlidir.Çünkü bu ifllerin kesin kar veya zarar› iflin bitim y›l›nda saptanacak ve bitim y›l›n›n kazanc› olarak vergilendirilecektir.
Y›llara Sari ‹nflaat ve Onar›m ‹fllerinde
iflin bitifl tarihi Gelir Vergisi Kanunu’nun 44’üncü maddesinde aç›klanm›flt›r.
Madde 44- (2361 say›l› Kanunun
31’inci maddesiyle de¤iflen madde) ‹nflaat ve onarma ifllerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde
(5035 Say›l› Kanunun 48 inci maddesiyle de¤iflen ibare, Yürürlük:
2.1.2004; Geçerlilik:1.1.2004) geçici
kabulün yap›ld›¤›n› gösteren tutana¤›n
idarece onayland›¤› tarih; di¤er hallerde iflin fiilen tamamland›¤› veya fiilen
b›rak›ld›¤› tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.
Bitim tarihinden sonra bu ifllerle ilgili
olarak yap›lan giderler ve her ne nam ile
olursa olsun elde edilen has›lat, bu giderlerin yap›ld›¤› veya has›lat›n elde
edildi¤i y›l›n kar veya zarar›n›n tespitinde dikkate al›n›r.

Kanun maddesinde bitim tarihi farkl› tan›mlanm›flt›r. Buna göre
• Söz konusu y›llara yayg›n inflaat ve
onar›m ifli Geçici ve Kesin Kabul usulüne tabi ise;” Geçici kabulün yap›ld›¤›
tutana¤›n imzaland›¤› gün” iflin bitim
tarihi say›lacakt›r. Geçici kabulün yap›lmas›na ra¤men ifl tamamen bitmemifl
olsa dahi vergilendirme aç›s›ndan ifl tamamlanm›fl kabul edilecektir.
• Söz konusu y›llara yayg›n inflaat ve
onar›m ifli Geçici ve Kesin Kabul usulüne tabi de¤il ise iflin fiilen tamamland›¤› tarih bitim tarihi olarak kabul edilecektir. Fiilen tamamlanmadan, taahhüt
edilenin karfl› taraf›n kullan›m›na haz›r
duruma getirilmesi anlafl›lmal›d›r.
• Y›llara ayg›n inflaat ve onar›m iflinin,
çeflitli nedenlerle yüklenici taraf›ndan
b›rak›ld›¤› durumlarda fiilen b›rakma
tarihi iflin bitim tarihi olarak ifllem görecektir.
2-YILLARA SAR‹ ‹NfiAAT VE
ONARIM ‹fiLER‹NDE ORTAK
G‹DERLER‹N DA⁄ITIMI
2.1 Müflterek Genel Giderlerin
Da¤›t›lmas›
Y›l içinde birden fazla takvim y›l›na sirayet eden inflaat ve onarma ifllerinde
veya bu ifllerin di¤er ifllerle birlikte yap›lmas› halinde, müflterek genel giderlerin da¤›t›m› Gelir Vergisi’nin 43’üncü
maddesinin 1 ve 2. f›kralar›nda aç›klanm›flt›r.
Müflterek genel giderlerin da¤›t›lmas›:
Madde 43- Birden fazla takvim y›l›na
sirayet eden inflaat ve onarma ifllerinde
veya bu ifllerin di¤er ifllerle birlikte yap›lmas› halinde müflterek genel giderler
afla¤›daki gibi da¤›t›l›r:

1. (5024 Say›l› Kanunun 7 nci maddesiyle de¤iflen bent, Yürürlük: 1.1.2004)
Y›l içinde birden fazla inflaat ve onarma
iflinin birlikte yap›lmas› halinde, her y›la ait müflterek genel giderler bu ifllere
ait harcamalar›n (enflasyon düzeltmesi
yap›lan dönemlerde düzeltilmifl tutarlar›n›n) enflasyon düzeltmesine tabi tutulmufl tutarlar›n›n birbirine olan nispeti
dahilinde;
2. (5024 Say›l› Kanunun 7 nci maddesiyle de¤iflen bent, Yürürlük: 1.1.2004)
Y›l içinde tek veya birden fazla inflaat
ve onarma iflinin bu madde flümulüne
girmeyen ifllerle birlikte yap›lmas› halinde, her y›la ait müflterek genel giderler, bu ifllere ait harcamalar ile di¤er ifllere ait sat›fl ve has›lat tutarlar›n›n (enflasyon düzeltmesi yap›lan dönemlerde
bunlar›n düzeltilmifl tutarlar›n›n) birbirine olan nispeti dahilinde;
2.1.1- Birden Fazla Taahhüt ‹flinin
Birlikte Yap›lmas›
Gelir Vergisi Kanunu’nda özel düzenlemeye konu olan müflterek genel giderlerin hangi tür harcamalardan olufltu¤unu
belirten bir tan›m yer almamaktad›r.
Ancak, iflletmenin faaliyet alan›na giren herhangi bir iflle do¤rudan ilgili olmayan, baflka bir deyiflle y›l içerisinde
gerçeklefltirilen birden fazla iflin tümünü ilgilendiren masraflar›n “müflterek genel giderlerden say›ld›¤› kabul edilmektedir.
01.01.2004 tarihinden sonra yap›lacak
genel giderlerin taahhüt iflleri maliyetlerine da¤›l›m›, söz konusu taahhüt iflleri ile ilgili olarak yap›lan harcamalar›n birbirine olan nispeti dahilinde yap›lacakt›r.

ÖRNEK:
E. Mühendislik Mümessillik A.fi. 2004 y›l›nda üç inflaat ve taahhüt ifli için
120.000.000.000 TL tutar›nda genel gider yapm›fl ve bu ifllerle ilgili olarak afla¤›daki harcamalar› gerçeklefltirmifltir.
Y›llara Yayg›n Taah.‹fli
A Taahhüt ‹fli
B Taahhüt ‹fli
C Taahhüt ‹fli

Harcama Tutar› Da¤›t›m Oran›
150.000.000.000
% 25
200.000.000.000
% 33,3
250.000.000.000
% 41,7
——————— ———————
600.000.000.000
%100

Gider Pay›
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
——————
120.000.000.000

2.1.2- Taahhüt ‹fllerinin Di¤er ‹fllerle Birlikte Yap›lmas›
Y›l içinde tek veya birden fazla inflaat ve onarma iflinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 43/2. maddesine girmeyen ifllerle birlikte yap›lmas› durumunda, her y›la
iliflkin ortak genel giderler, ilgili y›lda ortaya ç›kan inflaat ve taahhüt ifllerine iliflkin harcamalar ile di¤er ifllere iliflkin has›lat tutarlar›n›n birbirlerine oran› kullan›larak da¤›t›lacakt›r.
ÖRNEK:
E. Mühendislik Mümessillik A.fi. 2004 y›l›nda üç inflaat ve taahhüt faaliyeti üzerinde çal›flm›fl, bu ifllerin yan›nda bir de Otomotiv iflinde faaliyet göstermifltir.
Bunlar›n hepsi için yap›lan ortak genel giderler 140.000.000.000 TL’d›r. A taahhüt iflinden 150.000.000.000 TL, B taahhüt iflinden 200.000.000.000 TL, C taahhüt iflinden 250.000.000.000 TL istihkak tahsil etmifltir. Otomotiv iflinden dolay› ise 100.000.000.000 TL has›lat elde etmifltir. Bu verilere göre müflterek genel
giderler afla¤›daki flekilde da¤›t›lacakt›r.
Has›lat Oran›
Gider Pay›
Y›llara Yayg›n Taah.‹fli ‹stihkak
Has›lat Tutar›
A Taahhüt ‹fli
150.000.000.000
% 21,4
30.000.000.000
B Taahhüt ‹fli
200.000.000.000
% 28,5
40.000.000.000
C Taahhüt ‹fli
250.000.000.000
% 35,7
50.000.000.000
20.000.000.000
% 14,4
100.000.000.000
Otomotiv ‹fli
——————— —————— ——————
700.000.000.000
%100
140.000.000.000
2.2 Amortismanlar›n Da¤›t›lmas›
Gelir Vergisi Kanunu’nun 43’üncü maddesinin 3’üncü f›kras›na göre ;
Birden fazla inflaat ve onarma ifllerinde veya bu ifllerle sair ifllerde müfltereken
kullan›lan tesisat, makina ve ulaflt›rma vas›talar›n›n amortismanlar›, bunlar›n her

iflte kullan›ld›klar› gün say›s›na göre da¤›t›l›r.
Amortisman da¤›t›m›nda, makine, alet, araç ve benzeri iktisadi k›ymetlerin kullan›ld›klar› gün say›s› esas al›nmakla birlikte , iflle ilgisi de önem kazanmaktad›r.
Amortisman da¤›t›m›nda afla¤›daki konulara dikkat etmek gerekir;
• Mobilya, mefruflat, hesap ve yaz› makinesi gibi büro malzemelerinin amortisman›,
• Y›l içinde al›nan tesisat, makine ve ulaflt›rma araçlar›n›n sat›n al›nd›¤› tarihten
önceki günlere isabet eden amortismanlar›,
• Tesisat, makine ve ulaflt›rma araçlar›n›n kullan›lmay›p bofl kald›¤› günlere isabet eden amortismanlar›,
ÖRNEK:
E. Mühendislik Mümessillik A.fi. 2004 y›l›nda üç inflaat ve taahhüt faaliyeti üzerinde çal›flm›fl, bu ifllerin yan›nda bir de al›m/sat›m iflinde faaliyet göstermifltir.
Y›ll›k amortisman gideri 15.000.000.000 TL olan bir kamyonun kullan›m günleri afla¤›daki gibidir;
Y›llara Yayg›n Taah.‹fli Çal›fl›lan Gün Da¤›t›m Oran›
A Taahhüt ‹fli
B Taahhüt ‹fli
C Taahhüt ‹fli
Otomotiv ‹fli
Çal›fl›lmayan Günler
TOPLAM

60
90
120
50
40
————
360

%16,7
%25
%33,3
%13,9
%11,1
————
%100

Amortisman
Gideri(TL)
2.505.000.000
3.750.000.000
4.995.000.000
2.085.000.000
1.665.000.000
————
15.000.000.000

Kamyonun kullan›lmad›¤› güne isabet eden 1.665.000.000 TL tutar›ndaki amortisman, müflterek genel gider olarak de¤erlendirilecek ve ilgili ifllere maliyet olarak kaydedilecektir.
Söz konusu amortisman giderlerinin kayd› afla¤›daki gibi olmal›d›r;
—————————————31/12/2004——————————————
740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
13.335.000.000
-A Taahhüt ‹fli 2.505.000.000
-B Taahhüt ‹fli 3.750.000.000
-C Taahhüt ‹fli 4.995.000.000
-Otomotiv ‹fli 2.085.000.000

680 ÇALIfiMAYAN KISIM G‹DER
1.665.000.000
VE ZARARI
257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMAN
15.000.000.000
——————————————— / ————————————————
Bunlar›n hepsi için yap›lan ortak genel giderler 140.000.000.000 TL’d›r. A taahhüt iflinden 150.000.000.000 TL, B taahhüt iflinden 200.000.000.000 TL, C taahhüt iflinden 250.000.000.000 TL istihkak tahsil etmifltir. Otomotiv iflinden dolay› ise 100.000.000.000 TL has›lat elde etmifltir. Bu verilere göre müflterek genel
giderler afla¤›daki flekilde da¤›t›lacakt›r.
Y›llara Yayg›n Taah.‹fli ‹stihkak
A Taahhüt ‹fli
B Taahhüt ‹fli
C Taahhüt ‹fli
Otomotiv ‹fli

Has›lat Oran›

Gider Pay›

Has›lat Tutar›
150.000.000.000 % 21,4
30.000.000.000
200.000.000.000 % 28,5
40.000.000.000
250.000.000.000 % 35,7
50.000.000.000
100.000.000.000 % 14,4
20.000.000.000
——————— —————— ———————
700.000.000.000 %100
140.000.000.000

3- YILLARA SAR‹ ‹NfiAAT VE ONARIM ‹fiLER‹NDE VERG‹LEND‹RME
Y›llara sari inflaat ve onar›m iflinde kazanç iflin bitti¤i y›lda belirlenir.Kazanç tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan ticari kazanç hakk›ndaki hükümler
uygulan›r.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/3. maddesine göre ; 42 nci madde kapsam›na giren
ifller dolay›s›yla bu iflleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden, (2003/6577 Say›l› BKK ile %5, Yürürlük: 1.1.2004) %5 oran›nda vergi kesintisi yap›lmas› öngörülmüfltür.
Yap›lan bu kesintiler, iflin bitimi tarihi itibariyle tespit edilen kazanç üzerinden
hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmekte, aradaki fark da üç eflit taksitte
ödenmektedir. Dolay›s›yla, y›l içinde kesilen stopajlar›n,
hesaplanan vergiden fazla olmas› durumunda, aradaki fark belli hükümler çerçevesinde iade edilmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. maddesi kapsam›na giren y›llara yayg›n inflaat ve
onarma iflleri dolay›s›yla al›nan istihkak bedellerinden tevkif edilmifl bulunan
vergilerin, y›ll›k gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilen gelire dahil kazançlar üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar
vergisinden mahsubu neticesinde, kalan vergi tutar› afla¤›da aç›klanan esaslara

göre nakden veya mahsup edilmek suretiyle iade edilecektir.
• Mahsuplar sonunda kalan ve tutar› 15.000.000.000 TL1 ve daha az olanlar›n tamam›, teminat flart› aranmaks›z›n ve inceleme yap›lmaks›z›n iade edilebilecektir.
• 15.000.000.000 TL’s›n› aflan vergilerde ise, 15.000.000.000 TL’s›n›n tamam›
ile fazlas›n›n %30’unun teminat aranmaks›z›n ve inceleme raporu beklenmeksizin ret ve iade edilmesi gerekmektedir
Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 120’nci maddesine göre yaln›zca y›llara sari inflaat ve onar›m ifli ile u¤raflan mükellefler geçici verginin mükellefi de¤ildirler. Ancak bu ifller yan›nda ticari ya da mesleki kazanc› bulunan iflletmeler söz
konusu kazançlar› için geçici vergi hesaplayacaklard›r.
4-YILLARA SAR‹ ‹NfiAAT VE ONARIM ‹fiLER‹ MUHASEBES‹
4.1.Maliyet ve Gider Kay›tlar›
Tekdüzen Hesap Plan›’nda 170-178 kodlu Y›llara Sari ‹nflaat ve Onar›m Maliyetleri Hesab› do¤rudan ve dolayl› maliyetlerden meydana gelmektedir.
Do¤rudan Maliyetler; iflin bünyesine do¤rudan giren, baflka ifllerle ilgilendirilmeyen (ilk madde malzeme giderleri, direkt iflçilikler, direkt amortismanlar, sadece bu iflte kullan›lan amortismanlar gibi) giderlerdir. Y›llara sari inflaat ve onar›m ifli bir nevi hizmet ifas› olarak nitelendirildi¤inden, muhasebelefltirmede, yap›lmakta olan taahhüt ifli ile ilgili do¤rudan maliyetler, öncelikle 740 Hizmet
Üretim Maliyeti Hesab›na kaydolunur.
Dolayl› Maliyetler; Belli bir iflin yap›lmas› ile do¤rudan ilgili olmamak kayd›yla, birden fazla iflin yap›lmas›nda etken olan gider unsurlar›d›r.
740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesab› d›fl›nda kalan giderler niteliklerine göre;
750 Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri
760 Pazarlama Sat›fl Da¤›t›m Giderleri
770 Genel Yönetim Giderleri
780 Finansman Giderler, hesaplar›nda izlenecektir.
4.2. Dönem ‹çinde Yap›lacak Kay›tlar
‹nflaat devam ederken ifllerle ilgili do¤rudan yap›lan bütün fiili maliyetler gider
yerleri ve gider çeflitleri itibariyle 740 nolu hesaba aktar›lacakt›r.
750,760,770,780 nolu hesaplarla ilgili giderler, gider yeri biliniyorsa bu fiili tutar do¤rudan 740 nolu hesaba aktar›lacakt›r. Ancak, yap›lan giderler
Müflterek gider niteli¤inde ise 750,760,770,780 nolu hesaplara kaydedilecektir.2
Dönem ‹çinde yap›lacak kay›tlar afla¤›daki gibidir;
1

29.03.2003 tarih ve 25063 say›l› Resmi GazeteÅfde yay›nlanan 248’no’lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i ile
belirlenen tutar

——————————————— / ————————————————
740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
750 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DER‹
760 PAZARLAMA SATIfi DA⁄ITIM G‹DER‹
770 GENEL YÖNET‹M G‹DER‹
780 F‹NANSMAN G‹DER‹
100 KASA
102 BANKALAR
320 SATICILAR
150 ‹LK MADDE VE MALZEME
257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR
‹nflaat maliyetlerine ait giderlerin ilgili hesaplara kaydedilmesi
——————————————— / ————————————————
4.3.Dönem Sonlar›nda Yap›lacak Kay›tlar
‹nflaat devam ederken yap›lan ve 740 nolu hesaplarda izlenen inflaat ve onar›m
ifliyle ilgili giderler,
741 nolu Hizmet Üretim Maliyeti Yans›tma hesab› arac›l›¤›yla 741 nolu Hizmet
Üretim Maliyeti yans›tma hesab› arac›l›¤›yla hesap plan›nda 17 nolu hesap grubundaki 170-178 nolu Y›llara Yayg›n
‹nflaat ve Onarma Maliyeti hesaplar›na aktar›l›r.
750,760.770.780 nolu hesaplarda biriken giderler, 751,761,771,781 nolu yans›tma hesaplar› kullan›larak Gelir Vergisi Kanunu’nun 43’üncü maddesinde yaz›l›
esaslar dahilinde müflterek gider niteli¤inde da¤›t›ma tabi tutularak dönem sonlar›nda 170-178 nolu hesaplara aktar›lacak ve kapat›lacakt›r.170-178 nolu hesaplar iflletmenin üstlendi¤i Y›llara Sari ‹nflaat ve Onar›m ifllerinin
maliyetlerinin oluflturdu¤u hesaplard›r. Bu hesaplar aktif hesaplar olup, ifl bitmemifl ise inflaat maliyetlerinin bilançoda gösterilmesine yarayan hesaplard›r.
——————————————— / ————————————————
170 YILLARA SAR‹ ‹Nfi:ONARIM MAL‹YETLER‹
171 YILLARA SAR‹ ‹Nfi:ONARIM MAL‹YETLER‹
741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YETLER‹
YANSITMA HS:
2 Sak›p fiEKER,“Dönem Sonu ‹fllemleri” Yaklafl›m Yay›nlar› 1999,Cilt I, Sf 807-811

751 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME
G‹D:YANSITMA HS.
761 PAZ.SAT.DA⁄. G‹DERLER‹ YANSITMA HS:
771 GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
YANSITMA HS:
781 F‹NANSMAN G‹DERLER‹ YANSITMA HS.
‹nflaat maliyetlerinin oluflturulmas› ve müflterek giderlerden inflaatlara da¤›t›m
yap›lmas›
——————————————— / ————————————————
‹nflaat ve onar›m ifllerinin devam etti¤i y›llarda dönem sonlar›nda 170-178 nolu
hesaplarda biriken maliyet tutarlar›, iflin bitti¤i y›l sonunda 622 nolu “Sat›lan
Hizmet Maliyeti” hesab›na aktar›l›r.3
——————————————— / ————————————————
622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹
170 YILLARA SAR‹ ‹Nfi:ONARIM
MAL‹YETLER‹
171 YILLARA SAR‹ ‹Nfi:ONARIM
MAL‹YETLER‹›
——————————————— / ————————————————
4.4. Gelir Kay›tlar›

4.1.1. Dönem ‹çindeki Kay›tlar
Y›llara Sari ‹nflaat ve Onar›m ‹flleriyle ilgili düzenlenen ve iflveren taraf›ndan
onaylanan hakedifl bedelleri 350-358 nolu ‹nflaat ve Onar›m Hakedifl Bedelleri
hesab›na kaydedilir. Hakedifllerden tevkif edilen gelir vergisi ve fonlar iflin bitimine bir y›ldan fazla süre varsa 295 nolu Peflin Ödenen Vergi ve Fonlar hesab›na, bir y›ldan az bir süre varsa 193 Peflin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesab›na
kaydedilir.
——————————————— / ————————————————
100 KASA
102 BANKALAR
295 PEfi‹N ÖDENEN VERG‹LER
350 YILLARA SAR‹ ‹Nfi:ONARIM HAKED‹fi
BEDELLER‹
3

Metin KAYRAK,”Y›llara Sari ‹nflaat ve Onar›m ‹fllerinde Dönem Sonu ‹fllemleri” Vergi Dünyas›,Aral›k
2001

351 YILLARA SAR‹ ‹Nfi:ONARIM HAKED‹fi BEDELLER‹
Al›nan Hakedifl Bedellerinin Kaydedilmesi

——————————————— / ————————————————
4.1.2. Dönem Sonundaki Kay›tlar

‹nflaatlarla ilgili olarak al›nan hakedifllerin izlendi¤i 350 nolu Y›llara Sari ‹nflaat
ve Onar›m Hakedifl Bedelleri hesab› 600 Yurtiçi Sat›fllar hesab›na aktar›larak, inflaat iflinden do¤an kar veya zarar hesaplan›r. Bu ifllem sonucundaki muhasebe
kayd› ise afla¤›daki flekilde olacakt›r.
——————————————— / ————————————————
350 YILLARA SAR‹ ‹Nfi:ONARIM HAKED‹fi BEDELLER‹
351 YILLARA SAR‹ ‹Nfi:ONARIM HAKED‹fi BEDELLER‹

600 YURT‹Ç‹ SATIfiLAR HESABI

——————————————— / ————————————————
——————————————— / ————————————————
600 YURT‹Ç‹ SATIfiLAR HESABI

622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹

690 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

——————————————— / ————————————————
SONUÇ

Yaz›m›zda, Gelir Vergisi Kanunu’nun 42,43 ve 44’üncü maddelerinde düzenlenen ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinde Kurumlar Vergisi
mükelleflerini de kapsayan, Y›llara Sari ‹nflaat ve Onarma ‹flleri ile ilgili özellik
arz eden hususlar, vergileme rejimi ve muhasebe kay›tlar› genel hatlar›yla aç›klanm›flt›r.
Bu kapsamdaki ifllerle u¤raflan mükellefler yukar›da belirtilen esaslara uymak ve
kay›tlar›n› bu esaslara göre düzenlemek durumundad›rlar.

DÜNYADA SOSYAL GÜVENL‹K S‹STEM‹N‹N TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹

‹

Dr. Muzaffer KOÇ
‹fl Müfettifli

G‹R‹fi
nsan, hayata gözünü açmas›yla; fiziksel ve sosyal bir tak›m problemlerle karfl› karfl›ya kalmaya bafllar. Hastal›ktan yürümeye, e¤itiminden çevre kirlili¤ine kadar bir tak›m problemler, do¤uflundan itibaren insano¤lunu çepeçevre
sarmaya bafllar. Kendisini bu sorunlar›n içinde bulan insan, bu sorunlar› çözmek
için mücadele etmeye bafllar. Fakat bu mücadelede insan›n yaln›z kalmas› düflünülemez. Bu bir toplumsal problemdir; zira, insanda mevcut olan “yar›ndan
emin olma” (TALAS, Mesele, 84) ihtiyac›, bütün toplum için geçerlidir. Bu geçerlilik de bizi, sosyal güvenlik kavram›na götürür. Bu yaz›da, dünyada sosyal
güvenlik sisteminin tarihsel geliflimi ele al›nacakt›r.

I) SOSYAL GÜVENL‹K KAVRAMI
Esas itibariyle hayat boyu bir ihtiyaç olan sosyal güvenlik, kavram olarak modern toplumlar›n bir ürünüdür. Zira, sözkonusu kavram, hukuki alanda ilk kez 14
A¤ustos 1935 tarihli Sosyal Güvenlik Yasas›’nda (Social Security Act) yer alm›fl (Brown,1-7; W‹NANT,3-4) ve h›zl› bir geliflim göstermifltir. Bu ba¤lamda
son yar›m as›rda sosyal politikan›n geliflmesinde sosyal güvenlik kadar ilerleme
kaydetmifl baflka bir alan yok gibidir. (TALAS, Sorunlar,1)
Sosyal güvenlik kavram›na farkl› flekillerde tan›mlanm›flt›r.
Bir tan›mda sosyal güvenlik, “bir ülke halk›n›n bugününü ve yar›n›n› güven
alt›na almay› amaçlayan ve birbiri aras›nda s›k› bir birlik ve uyum kurulmufl olan kurumlar bütünüdür.”(TALAS, Sosyal,14; DPT, 24) Burada, sosyal güvenlik kavram› bir sistem olarak tüm toplumun gelece¤ini teminat alt›na
almak hassasiyetinin tezahürü olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Kuflkusuz, sosyal güvenlik sistemi genellikle, fakir ve zaruret içinde bulunan
kimselerle ilgilidir. Ancak, fakirli¤i önlemekten daha fazla ve genifl araçlara sahip olan sosyal güvenlik, kiflilere bir güvenlik duygusu sa¤lama fonksiyonu üstlenmektedir. (‹LO,21.Yüzy›l,18)
Bu arada belirtilmesi gereken bir baflka önemli nokta da, sosyal güvenli¤in, fiziki, ekonomik ve sosyolojik unsurlarla birlikte, umut, güven duygusu, f›rsat eflitli¤i gibi psikolojik unsurlar› da kapsad›¤› gerçe¤idir. Bu yönüyle sosyal güven-

lik, insanlar›n ba¤›ms›z ve sayg›n bir
hayat geçirmesini sa¤lamaya yönelik
bir mekanizmad›r. (SSA,1)
Sosyal güvenli¤e iliflkin yap›lan bu tan›mlar›n hepsinde de hakl› ve gerçek
yönler bulunmaktad›r. Ancak, sosyal
güvenli¤in herkesçe kabul edilen bir
tan›m› yap›labilmifl de¤ildir. Bütün
bunlara ra¤men, sosyal güvenlik kavram›na iliflkin ortak noktalar› flöyle s›ralamak mümkündür. (ÇUBUK,165;
YAZGAN,Meseleler,31;TUNCAY,4)
Sosyal güvenlik;
• Tabi bir insan hakk› olup, devletin
yapmakla yükümlü oldu¤u görevlerdendir.
• Sosyal risklerin yol açabilece¤i gelir
kay›plar› ile gider art›fllar›n›n zararlar›ndan kurtar›c› bir sistemdir.
• Karfl›lafl›lan zararlara karfl› bireylere
çal›flma gücünü yeniden kazand›rmay›
ve insan haysiyetine yarafl›r yaflama seviyesini yakalamay› amaç edinen bir
sistemdir.
• Korumak istedi¤i as›l birim -esas itibariyle- ailedir ve aile nezdinde aile reisinin ekonomik güvencesini sa¤lamaya yöneliktir.
• Kiflinin, u¤rad›¤› tehlikenin türünü ve
boyutunu, buna göre kendine sa¤lanacak koruma miktar›n› ve süresini önceden -ayr›nt›l›- bilebildi¤i bir sistemdir.
• Birbirini bütünleyen sosyal sigorta,
sosyal yard›m ve hizmetlerden (kamu
sosyal güvenlik harcamalar›ndan)
oluflmaktad›r.
• Ülkedeki tüm bireyleri aç›kta b›rakmayacak flekilde kapsam› geniflleme
e¤ilimindedir.

Bütün bu özellikleriyle birlikte aktüel,
popüler, dinamik ve kompleks bir kavram olan sosyal güvenlik; ayn› zamanda sahas›yla, terminolojisiyle, muhtevas›yla, gayesiyle henüz netlik kazanmam›fl bir kavramd›r. Çünkü, sosyal
güvenlik kavram›, iktisadi, mali, hukuki, t›bbi, politik, psikolojik, sosyolojik,
istatistik ve teknik bir çok kurum, saha
ve sistem ile girift iliflkiler yuma¤›nda
bulunmaktad›r. (B‹RKAN ,43)
Bütün bunlar birlikte sosyal güvenli¤e
ait nihai birleflilmifl bir model (TURNER,1-30) kurulamad›¤› gibi, sosyal
güvenlik konusunda teorik ve pratik
geliflme paralel gitmemektedir. Tam
bu noktada, sosyal güvenli¤in kapsam›n›n nas›l belirlendi¤i önem kazanmaktad›r.
Sosyal güvenli¤in “herkesi, her tehlikeye karfl› kapsama alma” gayesi ile
finansman›, birbirleriyle çeliflmektedir.
Bu ba¤lamda sosyal güvenli¤in kapsam› belirlenirken, sosyal güvenli¤in
hem bir “gelir transferi” hem de bir
“siyasi tercih” oldu¤u gözden uzak tutulmamal›d›r.
II) TAR‹HSEL GEL‹fi‹M
Sosyal güvenlik sisteminin oluflumunu
haz›rlayan ön flartlar›n bilinmesi, sistemin kendisinin “özümlenmesi” için
bir mihenk tafl›d›r (GÜZEL, OKUR,
15.). Bu nokta da, sosyal güvenlik sisteminin tarihi geliflimini akla getirmektedir. Sosyal güvenli¤in geliflimi farkl›
devrelere ayr›larak incelenebilir:
Tarihi serüven içinde sosyal güvenli¤i
bir “fikri ve zihni kavram” ve iflçi s›n›f›n›n do¤uflu ekseninde sanayi devri-

mi öncesi ve sanayi devrimi sonras› diye iki döneme ay›rmak (ALPER, Tasarruf 18; Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Yusuf ALPER, (Sosyal Güvenlik) C:3, 454-455) mümkündür.
Sosyal güvenli¤i bir “sistem” olarak
1880’lerde Almanya’da sosyal sigortalar›n varl›¤›yla bafllayan dönem ve Birinci Dünya Savafl› sonras› dönem olarak iki devreye (GÜZEL, OKUR,
16) ay›rmak mümkündür. Baflka tasnifler de mümkündür. Özellikle ilk sigorta kurulufllar›na var›ncaya kadar
sosyal güvenli¤in tarihsel geliflimi 4 temel aflamadan bahsedilebilir. Bunlar,
ilk ça¤, orta ça¤, sanayi devrimi ve ilk
sigorta kurulufllar› dönemleridir
(D‹L‹K, 41).
Bu tasnifler d›flnda sosyal güvenli¤in
sanayi devriminden sonra geçirdi¤i
aflamalar› dört ana grupta incelemek de
mümkündür (ALPER, Tasarruf, 9;
TÜS‹AD, 28-31).
1. Sanayi devriminin ortaya ç›kartt›¤›
çok a¤›r olumsuz etkilerini ortadan
kald›rmaya yönelik gönüllü kurulufllar›n, arkadafl gruplar›n›n, ferdi sorumluluk ile fertlerin ve devletin fakirlere
transferlerinin bulundu¤u Paternalistik Dönem (1850-1880). (Ayn› flekilde
Sanayi Devriminden önceki döneme
de paternalistik devir denir).
2. Finansmana katk› ile zorunlulu¤un
ifllerlik kazanarak çal›flanlarla ailelerine muhtelif risklere karfl› koruma getirilmeye çal›fl›ld›¤› sosyal sigorta dönemi (1880-1945)
3. Gelirin süreklili¤ine ve hayat standard›n›n yükseltilmesine yönelik kamu

otorite harcamalar›n yo¤unlaflt›¤› ve
genellik prensibinin uygulama alan›
bulmaya çal›flt›¤› refah dönemi (19451974)
4. Sosyal güvenlik sisteminin krize dönüfltü¤ü, mevcut sistemlerin toplumun
ihtiyaçlar›na cevap vermez hale geldi¤i ve yeniden yap›lanma aray›fllar›n
hüküm sürdürdü¤ü dönem (1975 ve
sonras›).
Hemen belirtilmelidir ki, ikinci ve
üçüncü dönemler bugünkü anlamda
sosyal güvenlik sisteminin flekillendi¤i
dönemler olmufltur.
‹lk dönemde fertlerin, topluluklar›n ve
hatta devletin paternalistik bir anlay›flla gerçeklefltirdi¤i gelir transferleri ile
sa¤lanan sosyal güvenlik garantisi, sanayi devriminin ortaya ç›kartt›¤› yeni
sosyal yap›n›n sosyal güvenlik ihtiyaçlar›na cevap vermede yetersiz kalm›flt›r.
1880’lerde Prens B‹SMARCK ile bafllayan ikinci dönemde sosyal sigortalar
sosyal güvenlik alan›ndan önemli bir
müessese olarak ön plana geçmifltir.
Bu dönemdeki geliflmeler çal›flma hayat›nda sosyal sigortalar› sosyal güvenlik sistemlerinin temel kurumu haline getirmifltir.
Belirtilmelidir ki, bu dönemde özelliklede 1900-1920’li y›llarda insanlar›n
yatacak evler bulamad›klar›ndan kiliseler de uyumak zorunda kalmalar›, aç,
iflsiz ve bafl›bofl dolaflmalar› ile y›k›lm›fl ailelerin boy göstermifl olmalar›,
sosyal güvenli¤inin gelifliminde önemli etkenler olarak ortaya ç›km›flt›r
(PERKINS, 1-9).

Sosyal güvenlik sistemlerinin en parlak devrini oluflturan üçüncü dönemde
ise, bafl›nda iki dünya savafl› geçmifl
olan dünya, özellikle 1950’lilerden
sonra refah devleti anlay›fl›, sosyal güvenlik sisteminde önemli geliflmelere
yol açm›flt›r (BURNS, 1-5).
Ayn› flekilde ‹kinci Dünya Savafl›’ndan
sonra özellikle nüfus art›fl›, aile yap›s›ndaki de¤iflim ve do¤um oran›n›n
azalmas› sosyal güvenlik sisteminin olgunlaflmas›nda önemli ö¤eler olarak
ortaya ç›km›fllard›r (GAUMN‹TZ, 13;
FULTZ,.1-9).
Bu arada sosyal sigortalar güçlenirken,
yetersiz kald›¤› alanlarda, özellikle aileye yönelik politikalarla kamu sosyal
güvenlik harcamalar› devreye girmeye
bafllam›flt›r. Bu dönemde devletin sosyal güvenlik harcamalar›, sosyal sigortalar›n harcamalar›ndan daha h›zl› art›fl
göstermifltir. Ancak bir bütün olarak
sosyal güvenlik sistemi incelendi¤inde, geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin ço¤unda sosyal sigortalar›n hakim
ve vazgeçilmez sosyal güvenlik kurumlar› olarak tercihi görülmektedir.
Özetle, sosyal sigortalar genel; kamu
harcamalar› yoluyla sosyal güvenlik
garantisini sa¤lamak ise istisnai uygulama olarak ortaya ç›km›flt›r
Bu üçüncü dönemde sosyal güvenlik
alan›nda önemli baflar›lar elde edilmifltir (TÜS‹AD,29).
• Sosyal güvenlik, modern hayat›n vazgeçilemez bir faktörü olarak kabul
edilmifl, bu kabulün hukuki altyap›s›
haz›rlanm›flt›r.

• Baflta ba¤›ml›lar olmak üzere nüfusun önemli bir kesimi sosyal güvenlik
kapsam›na al›nm›flt›r.
• Kapsama al›nan risklerde bir geniflleme sa¤lanm›flt›r.
• Sosyal güvenlik ivazlar›n›n seviyelerinde de bir geliflme söz konusudur.
Ödeme süreleri uzat›lm›flt›r. Nakdi
ivazlar›n enflasyona karfl› korunmas›n›
sa¤lamak üzere ayl›klar›n endekslenmesi yoluna gidilmifltir.
• Sosyal güvenlik ivazlar›na hak kazanma flartlar›n›n hafifletilmesi yoluna
gidilmifltir.
• Özellikle düflük gelirli gruplar düflünülerek, sigortac›l›k anlay›fl›n›n ötesinde karfl›l›ks›z sosyal güvenlik garantisi
sa¤lama yoluna gidilmifltir.
• ‹nsanl›k için katlan›lamaz bir durum
olan fakirlik problemi ile mücadelede
önemli ad›mlar at›lm›fl, mesafeler al›nm›flt›r.
1975’li y›llardan sonra sosyal güvenlik
sistemi krize dönüflmüfl, (bu krizde
özellikle 1970’li y›llarda önemli bir
boyutlara ulaflm›fl iflsizli¤in büyük bir
rolü bulunmaktad›r. ‹LO, Unemployed, 15-16.; DAV‹DS and W‹LSON,
1-3.) mevcut sistemler toplumun ihtiyaçlar›na cevap veremez hale elmifl ve
yeniden yap›lanma aray›fllar› bafl göstermifltir (FROOMK‹N,1). An›lan
dönemde sosyal güvenlik sisteminin
baflar›s›z kald›¤›na iliflkin tezler ileri
sürülmüfltür. Bu ba¤lamda sosyal güvenlik sistemi, amac› olan insan›, yaflad›¤› sürece yeterli korumaya kavuflturma hedefini gerçeklefltiremedi¤i gibi,
“bbüyük kaynak tahsislerine ra¤men

fakirlik problemini çözmede baflar›s›z kalm›flt›r”(TALAS,Politik Tarih,3).
Ayn› flekilde sosyal güvenli¤inde ihtiyac› olup ayn› durumda bulunan herkese eflit davran›lmas› gerekti¤i prensibinin aksine, kazanma gücünün kayb›na
göre farkl› ivaz verilmesi de elefltirilmektedir.
Yine benzeri flekilde sosyal güvenlik
sistemin erkekler taraf›ndan erkeklerin
ihtiyaçlar› dikkate al›narak düzenlendi¤i, toplumun kad›na yükledi¤i sorumluluklar› yeteri kadar kavrayamad›¤›
iddias›yla da tenkit edilmektedir.
Ayr›ca, sosyal güvenlik sisteminde
sa¤l›k hizmetleri teflvik edilirken, koruyucu hizmetlere daha az önem verildi¤i, evde tedavi olabilecek insanlar›n
sa¤l›k kurumlar›na yat›r›larak sosyal
problemlerin t›bbilefltirildi¤i ve sa¤l›kla ilgili meselelerde ferdi sorumluluk
al›nmas›n›n engelledi¤i de elefltirilen
konular aras›ndad›r.
Sosyal güvenli¤e iliflkin olarak yöneltilen tenkitler 3 noktada toplanabilir:
(‹‹LO, 21 Yüzy›la Do¤ru, 6).
Bu tenkitlerin birincisini, sosyal güvenli¤in fakirlerin ihtiyaçlar›n› karfl›lamada baflar›s›z kald›¤›n› iddia eden
ideolojik görüfller oluflturmaktad›r.
‹kinci tenkit ise, baz› ülkelerde sosyal
güvenli¤in temel prensiplerine ve ilkelerine ayk›r› tutumlar›na yöneliktir.
Üçüncü tenkit ise, bir çok ülkenin daha uzun süre iktisadi büyümenin sa¤layaca¤› imkanlar›n ötesinde sosyal güvenlik kapsam›n› gelifltiremeyecekleri,
halihaz›rda da bunlar›n reel nakdi ivaz-

lardaki art›fl› dolays› ile alt›ndan kalkamayacaklar› bir yük alt›nda bulunduklar› iddias›d›r (SÖZER, 46).
Ayn› flekilde günümüzde, sosyal güvenlik sisteminin maliyetini art›c› geliflmeler de söz konusudur
(CLAGUE, 1-12; APFEL, 1-5).
Bunlar;
• Programlar›n geliflmesi ve olgunlaflmas›,
• Sosyal ve demografik de¤ifliklikler
(özellikle sanayileflmifl ülkelerde yafll›
nüfus art›fl›, bunlar›n sa¤l›k masraflar›n›n art›fl›),
• Faydalanan bafl›na düflen sa¤l›k hizmetlerinin maliyetindeki art›fllar.
Burada, dünyadaki sosyal güvenlik sisteminin tarihi geliflimi; sanayi devrimi
öncesi ve sanayi devrimi sonras› diye
iki ana dönem olarak incelenecektir.
A) Sanayi Devrimi Öncesi
Sanayi Devriminden önce makine geliflmedi¤inden küçük dükkanlarda usta-kalfa-ç›rak iliflkilerine dayanan çal›flma hayat›nda, karfl›l›kl› yard›m, sevgi-sayg› hakimdi (ÇUBUK, 168). Bu
ortamda hem ö¤retmen, hem iflveren
ve hem de en iyi sanatkar olan usta,
belli derneklere (esnaf loncalar› gibi)
üye olmak zorundayd› ve bu dernek ve
müesseseler bu üyelerine “sosyal güvenlik” sa¤lamaktayd› (YAZGAN, ‹ktisatç›lar, 35).
Ayn› flekilde bu dönemde, tarihin tüm
devrelerinde görüldü¤ü gibi, sosyal
güvenlik esas itibariyle ferdi tasarruf
ve yard›m (sadaka) müesseselerinden
oluflmufltur (TUNÇOMA⁄,, Sosyal

Güvenlik,15; ÇUBUK, 168). Bu yard›m müessesesi, farkl› topluluklarda
farkl› derecelerde kullan›lm›flt›r. Önceleri bireyleraras›, aile içinde, korporasyon (esnaf birlikleri), dernekler ve hay›r kurumlar› taraf›ndan gerçekleflen
yard›mlar, (GÜZEL, OKUR, 16) sonralar› dini bir hüviyet kazanm›fl ve
krall›klar (idare) taraf›ndan karfl›lanmaya çal›fl›lm›flt›r (TUNÇOMA⁄,
Sosyal Güvenlik, 15).
Özetle, bu devrin özelliklerini flöyle s›ralamak mümkündür: (ALPER, Tasarruf 15; D‹L‹K, 41-43).
• Sosyal güvenli¤in kayna¤›n›, ferdi tasarruflara ve aile içi transferlerin oluflturmas›
• Talep hakk›ndan yoksun dini, vicdani
duygularla, h›s›ml›k ve akrabal›k iliflkilerin sonucunda yap›lan sosyal yard›mlar›n varl›¤›,
• Yard›m›n belirli olmamas› (yard›m›n
ne zaman ve nas›l yap›ld›¤›n›n belirsizli¤i),
• Baz› sosyal yard›mlar›n herkese verilmesine karfl›n, baz›lar›n›n belirli
kimseler verilmesi,
• Sosyal yard›mlar›n “tan›ma” faktörüne dayal› olmas›, baflka bir ifadeyle tan›nan kimselere yard›m yap›lmas› söz
konusu oldu¤undan gerçekten tehlikeye u¤rayanlara yard›mlar›n ulaflmamas›.
B) Sanayi Devrimi ve Sonras›
Sanayi devrimiyle zenginleflen ticari
burjuvazi, Rönesans ve Reformla geliflen bilimsel çal›flmalar, yeni keflifler,
makinenin icad› ve sanayide kullan›lmas› çal›flma hayat›nda hem üretim biçimini ve hem de çal›flma hayat›n›n ta-

raflar› olan iflçi-iflveren aras›ndaki iliflkiyi de¤ifltirmifltir (YAZGAN, ‹ktisatç›lar,38; ÇUBUK, 169;TÜRKAL,33).
Frans›z ‹htilali ile derebeylikler ortadan kalmaya bafllam›fl, toprak, köylüler
taraf›ndan paylafl›lm›flt›r. Bu paylafl›m
sonucunda topraks›z kalan köylüler flehirlere ak›n etmeye bafllam›fllard›r. fiehirleflmeyi h›zland›ran bu olgu beraberinde, iflgücü fazlal›¤›n› da getirmifltir
(TÜRKAL, Dünya, 33). “Eme¤ini iflverene kiralayan” iflçi s›n›f›n›n do¤uflunu ortaya ç›karan bu dönem, “insanl›k haysiyetiyle ba¤daflmayacak çal›flma hayat›”n› sonuç vermifltir
(ÇUBUK,169; YAZGAN, ‹ktisatç›lar, 38).
Teneke mahalleri denilen afl›r› büyümüfl flehirlerin kenarlar›nda kurulan ve
alt yap›dan yoksun mahallelerde yo¤un
çal›flma atmosferi, üyeleri aras›nda akrabal›k-komfluluk gibi (afl›r› çal›flmadan dolay› birlikte olma süresinin k›salmas›, kaynaflma, yard›mlaflma, tan›flma ve görüflme e¤ilimlerinin azalmas›) sosyal olgular› azaltmakla kalmam›fl, aile yap›s›n› parçalay›p, ailenin
genifl aileden çekirdek (atom) aileye
dönüflmesine sebep olmufltur
(YAZGAN, ‹ktisatç›lar 39).
Yukar›da de¤inildi¤i gibi, makineleflen
ziraat köyden kente göçü artt›rm›fl, nüfusun artmas›yla da iflsizlik büyük boyutlara ulaflm›fl, bunun sonucunda da
eme¤in “maddi de¤eri, fiyat› (ücretler) düflmüfltür” (ÇUBUK, 170). Ayr›ca, geleneksel yard›mlar›n kesilmesi
ve aile yap›s›ndaki de¤iflim de iflçinin
durumunu daha da kötülefltirmifltir
(D‹L‹K, 41-43).

Ayn› flekilde iflgücü, yeni üretim tarz›n›n flekillendirdi¤i fabrikalara ak›n etmeye bafllam›flt›r. Bu da küçük sanayinin çökmesine sebep olmufltur. Klasik
(usta-ç›rak) iliflkisi yerini patron (iflveren)- iflçi iliflkisine b›rakm›flt›r.
Özellikle “iradenin ba¤›ms›zl›¤›, yani bireysel iradenin serbest uyumunu bozacak her türlü engelin ortadan kald›r›lmas›” (TUNÇOMA⁄,
Sosyal Güvenlik, 16) ve ekonomik
planda liberalizmin öne sürülmesiyle
“en iyi ekonomik örgütlenmenin ancak herkesin yeteneklerini serbestçe” kullan›lmas›yla mümkün oldu¤u
fikri, devletin ekonomideki rolünü zay›flatm›flt›r. Serbest rekabet ve piyasa
flartlar›n›n yerleflmesine gayret edilmifltir (TUNÇOMA⁄,, Sosyal Güvenlik, 16; Sosyal Bilimler Ansiklopedisi,
ALPER, C:3, (Sosyal Güvenlik 454455)). Bu arada, eflitlik ve özgürlük
devrin esas ilkelerini oluflturmufltur.
Ayn› flekilde bu ekonomik liberalizmin
nüvesini oluflturan sözkonusu özgürlük-eflitlik ilkeleri, bireyle-devlet iliflkilerinde arac› kurum ve örgütleri arada kald›rd›¤›ndan “iflçi s›n›f› mücadele araçlar›ndan yoksun” kalm›fl; bu
da, çok k›sa bir süre içerisinde iflçilerin
sefaletini getirmifltir (GÜZEL, OKUR,
17; AKAD, 38).
Ekonomik liberalizm, bireysel güç ve
çaban›n toplum için en optimum seviyeyi yakalamak için gerekli oldu¤u
fikriyle devletin ekonomideki rolünü
“hakem” olarak s›n›rlamaktad›r
(ÇEL‹KO⁄LU, 17). Buna göre özgürlüklerle donat›lan ferdin, kendi iradesiyle elde etti¤i haklar›ndan baflka

bir fley talep etmemesi gereklidir
(ALPER, Tasarruf, 25-26).
Ayn› flekilde do¤an iflçi s›n›f›n›n eme¤i (çal›flmas›) bir “meta” olarak alg›lanm›fl, “arz talep kural›” gere¤i “hizmetin kiralanmas›” fleklinde ortaya
ç›kan hizmet sözleflmeleri belirleyici
olmaya bafllam›flt›r (GÜZEL, OKUR,
17; fiAKAR, 29).
K›saca, sanayi devrimi bir yandan sosyal güvenlik ihtiyac› artan yeni bir toplum hayat›n›n oluflmas›na sebep olmufl
(CLAGUE, 1-12) di¤er taraftan geleneksel sosyal güvenlik araçlar›n›n yetersizli¤ini gündeme getirmifltir
(fiAKAR,, 29). Bu ba¤lamda sosyal
güvenli¤e giden yolda sanayi devrimi
mihenk tafl›n› oluflturmufltur
(ÇEL‹KO⁄LU, 16).
Bu devriminin getirdi¤i de¤iflimleri
flöyle s›ralamak mümkündür: (ALPER, Tasarruf 16-17;
CRU‹KSHANK, 3-5)
• Ücretlerin düflüklü¤ünden dolay› yetersiz ferdi tasarruf,
• Ailenin çözülmesi,
• Sanayileflmenin el sanatlar›n› kald›rmas›yla büyüyen iflsizlik
• Fabrika üretiminin yeni sosyal riskleri beraberinde getirmesi,
• Köyden flehre göçün iflsizli¤i art›rmas› ve bunun do¤al sonucu olarak düflük
ücret, a¤›r ve uzun süreli çal›flma flartlar›,
• Düflünce yap›s›ndaki de¤iflim (“liberal iktisat felsefesinin ferdin tehlikeye
maruz kalmas›n›n kendi kusur ve basiretsizli¤ine” ba¤lamas› fikri),

• Sanayi sektörünün yüksek vas›fl› ve
uzun dönemli e¤itimi gören iflçi ihtiyac›.
Bu hazin verici durum, sefalet ve sosyal bunal›m›n› da birlikte getirmifltir.
Bu sosyal problemlere çözüm getirmek
ve kamu düzeni sa¤lamak devletin, ileri bir zaman sonra toplum hayat›na
müdahalesini zorunlu k›lm›flt›r
(ÇUBUK, 170, ‹ZVEREN,, Politika, 1).
Yukar›daki nedenlere ek olarak, Frans›z Devrimi ile kifli ve devlet aras›ndaki iliflki de¤iflmifl (ÇEL‹KO⁄LU, 16;
Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Yusuf
ALPER, C:3, 454-455 (Sosyal Güvenlik)) , dernekler ve dini hüviyetteki
yard›mlar›n mahiyeti de¤iflmifl,“herkese bir yard›m isteme hakk› tan›nm›flt›r” (TUNÇOMA⁄,, Sosyal Güvenlik, 16).
Hatta dönemin de¤iflen bu felsefiyi
Montesque flöyle ifadelendirmektedir.
“Sokakta da¤›t›lan sadaka ile devletin
yükümlülü¤ü yerine getirilmifl olmaz;
devlet tüm vatandafllara belirli bir güvence sa¤lamak; yiyecek, elbise vermek ve sa¤l›¤›na ayk›r› olmayacak bir
yaflam düzeyi haz›rlamakla yükümlüdür.” Ayn› flekilde “kamu yard›mlar›ndan yararlanman›n bir hak oldu¤u” düflüncesi, 1793 tarihli ‹nsan Haklar› Bildirgesiyle onaylanm›flt›r
(GÜZEL, OKUR, 16).
Özetle, bu ekonomik ve sosyal flartlar
yeni bir sosyal güvenlik ihtiyac›n›n
do¤mas›na sebep olmufltur. Bu flartlar,
sosyal sigortan›n niteliklerinin belirginleflmesine yard›mc› olmufltur. fiöyle
ki; (ALPER, Tasarruf 18-19;

ÇUBUK, 170; YAZGAN, ‹ktisatç›lar
40; Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Yusuf ALPER,, (Sosyal Güvenlik) C:3,
454-455).
• Devletin bizzat sorumlulu¤u,
• Tehlikeye u¤rayanlar›n objektif kriterlerle tespit edilmesi,
• Sosyal güvenlik garantisinin keyfi
de¤erlendirmelerden uzak tutulmas›,
• Zorunlu kat›l›m,
• Sosyal güvenli¤i talep hakk›,
• Sosyal güvenli¤in süreklili¤i için sa¤lam esaslar›na dayal› bir finansman yap›s›.

a. Modern Yaklafl›m
‹flçilerin geleneksel tekniklerle korunmas› yöntemi olan klasik yaklafl›mla
(TUNÇOMA⁄,, Sosyal Güvenlik, 17)
özellikle sanayi iflçilerinin korunmas›
hedeflemifltir (ÇUBUK, 170).
Bununla birlikte ekonomik güvensizlik içinde bulunan iflçi s›n›f›n
problem ve sorunlar›na yaklafl›m tarihi süreçte de¤iflmifltir. Önceleri
kiflisel yard›m, iflverenin sorumlulu¤u, karfl›l›kl› yard›m ve özel sigortalarla sonralar› modern sosyal güvenlik araçlar›yla (sosyal sigortalarla) çözüm aran›lm›flt›r. Geleneksel sosyal güvenlik araçlar›ndan
modern sosyal güvenlik araçlar›na
geçifl, ancak ‹kinci Dünya Savafl›’n›n sonlar›nda gerçekleflmifltir
(GÜZEL, OKUR, 16).
Asl›nda, ezeli bir ihtiyaç olan sosyal güvenlik, kavram olarak, modern toplumlar›n bir ürünü olarak
hukuki alanda ilk kez, 14 A¤ustos

1935 tarihli Sosyal Güvenlik Yasas›’nda (Social Security Act) yer alm›fl ve h›zl› bir geliflim sa¤lam›flt›r
(BROWN,, 7; W‹NANT,, 3-4).
1935 tarihinde kongre taraf›ndan
kabul edilip 1936 y›l›nda uygulamaya konan Sosyal Güvenlik Yasas› Amerikan toplumunda büyük bir
de¤iflime sebep olmufltur. Baflka bir
ifadeyle bu kanun ile çocuklar›n korunmas›, sakatlar›n iyilefltirilmesi
(rehabilite edilmesi), kamu sa¤l›¤›n›n korunmas›, iflsizlik yükünün
azalt›lmas› ve yafll› nüfusun yükünü
azaltacak bir sistemin kurulmas› öngörülmüfltür (BANE,1-2).
Bu ba¤lamda bu kanunun kongreden
geçip yasallaflmas›, sosyal güvenli¤in
Amerikan toplumunda yayg›nlaflmas›n›n bir bafllang›c› kabul edilebilir
(W‹TTE, 3-5).
Modern sosyal güvenli¤in temelini
özelikle, William BEVER‹DGE’nin
baflkanl›¤›nda bakanlararas› bir komitenin ‹ngiliz Hükümetine haz›rlad›¤›
“Social ‹nsurance and Allied Services” (Sosyal Sigorta ve ‹lgili Hizmetler) Beveridge raporu oluflturur
(ÇUBUK, 172; ‹ZVEREN, ‹fl Hukuku,12). Bu rapor ile ortaya ç›kan sosyal
güvenli¤in modern anlay›fl› dünyada
yayg›nlaflm›flt›r. Ancak, al›nan tüm bu
tedbirler “ne düflünsel, ne örgütsel ve
ne de amaçlar düzeyinde uyumlu bir
bütünlü¤e sahip” (GÜZEL, OKUR,
23) olamam›flt›r.
Günümüzde sosyal güvenlik politikalar›n›n temel esas›n› “sosyal güvenli¤in tüm toplum bireylerine yayg›n-

laflt›r›lmas› ve buna ba¤l› olarak öteki insan haklar› yan›nda sosyal güvenlik hakk›n›n kabul edilmesi”
(GÜZEL, OKUR, 23; ALPER,
Tasarruf, 25-26) oluflturur.
Günümüzde, geliflmifl pazar ekonomilerinde sosyal harcamalara ayr›lan pay,
1960 y›l›nda GSMH’n›n %12’sine karfl›l›k gelen pay›n yaklafl›k iki kat›n›
aflarak %25 seviyesine ulaflm›fl durumdad›r (LAROQUE, 12). Böylece, sosyal güvenlik sistemleri günümüzde
krizli bir döneme girmifl bulunmaktad›r. ‹nsanlar, geleceklerini teminat alt›na almay› ve yar›nlarda ortaya ç›kacak
ihtiyaçlar› karfl›layabilmeyi hedefleyen
sosyal güvenlik sistemleri, üç temel
problemle karfl› karfl›yad›rlar: Demografik verilere göre h›zla artan yafll›l›k
oran›, iflgücü pazarlar›ndaki de¤ifliklikler ile aile yap›s›nda meydana gelen
de¤iflikler ( LAROQUE, 12).
Baflka bir ifadeyle dünya nüfusu Avrupa ve di¤er OECD ülkelerinde di¤er
bölgelere göre daha h›zl› bir flekilde
yaflland›¤›ndan, dünyadaki sosyal güvenlik sistemleri –özellikle emeklilik
sistemleri– dev problemlerin içerisindedir (CICHON,, 69).
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, sosyal güvenlik esas itibariyle bir gelir transferdir. Bu transfer konu olacak iktisadi
kaynaklar›n seviyesiyle sa¤lanan sosyal güvenlik edimi aras›nda bir paralellik vard›r. Geliflmifl ülkelerde bu gelir
transferi en üst seviyesine yükselmiflken, geliflmekte olan ülkelerde bu
transferler yetersizdir (TUNCAY, 52).

b. Sosyal Güvenli¤in Gelece¤i
Bilginin çok önem kazand›¤› günümüzde, bireysel ve bireye ait de¤erlerde de¤iflmeler söz konusudur. Gelecekte insanlar, kendilerini kan›tlama,
kabiliyetlerini gelifltirmede imkanlar
ölçüsünde bilgiden yararlanacaklard›r.
Bilgi toplumunda bilgi geçmifle yönelik olmaktan çok; gelece¤i yönelik olacakt›r (ERKAN, 165). Bu ba¤lamda
bilgi toplumun en önemli ö¤esi, bilgi
olacakt›r. Bu durum, çal›flma hayat›n›
dolay›s›yla sosyal güvenlik sistemini
de etkileyecektir. Yani, sosyal güvenlik sisteminde de bir dönüflüm söz konusu olacakt›r. Bu dönüflüm farkl›
alanlarda gerçekleflecektir. Söz konusu
dönüflüm alanlar› flöyle özetlenebilir.
(ALPER, Yeniden Yap›lanma, 59-61;
TUNCAY, 52.).
Sosyal Güvenlik Sisteminin
Felsefesinde ve Anlay›fl›nda
Dönüflüm
• Asgari düzeyde sosyal güvenli¤in garantisinin sa¤lanmas›, temel insan haklar›ndan biri olarak kabul edilmesi daha da belirginleflecektir.
• Sosyal güvenlikte ilgili taraflar›n sorumluluk alanlar› daha da netleflecektir.
• Bireysel sorumluluk alan› ve bireysel
inisiyatif geniflleyecektir.
• Sosyal güvenlik sisteminde özel sektörün alan› geniflleyecektir.
• Sosyal güvenlik sistemi iktisadi ve
sosyal olumsuzluklara yol açmayacak
flekilde iflletilmesine çal›fl›lacakt›r.

• Emeklilik yafl›ndan iflsizlik sigortas›n›n belirlenmesine kadar bir çok alanda pasif sosyal güvenlik politikalar›ndan aktif politikalara geçifl söz konusu
olacakt›r.
Kapsamla ‹lgili Dönüflüm
• Herkesi her türlü tehlikeye karfl› koruma prensibine devam edilecektir.
• ‹stihdam ve iflgücü yap›s›ndaki de¤iflim, sosyal güvenlik kurumlar›n›n kapsam bak›m›ndan iflleyiflini zorlaflt›ran
ve kolaylaflt›ran geliflmelere sahne olacakt›r.
• Emeklilik yafl›n›n yükseltilmesi gibi
bir tak›m mali endiflelerle getirilen düzenlemeler, koruma kapsam› bak›m›ndan bofllu¤a sebep olacakt›r.
• Sosyal güvenlik kapsam›nda risklerin
say›s› artacakt›r.
Kurumsal Yap›daki Dönüflüm
• Tek ayakl› sosyal güvenlik sisteminden çok ayakl› sisteme geçifl sa¤lanacakt›r. Birinci ayakta sosyal güvenlik
sistemleri, zorunluluk esas›na dayanan,
kamu finansman› a¤›rl›kl› ve asgari gelir garantisi sa¤lamaya yönelik ifllerken, ikinci ayak sosyal güvenlik sistemleri zorunlu, primle finansman ilkesine göre çal›flan ve sigorta –tasarruf
fonksiyonlar›na a¤›rl›k veren kurumlar
olarak oluflacakt›r. Üçüncü ayak sosyal
güvenlik kurumlar› ise gönüllük esas›na ve tasarruf fonksiyonuna dayanacakt›r.
• Sosyal güvenlik sisteminde özerkleflmeye gidilecektir. Ancak, özellefltirme
daha da fazla tart›fl›lacakt›r.

• Sosyal güvenlik kurumlar›n›n yönetiminde hem merkezileflme hem de
adem-i merkezileflme e¤ilimleri artacakt›r.
• Sosyal güvenlik kurumlar›n›n etkin
yönetimi, ideolojik tart›flmalar›n ötesinde ele al›nacakt›r.
• Sosyal güvenlik kurumlar› bürokratik
ifllemleri azaltan ve sigortal›lar›n taleplerini h›zla karfl›layan bir iflleyifle sahip
olacakt›r. Bilgi a¤› olabildi¤ince geliflecektir.
• Sigortal›lar, kendilerini sosyal güvenlik kurumlar›n›n bir müflterisi gibi göreceklerdir. Talepler de bu çerçevede
flekillenecektir.
• Sigortal›lar›n, iflverenlerin ve kamuoyunun bilgi alma hakk›n› güçlendiren
bir halkla iliflikler a¤› geliflecektir.

Finansman Yap›s› ‹lgili Dönüflüm
• Sosyal güvenlik için tahsis edilen
kaynaklar üst s›n›r›na ulaflm›flt›r. Daha
fazla kaynak aktar›lmas› mümkün de¤ildir. Ancak verimlilik söz konusudur. Daha fazla etkin kullan›m söz konusu olacakt›r.
• Kendi gelirleriyle giderlerinin karfl›layabilen, kendi kendine yeterli ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi
söz konusu olacakt›r.
• Sosyal güvenlik sisteminin amaçlar›
ve finansman yöntemleri ile gelir kaynaklar› aras›nda daha güçlü bir iliflki
kurulacakt›r.
• Sosyal güvenlik sisteminin amaçlar›
ile iktisadi zorunluluklar, bu alana tahsis edilen kaynak aras›nda çat›flma söz
konusu olacakt›r.

• Sosyal taraflar›n sistemin finansman›na katk›lar›n›n yönü, oran› ve flekli
de¤iflme e¤ilimi gösterecektir.
• Sosyal güvenlik sistemlerinin finansman yöntemleri, rekabete engel olmamas›na yönelik geliflecektir.

Sosyal Güvenlik Garantisinin
Niteli¤i ve Seviyesi ‹le ‹lgili
Dönüflüm
• Sosyal güvenlik sistemlerini oluflturman›n temel gayesi olan insanlara asgari yaflam garantisi sa¤lamak hedefi,
fakirlik çizgisinin üzerinde kal›nacak
flekilde iflletilecektir.
• Ödenen prim miktar› ve süresi ile al›nan ayl›k aras›ndaki iliflki güçlendirilecektir.
• Sosyal güvenlik garantisine hak kazanma flartlar›ndaki zorlaflt›rma ve kolaylaflt›rma flartlar› birlikte ortaya ç›kacakt›r.
• Bireysel inisiyatif artacakt›r.
• Sa¤l›k hizmet organizasyonu finansman bak›m›nda önemli bir sorun alan›
oluflturacakt›r. Tedavi edici sa¤l›k hizmetlerinden ziyade; koruyucu sa¤l›k
hizmetlerine do¤ru bir yönelme söz
konusu olacakt›r.
• Aile yap›s›ndaki de¤iflmeler, bütün
sosyal güvenlik sisteminin iflleyiflini
zorlaflt›racakt›r (ALPER, Yeniden Yap›lanma, 60-61).
SONUÇ
Sosyal güvenlik ihtiyac› insanl›k tarihi
ile yafl›t; ancak kavram olarak, modern
toplumlar›n bir ürünüdür. Sosyal güvenli¤in üzerine mutabakat sa¤lanan
bir tan›m olmad›¤› gibi, üzerinde itti-

fak edilen bir model de söz konusu de¤ildir.
Dünyada sosyal güvenli¤in geliflimi,
genifl ölçüde, iktisadi politikan›n bir
yans›mas› olarak ortaya ç›km›flt›r. Bu
ba¤lamda 1929 Büyük Bunal›m›na kadar yeterli sosyal korumadan bahsetmek mümkün de¤ildir (KURT,46).
1929-1970 y›llar›nda iktisadi ihtiyaçlar, talep eksenli politikalar›n uygulanmas›n› gerekli k›ld›¤›ndan sosyal politika harcamalar›na a¤›rl›k verilmifl;
1970’li y›llardan sonra, yine iktisadi
ihtiyaçlardan dolay›, sosyal politikaya
yönelik harcamalar›n azalt›lmas› gündeme tafl›nm›flt›r. Baflka bir ifadeyle,
iktisadi büyüme h›z›n›n yüksek ve istikrarl› bulundu¤u dönemlerde, en baflar›l› sosyo-ekonomik mucize olarak
de¤erlendirilen sosyal güvenlik sistemi, 1970’li y›llardan sonra büyüme h›z›n›n oldukça yavafllamas›, hatta durmas›; iktisadi istikrar›n enflasyondan
dolay› bozulmas›ndan dolay›, ülke
ekonomisine getirdi¤i maliyet ile an›lmas›na sebep olmufltur. Bu maliyetten
dolay› sosyal güvenlik sistemi, adeta
bir “günah keçisi”, ekonomide bir kara delik olarak görülmeye ve an›lmaya
bafllam›flt›r.
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Bilgisayar teknolojisinde yaflanan bu h›zl› de¤iflimler ile birlikte bilgisayar›n kullan›m alanlar› ve kullan›m s›kl›¤› artm›flt›r. Bu geliflmeler ayn› zamanda iflletmeleri de olumlu yönde etkilemifltir. Bilgisayar ilk olarak, iflletmelerde muhasebe
sisteminde yo¤un bir flekilde kullan›lmaya bafllanm›fl ve daha sonra iflletmede
farkl› bölümlerde de bilgisayar kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Özellikle sisteminde
bilgisayar olan iflletmelerin finansal tablolar›n›n denetiminde geleneksel yöntemlerin d›fl›nda denetçinin bilgisayar arac›l›¤›yla iflletmenin iç kontrolünü de¤erlendirmesi söz konusu olmufltur. Bilgisayar› kara kutu olarak görmeyen yaklafl›m
sayesinde denetim alan›nda da bilgisayarlardan yararlan›lmaya bafllanm›flt›r. Bu
geliflmelerin sonucunda Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri (Computer Assited Audit Techniques-CAAT) kavram› ortaya ç›km›flt›r.
Denetçinin, iflletmenin iç kontrolünde yer alan muhasebe kontrollerini incelemesi sonucu iç kontrolün etkinli¤i konusunda bir görüfle varm›fl olmas› gerekir. Denetçinin, iflletmenin iç kontrolünü güvenilir bulmas› halinde kontrol testleri uygulama aflamas›na geçilecektir. Bu çal›flmam›zda denetçinin kontrol testlerinde
kullan›labilece¤i bilgisayar destekli (tabanl›) denetim tekniklerinden en yayg›n
kullan›lanlar› k›saca tan›t›larak, Paralel Simulasyon (Parallel Simulation) tekni¤i ayr›nt›l› bir flekilde aç›klanacakt›r.
1.B‹LG‹SAYAR DESTEKL‹ DENET‹M TEKN‹KLER‹ (BDDT)
Bilgisayar destekli denetim teknikleri (BDDT), denetçinin önceden yapt›¤› yorucu çal›flmalar›n ço¤unu h›zl› ve etkili bir flekilde yapmas›na olanak vererek denetime ayr›lan zaman ve paradan tasarruf edilmesini sa¤lam›flt›r. Ayr›ca denetim
dosyas›n›n do¤rulu¤unu kan›tlamada gerekli test say›s›n› azaltm›fl ve daha karmafl›k ifllemlerin yap›lmas›na olanak sa¤lam›flt›r.1

Elektronik bilgi iflleme sistemlerinde
bilgisayar›n içinden denetim, do¤rudan
ifllemler üzerine odaklanm›flt›r. Do¤rudan ifllemler üzerine odaklanan denetim teknikleri grubu içine birçok teknik
girmektedir.2 Bu teknikler içerisinde
kullan›m› en yayg›n teknikler ise flunlard›r: Veri Testi Tekni¤i, Bütünleflik
Test Tekni¤i ve Paralel Simulasyon
Tekni¤idir.
Bu tekniklerin kullan›lmas›yla yap›lan
denetime ayn› zamanda biliflim denetimi de denilmektedir. Buna göre biliflim
denetimi, denetçinin kontrolleri test
ederken bilgisayar destekli denetim
tekniklerini kullanmas›n› içerir. fiayet
iflletmenin verileri bir makine dilinde
ise denetçi bir bilgisayar kullanarak di¤er fonksiyonlar› ve çeflitli türdeki testleri uygulayabilir. Örnek olarak iflletme hesaplar›n›n do¤rulanmas›nda;
do¤ruluk, tutarl›l›k ve kalite için kay›tlar›n incelenmesinde; farkl› dosyalar
üzerinde veri karfl›laflt›rmas›nda; verilerin yeniden s›ralanmas› veya özetlenmesi ve uygulama analizlerinde; flirket
kay›tlar› ile di¤er denetim yordamlar›
arac›l›¤›yla sa¤lanan verilerin karfl›laflt›r›lmas›nda; denetim örneklemelerinin
seçiminde ve do¤rulama formlar›n›n
haz›rlanmas›nda oldu¤u gibi.
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Denetçi flu flartlar alt›nda, kontrol testlerinde bilgisayardan yararlanabilir:3
• ‹ç kontrolün önemli bir k›sm› bir bilgisayar program›nda toplanm›flsa,
• Görünür flekilde ifllemleri izlemede
önemli boflluklar varsa,
• Kay›tlar›n büyük k›sm› test edilmiflse.
Özel olarak programlanm›fl ifllem kontrollerinin uygulanmas›n› test etmek
için yayg›n olarak kullan›lan bu teknikler hem iç hem de d›fl denetçiler taraf›ndan kullan›lmaktad›r. ‹ç kontrol
sisteminin test edilmesinde kullan›lan
bu teknikler, finansal tablolar›n güvenilirli¤inin saptanmas›nda da kullan›labilmektedirler.
Genel olarak bilgisayar yard›m›yla
kontrol testleri uygulaman›n özel bilgi
ve beceri gerektirmesi, ayr›ca denetçinin iflletmenin elektronik bilgi iflleme
sistemlerini kullan›rken iflletmenin faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmas› bu yaklafl›m›n elefltirilen yönlerini
oluflturmaktad›r.4
Veri testi ve Bütünleflik test tekniklerini k›saca flu flekilde aç›klayabiliriz:
1.1.Veri Testi Tekni¤i
Veri testi veri dosyalar›n› de¤il bilgisayardaki kontrolleri test eder. Veri testi,
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denetçi taraf›ndan toplanan verilerdir
ve sistem taraf›ndan normal olarak iflletilen verilerin özelliklerini tafl›r. Denetçi taraf›ndan haz›rlanan veri testi
geçerli ve geçersiz verileri içerir.5 Bu
teknikte, denetçi do¤rudan veri testlerini kullanarak sistemi gözden geçirir,
verilerdeki olas› usulsüzlükleri ve hatalar› bulmak ve verilerin ifllenip ifllenmedi¤ini görmek için bir veya daha
çok uygulama programlar›n› test eder.
Bilgisayar kontrol politika ve ifllemlerini test etmek için kullan›lan veri testinde, denetçi hatal› ve do¤ru ifllemlerin her ikisini de gösteren bir veri testi
haz›rlar. Daha sonra veri testi denetçinin kontrolü alt›nda iflletmenin bilgisayar sistemine uygulan›r.6

1.2.Bütünleflik Test Tekni¤i
Bu teknik, veri testlerinin kullan›m›n›
ve ayr›ca bilgisayar sisteminde ana kütükte hayali varl›klar (sat›c›, müflteri,
personel, ürün vb) oluflturmay› gerektiren efl zamanl› bir denetim tekni¤idir.
Bu ba¤lamda bu teknik, veri testi yaklafl›m›n›n bir uyarlamas›d›r.7 Teknikte,
veri testleri efl zamanl› olarak gerçek
ifllemlerle birlikte ifllenmekte böylece
gerçek ana kütükler hem gerçek hem
de hayali varl›klar› içermektedir.8
Bu teknik, muhasebe bilgi sistemi içinde küçük bir alt sistem oluflturmay›
(mini flirket gibi) gerektirmektedir. Bu
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alt sistemleri oluflturabilmek için iflletme dosyalar›na kukla ifllemler eklemek
gereklidir. Böylece karfl›l›¤› olan kukla
dosyalara eklenen veri testleri, gerçek
ifllemlerle birlikte sisteme rahatl›kla girebilir. Veri testleri gerçek veriler gibi
ayn› programlanm›fl kontrollere tabi
olur. Kukla ifllemler ayr› bir ç›kt› seti
üretir ve bunlarda denetçinin beklentileri ile karfl›laflt›r›l›r.9 Böylece denetçi
bilgisayardaki iç kontrolün gerekti¤i
gibi çal›fl›p çal›flmad›¤›n› anlayabilir.
2.PARALEL S‹MULASYON
TEKN‹⁄‹ (PARALEL BENZET‹M
TEKN‹⁄‹)
Baz› yerlerde paralel simulasyon baz›
yerlerde paralel benzetim olarak kullan›lan bu teknik için çal›flmam›zda paralel simulasyon kavram› kullan›lacakt›r. Konuya aç›kl›k getirmek için ilk
olarak simulasyon kavram›n›n biraz
aç›klanmas› gerekmektedir.
Simulasyon, gerçek bir sistemin modelini tasarlama süreci ve sistemin ifllemesi için sistemin davran›fllar›n› anlamak veya de¤iflik stratejileri de¤erlemek amac›yla bu model üzerinde denemeler yapmakt›r fleklinde tan›mlayabiliriz.10
Paralel simulasyon tekni¤i k›saca, bir
muhasebe uygulamas›nda verilerin,
denetçinin ve iflletmenin programlar›n-
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da paralel olarak ifllenmesi sürecidir.
Hem veri testi tekni¤inde hem bütünleflik test tekni¤inde test verileri iflletme
program› arac›l›¤›yla ifllenirken, paralel simulasyon tekni¤inde gerçek veriler denetçinin program›nda ifllenir.11
Daha sonra, denetçi kendi program›n›n
ç›kt›lar› ile müflterinin program ç›kt›lar›n› karfl›laflt›r›r ve müflterinin program›nda bulunan kontrol metotlar›n›n
güvenirlik sonuçlar›n› düzenler.
Paralel simulasyon tekni¤inde denetçi,
müflterinin uygulama sisteminin bir
k›sm›n›n kopyas› olan bir bilgisayar
program› yazmaktad›r. Örne¤in denetçi müflteri iflletmenin ticari alacaklar›n›n listesini bu programa eklemek istedi¤inde bu liste bilgisayarda okunabilir
bir flekilde bulunmal›d›r. Denetçinin
bilgisayar program› ya denetçinin ya
da müflterinin bilgisayarlar›nda kullan›larak müflterinin ana dosyas›na ifllenir. Denetçi, daha sonra bilgisayar taraf›ndan oluflturulan toplam ile ana hesap toplam›n› karfl›laflt›r›r.12
Bu teknikte gerçek iflletme verileri bir
denetçinin yönetti¤i yaz›l›m program›
kullan›larak yeniden ifllenir. Paralel simulasyon y›l boyunca farkl› zamanlarda kullan›labilece¤i gibi ayn› zamanda
tarihi verilerin yeniden ifllenmesi için
de kullan›labilir. Özellikle tarihi veri-

lerin yeniden ifllenmesi için de uygulanabilir.13 Bu teknikle amaçlanan birbirinden ba¤›ms›z iki (Production program – auditor’s program) program›n
girdi, bilgi iflleme ve ç›kt› kontrollerini
test etmeyi amaçlamaktad›r.
2.1. Paralel Simulasyon Tekni¤ini Kul lan›m›n›n Aflflaamalar›
Paralel simulasyon tekni¤inin uygulama aflamalar›n› üç bafll›k alt›nda toplayabiliriz. Bunlar Bilgisayar rogram›
oluflturma, Gerçek verileri iflleme ve
Sonuçlar› karfl›laflt›rma.
1.Bilgisayar Program› Oluflturma: Denetçi bu tekni¤i kullanmak istiyorsa ilk
olarak denetleyece¤i iflletmenin verilerinin ifllendi¤i bilgisayar program›na
benzer bir yaz›l›m (program) yazmas›
gerekecektir.14 Bu amaç için kullan›lan
denetçinin program› özel tasarlanm›fl
bir program veya genellefltirilmifl bir
denetim program› olabilir. Genellikle,
denetçinin program› müflteri ifllemlerinin tümünün ayn›s›n› almaktan ziyade
önemli iflleme sonuçlar›n› sayacakt›r.15
2.Gerçek Verileri ‹flleme: Daha sonra
denetçi ayn› gerçek iflletme verilerini
s›rayla kendi yazd›¤› bilgisayar program›na tekrar iflleyecektir.16
3.Sonuçlar› Karfl›laflt›rma: Denetçi
müflteri iflletmenin uygulama program›n›n ç›kt›lar›n› ayn› zaman aral›¤›nda
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simulasyon program›n›n ç›kt›lar›yla karfl›laflt›r›r. Fakl›l›klar oldu¤unda bu durum
uygulama program›na hatal› veri ifllendi¤ini gösterir.17
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‹flletmenin
Gerçek Verisi

Bilgisayar ‹fllemi

Bilgisayar
Ç›kt›s›

Elle
Karfl›laflt›rma

‹flletmenin
Gerçek
Ç›kt›s›

fiekil 1. Paralel Simulasyon Tekni¤inin
Basit Bir Gösterimi
Kaynak: Walter.C.Kell and William.C. Boynton and R.E Ziegler, Modern Auditing, 4. Edition, John Wiley&Sons, 1989, s.239.
Denetim Amac›:: Denetçi, bu tekni¤i kullanmaktaki amac› bir geçerlilik (validation) program›n›n uygun bir flekilde testleri eksiksizce yerine getirmesini belirlemektir.18 Yani iflletme verilerinin hatas›z bir flekilde ifllenip ifllenmedi¤ini belirlemek ve bunun için denetim program›n› test etmektir.
Denetim Testi:: Denetçi bu tekni¤i kullanmakla gerçek iflletme verilerini kendi
program›nda paralel olarak ifller ve böylece girdi, bilgi iflleme ve ç›kt› kontrollerini test eder.
Denetim Sonuçlar›:: Denetçi program›n testleri eksiksizce do¤ru bir flekilde yerine getirdi¤ini veya getirmedi¤ini ortaya ç›kart›r.19 Denetçi kendi program›n›n
iflletmenin program› ile ayn› sonuçlar› vermesini bekleyecektir. Herhangi bir
farkl›l›k ç›kmas› halinde iflletmenin program›n›n kontrol zay›fl›klar› içerdi¤ini
gösterecektir.
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Paralel simulasyon bafll›ca müflteri hesap bakiyelerinin maddilik testlerini kolaylaflt›rmak için kullan›l›r. Bu tekni¤in kullan›lmas›nda birkaç faktör dikkate al›nmal›d›r.
*Maliyet:: Müflteri sistemlerinin paralel simulasyon tekni¤i ile test edilmesinde
maliyet çok yüksek olabilir mesela hayat sigortas› karfl›l›klar›n›n tekrar hesaplanmas› gibi veyahut maliyet çok düflük olabilir mesela bankalardaki mevduat faizinin tekrar hesaplanmas› gibi. Bu tekni¤i kullanman›n maliyeti müflteri hesaplar›n›n karmafl›kl›¤›na ve ifllenebilen verilerin miktar›na ba¤l›d›r.
*Kapsam:: Ço¤u paralel simulasyon uygulamalar›nda müflteri verilerinin uygun
bir setinin tamam› kullan›l›r. Paralel simulasyon tekni¤i bazen müflteri iflletmenin veri örnekleminden tasarlanm›fl olabilir ki bu durum normalden ziyade istisnai bir durumdur.20
*‹stisnalara Yönlendirme:: Paralel simulasyon tekni¤inin gücü istisnalar› vurgulamas›d›r. Afla¤›daki flekilde denetçi hem kendisinin iflledi¤i verilerin sonucu
hem de müflterinin sonuçlar› görülmektedir. Bu karfl›laflt›rma sayesinde denetçi
farkl›l›klar›n bulundu¤u yerler üzerinde yo¤unlaflabilmektedir. E¤er ç›kt›lar aras›nda sistematik bir iliflki yok ise; denetçi iflletme program›n kopyalar›nda bir sorun oldu¤unu fark edecektir.21
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fiekil 2. Paralel Simulasyon Tekni¤i Kullan›m›
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Ç›kt›

Kaynak: J.C. Boockholdt, Accounting
Information Systems, 4. Edition Chicago, Irw›n, s.579.

2.2. Paralel Simulasyon Tekni¤inin
Faydalar› ve Sak›ncalar›
Paralel simulasyon tekni¤ini kullanman›n birçok faydal› ve sak›ncal› yönü
bulunmaktad›r. Bu tekni¤i kullanman›n faydalar›n› afla¤›daki flekilde flöyle
s›ralayabiliriz:
√ Daha çok örnek kullan›ld›¤› için denetçinin sisteme daha fazla güven duymas›n› sa¤lar. Yani denetçinin daha
genifl hacimli ifllem almas› ifllemlerin
do¤rulu¤unun test edilmesini sa¤lar,
√ Tarihi verilerin yeniden ifllenmesi,
iflletmenin programlar›ndaki belge d›fl›
de¤ifliklikler için denetçiyi uyan›k tutar,
√ Bu teknik iflletmenin dosyalar›n› da
bozmaz. Çünkü ba¤›ms›z bir bilgisayarda yürütülür,
√ Müflterinin uygulama program›n›n
kullan›m›nda olaylar›n üzerinde bir
kontrol sa¤lar,
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√ Gerçek veriler kullan›ld›¤› için denetçi ifllemleri kaynak belgelere do¤ru
giderek izlemek suretiyle do¤rulayabilir; örnek hacmi küçük bir ek maliyetle
art›r›labilir.22
√ Denetçi bu teknik ile elle yap›lan
yöntemden daha fazla bilgiyi iflleme
koyabilir.23
Paralel simulasyon tekni¤inin sak›ncalar›n› da afla¤›daki flekilde flöyle s›ralayabiliriz:
√ Bu yöntemin bafll›ca sak›ncas› bilgisayar ve yaz›l›m› gelifltirmek için maliyetlerin yüksek olmas›d›r.24 Bununla
birlikte baz› genellefltirilmifl denetim
yaz›l›mlar› daha düflük maliyetli bir simulasyon program› gelifltirilmesini
sa¤layabilir,
√ Ayr›ca simulasyon program›n› gelifltirmek zaman al›r, belli bir programlama uzmanl›¤› gerektirir.25 Oysa denetçinin o kadar çok vakti olmayabilir ve
denetçi programlama konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilir.
Denetçinin iç kontrol hakk›nda varaca¤› yanl›fl bir yarg›, denetim çal›flmala-
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fiekil 3. Paralel Simulasyon Tekni¤inin Ayr›nt›l› Gösterimi
Kaynak: Joseph W. Wilkinson,, a.g.e., s.511.

‹flletme kendisi ilk olarak gerçek iflletme verilerini ana dosyalara ifllenir. Daha
sonra denetçinin yazd›¤› simulasyon program› ile bu gerçek veriler paralel olarak ana dosya arac›l›¤›yla tekrar bu programda ifllenir. Bu veri iflleme sonucu iflletmenin gerçek verilerinin ifllendi¤i sonuç raporlar› ile denetçinin kendi program›na iflledi¤i verilerin sonuç raporlar› karfl›laflt›r›l›r.

SONUÇ
‹flletmenin iç kontrolünün incelenmesinde denetçilerin gösterecekleri özen ve
dikkat sonraki denetim çal›flmalar›n›n yap›s›n› ve niteli¤ini etkileyece¤inden,
BDDT burada önemli bir rol oynamaktad›r. Çünkü müflteri iflletmenin iç kontrolünü tan›mak ve hakk›nda yarg›ya varmak ba¤›ms›z denetim çal›flmalar›n›n çok
önemli bir bölümünü oluflturmaktad›r ve bilgisayar›n kullan›lmad›¤› neredeyse
hiçbir iflletme kalmam›flt›r.

r›n› etkileyerek denetim raporuna yans›yacakt›r. Her alanda oldu¤u gibi ba¤›ms›z denetimde de bilgisayar teknolojisinden yararlanmak güvenilir ve
h›zl› bir denetim için gerekli olmaktad›r. Bilgisayar teknolojisinin geliflmesine paralel olarak denetçilerinde kendilerini bu konuda gelifltirmeleri ve bilgi-ifllem çal›flanlar›yla iflbirli¤ine gitmeleri gerekmektedir. Gerek paralel
simulasyon tekni¤i olsun gerekse di¤er
teknikler olsun denetçiye bu konuda
yard›mc› olmas› aç›s›ndan son derece
faydal› birer araçt›rlar. Bu tekniklerin
kullan›m›nda müflteri iflletmeden verilerin elde edilmesinde ve programlar›n
test edilmesinde bilgi-ifllem çal›flanlar›yla iflbirli¤i denetimin daha sa¤l›kl›
yürütülmesini sa¤layacakt›r.
Bu konuda haz›rlanm›fl genel denetim
programlar›n›n26 ülkemizde yayg›nlaflmaya bafllamas› olumlu bir geliflmedir.
Ülkemizde denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmas›
çok yayg›n de¤ildir. Bunun nedeni, denetçilerimizin klasik denetim tekniklerini daha fazla benimsemeleri olabilece¤i gibi, denetçilerimizin bu tür yeni
yaklafl›mlara uyum sorunlar› yaflamalar› da söz konusu olabilir. Her halükarda denetçilerin klasik denetim teknikleri yoluyla görüfllerini destekleyecek kan›t toplamalar› önemli olmakla
birlikte bilgisayar destekli denetim tekniklerinden de yararlanmalar› daha
sa¤l›kl› denetim görüfllerine ulaflmay›
sa¤layacakt›r.
26 Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: http://www.komtas.com
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‹fiVERENCE ÇALIfiANI ‹Ç‹N ÖDENEN
ÖZEL SA⁄LIK S‹GORTA PR‹MLER‹ SSK
PR‹M‹NE TAB‹ M‹D‹R?
F›rat AK
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir

S

osyal Sigortalar Kurumu Baflkanl›¤› Sigorta ‹flleri Genel Müdürlü¤üne sorulan ve yaz›m›z›n bafll›¤›nda da geçen soruya ilgili müdürlükçe verilen cevapta,
“Buna göre Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77. maddesinde belirtilen ödemelerin
d›fl›nda yap›lan tüm nakit ödemelerin prime tabi tutulmas› gerekmektedir. Di¤er
taraftan, hizmet akdinde, ücretin ödenifl flekli akdin mahiyetini etkilememektedir.
Sigortal›lar ad›na flirketinizce ödenecek olan özel sa¤l›k sigortas› primi, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77. maddesinde say›lan istisnalar aras›nda yer
almad›¤›ndan, söz konusu prim tutarlar›ndan sigorta primlerinin kesilerek kurumumuza ödenmesi gerekmektedir.” denilmektedir.
fiimdi sorgulamam›z gereken konu iflverence ödenen özel sa¤l›k sigortas› primlerinin nakdi bir yard›m m› yoksa ayni bir yard›m m› oldu¤udur.
Sosyal Sigortalar Kanunu 77. maddesinde prime esas ücretin ne oldu¤u tan›mlan›rken 2. f›kras›nda prim matrah›na dahil edilmeyecek kazançlar aç›klanm›flt›r.
SSK madde77/II hükmüne göre; “ flu kadar ki, ölüm, do¤um ve evlenme yard›mlar›, yolluklar, k›dem, ihbar ve kasa tazminatlar›, ayni yard›mlar ile Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca miktarlar› y›llar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlar›, sigorta primlerinin hesab›na esas tutulacak kazançlar›n ayl›k
tutar›n›n tespitinde nazara al›nmaz. Bunlar d›fl›nda her ne ad alt›nda ödeme yap›l›rsa yap›ls›n tüm ödemeler prime tabi tutulur.” denilmekte ve prim hesab›na esas
tutulmayacak kazanç türlerini saymak suretiyle belirlemektedir. Ancak Kanun
maddesinde geçen ayni yard›mlar deyiminden ne anlafl›lmas› gerekti¤i tam olarak ifade edilmemifltir.
Bir görüfle göre, ayni yard›mlardan amaç “bir yasa ya da sözleflme hükmüne dayanmayan ve iflverenin at›feti niteli¤ini tafl›yan yard›mlard›r. Örne¤in; iflveren,
bayram dolay›s›yla kanun veya sözleflme kendisini mecbur k›lmad›¤› halde iflçilere elbise da¤›t›rsa durum böyledir. Sorun Yarg›tay kararlar›nda da tam olarak
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aç›kl›¤a kavuflmufl de¤ildir. Örne¤in;
toplu ifl sözleflmesi uyar›nca sigortal›ya
ödenen araç ücretleri, elbise dikifl ücretleri, elektrik ücreti yakacak ve yak›t
paralar› ile yemek paralar› ayni yard›m
olarak kabul edilmifltir. 1
Yine Sosyal Sigortalar Kurumunca ç›kar›lan 16 nolu Genelge’nin VIII nolu
Prime Esas Olan ve Olmayan Kazançlar adl› bölümünün Ayni Yard›mlar adl› alt bendinde “bu konuda teassüs
eden son görüfle uygun olarak sigorta
primlerine tabi tutulmayacak ödemeleri” flöyle s›ralam›flt›r:
• ‹flyerinde herhangi bir sebeple ye
mek verilmeyen sigortal›lara ödenen
yemek paralar›,
• Giyecek (elbise, ayakkab› vs.) paralar›,
• Yakacak, ayd›nlatma, temizleme,
mesken, sa¤l›k yard›m› veya zamlar›
(senede bir defa ödenmesi ile ücret te
diye bordrolar›na dahil edilmek sure
tiyle, aylar itibariyle ödenmesi aras›n
da fark gözetmeksizin),
• Okul tahsil yahut ö¤renim yard›m›
ad› alt›nda ödenen paralar,
• Baz› iflverenler taraf›ndan sigortal›
lara ikamet ettikleri yerden iflyerleri
ne gidip gelmeleri s›ras›nda yapt›kla
r› yol giderlerini karfl›lamak amac›yla
ferdi hizmet sözleflmesine veya toplu
ifl sözleflmesine dayanarak tafl›t yard›
m› veya vas›ta ücreti ad› alt›nda ya
p›lmakta olan ödemeler,
• Yine iflverenlerce toplu ifl sözleflme

si gere¤i olarak ödenen tabi afet yar
d›m›, askerlik yard›m›, dinlenme yar
d›m› ad› alt›nda yap›lan ödemeler.

Görüldü¤ü üzere Genelgenin ilgili bölümünde örne¤in yemek, giyecek, yakacak, ayd›nlatma, mesken, okul yard›m›, ö¤renim yard›m›, tafl›t yard›m›,
tabi afet yard›m›, askerlik yard›m› gibi
yard›m paralar›n› nakden veriliyor olmas›na karfl›n ayni yard›m olarak kabul edip sigorta priminden müstesna
tutmuflken, üstelik SSK priminden istisna tutulmufl bu ödemelerin aras›nda
“sa¤l›k yard›m› ve zamlar›” ödemeside
yer alm›flken, iflverence çal›flanlar› ad›na yapt›r›lan özel sa¤l›k sigortas› prim
tutarlar›ndan SSK primi kesilmesi bizce çok adilane bir yaklafl›m olmayacakt›r.
Nitekim; çal›flan›n bu yard›mdan zaten
nakden yararlanma flans› yoktur. Çal›flan için yap›lan bu özel sa¤l›k poliçesi
karfl›l›¤›nda çal›flan›n sadece ve sadece
ilgili sa¤l›k kurulufllar›ndan sa¤l›k yard›m› almas› mümkündür.
Üstelik SSK hastanelerine yasal olarak
gitme haklar› olan bu çal›flanlar, yap›lan özel sa¤l›k sigortas› neticesinde
özel sa¤l›k kurulufllar›na gitmekte ve
bir nebzede olsa SSK hastanelerinin
yükünü her yönüyle hafifletmekte iken
yineleyerek tekrar söylemek istiyorum
ki bu özel sa¤l›k sigortas› prim tutarlar›n› SSK primine tabi tutmak adilane
bir yaklafl›m olmayacakt›r.

SONUÇ
Önerimiz önümüzdeki günlerde yap›lacak bir düzenleme ile konu tam olarak aç›kl›¤a kavuflturulur ve bu flekilde
hem Türkiye’de özellikle bireysel
emeklilik sistemininde kabulünden
sonra geliflmekte olan sigortac›l›k sek-

törümüze destek verilmifl olunur hem-

de iflverenlerinde bu teflvikin akabinde

çal›flanlar›na yapt›racaklar› özel sa¤l›k
sigortas› ile herkesin malumu oldu¤u
SSK’n›n ifl yükü bir nebzede olsada
özel sektöre kayd›r›lm›fl olur.

SORU VE CEVAPLAR
Kurtuluş Caddesi No: 152
Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Telefon: 0212 315 84 00
e-mail: ismmmo@ismmmo.org.tr

SORU 1:
fiirketimiz ‹nflaat ifli ile ifltigal etmektedir. 2000 Y›l› may›s ay›nda ticari
amaçla sat›n alm›fl oldu¤u arsalar› parselleyerek bir k›sm› 2000 bir k›sm›
da 2001 y›l›nda sat›lm›flt›r. Geri kalan arsalar›n tamam› ise 2004 Eylül
ay›nda sat›lm›flt›r. Arsa sat›fllar›ndan dolay› ortaya ç›kan sat›fl kar›n›
2004 y›l› gelirleri içinde beyan edecek miyiz? Ortaya ç›kan arsa sat›fl
kar›n› sermayeye ilave edebilirmiyiz?
CEVAP 1 :
KVK’nun geçici 28’nci maddesi uyar›nca; 1.1.1999 - 31.12.2004 tarihleri
aras›nda uygulanmak üzere, tam mükellefiyete tabi kurumlar›n ifltirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin sat›fl›ndan do¤an kazanc›n, sat›fl›n yap›ld›¤› y›lda kurum sermayesine ilave edilen k›sm› kurumlar vergisinden müstesnad›r. Kurumlar›n iki tam y›l süreyle aktifinde yer almayan ifltirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar ile menkul k›ymet veya gayrimenkul ticareti
ile u¤raflan kurumlar›n ellerinde bu-

lundurduklar› de¤erlerin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar istisna kapsam›
d›fl›ndad›r. Buna göre; arsalar› gayrimenkul ticareti yapmak amac›yla sat›n
alm›fl olman›zdan ve sat›fl öncesinde
bu amac›n de¤iflmifl olmamas›ndan dolay›, KVK’nun geçici 28’nci maddesi
hükmü uygulanmayacakt›r. Genel hükümlere göre kar› hesaplay›p beyan etmeniz gerekmektedir.
Da¤›t›lmayan kar›n sermayeye ilave
edilmesi durumunda, GVK’nun 94/6b-i’nci maddesi uyar›nca gelir vergisi
kesintisi yap›lmayacakt›r.

SORU 2:
Firma ad›na olmayan fakat firman›n kasas›ndan ödenen faturalar gider
yaz›labilir mi, KDV’si indirim konusu yap›labilir mi? Firmalar›n
ad›na kay›tl› olmayan telefon, elektrik, su giderleri gider yaz›l›p KDV’leri
indirim konusu yap›labilir mi? fiirket adresinde fakat flirket orta¤› ad›na
kay›tl› cep telefonlar› flirket faaliyetleri için kullan›l›yorsa gider yaz›l›p
KDV’si indirim konusu yap›labilir mi?
CEVAP 2 :
GVK’nun 40/1’nci maddesi uyar›nca,
iflle ilgili giderlerin indirimi söz konusudur.
Uygulamada, genellikle bina ile temin
edilen iflyerlerine ait su, elektrik, do¤algaz ve hatta kimi zaman telefon
abonelikleri mal sahibi ad›na olmakta
ve bu hizmetlerin kullan›m› sonucu düzenlenen faturalarda bu flah›s ad›na
gelmektedir. Bu durum, an›lan harcamalar›n gider niteli¤ini de¤ifltirme
mektedir.

Faturada yer alan adresin iflyeri adresi
olmas› ve hizmetten bu adreste yararlan›lm›fl olmas› ve yap›lan giderin iflle ilgili olmas› flart›yla an›lan harcamalar
gider yaz›labilir.
Cep telefonu giderlerinin ise telefonun
iflin idame edildi¤i yere fiili ba¤›ml›l›¤› söz konusu olmad›¤›ndan ancak envantere kay›tl› olmalar› kofluluyla indirimi mümkündür.

SORU 3:
Ücretlilerin kendileri için ödedikleri hayat sigortas› primlerinin iflverene
ibraz ederek gelir vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için sigorta
poliçesini ibraz etmeleri flart m›d›r?
Ödeme yap›labilmesi için sadece ödeme dekontu ya da makbuz yeterli midir?
CEVAP 3 :
193 Say›l› gelir Vergisi Kanunun
63/3.f›kras› afla¤›daki gibidir.
“63/3. (4697 say›l› Kanunun 4 üncü
maddesiyle de¤iflen bent Yürürlük;
07.10.2001) Sigortan›n veya emeklilik
sözleflmesinin Türkiye’de kâin ve
merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik flirketi nezdinde

akdedilmifl olmas› flart›yla; ücretlinin
flahs›na, efline ve küçük çocuklar›na ait
hayat, ölüm, kaza, hastal›k, sakatl›k,
iflsizlik, anal›k, do¤um ve tahsil gibi
flah›s sigorta poliçeleri için hizmet
erbab› taraf›ndan ödenen primler ile
bireysel emeklilik sistemine ödenen
katk› paylar›,
‹ndirim konusu yap›lacak prim, aidat

ve katk›lar›n toplam›, ödendi¤i ayda
elde edilen ücretin % 10’unu (bireysel
emeklilik sistemi d›fl›ndaki flah›s sigorta poliçeleri için ödenen primlerde,
ödendi¤i ayda elde edilen ücretin
% 5’ini) ve y›ll›k olarak asgari ücretin
y›ll›k tutar›n› aflamaz. Bakanlar
Kurulu bu oran› % 20 oran›na kadar
(bireysel emeklilik sistemi d›fl›ndaki
flah›s sigorta poliçeleri için % 10
oran›na kadar) art›rmaya ve belirtilen

haddi asgari ücretin y›ll›k tutar›n›n iki
kat›n› geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.”
Madde metnin den de anlafl›laca¤›
üzere pirim ödeme dekontlar›n›
iflverene vermeniz yeterli olacakt›r.
Ancak iflverenle ihtilaf veya sorun
yaflanmamas›
için
poliçenin
fotokopisini vermenizin yerinde
olaca¤› kanaatindeyiz.
Bilgilerinize rica olunur.

YARGI KARARLARI
Dan›fltay Dördüncü Daire
: 09.03.2004
Tarih
: 2003/4264
Esas No
Karar No : 2004/439

Dekapaj ifli niteli¤i itibariyle y›llara
yayg›n inflaat ve onar›m ifli kapsa
m›nda de¤erlendirilemeyece¤in
den, dekapaj ifli karfl›l›¤› ödenen
hakedifllerden gelir vergisi tevkifat›
yap›lamayaca¤›.

‹stemin Özeti: Dekapaj ifliyle u¤raflan
davac›, Eylül 2002 istihkaklar›ndan
yap›lan tevkifat›n haks›z oldu¤u iddias›yla 21.696.699.993 TL vergi ve fon
pay›n›n iadesi istemiyle dava açm›flt›r.
(...) Vergi Mahkemesi dekapaj ifli nedeniyle ödenen istihkaklardan gelir
vergisi kesintisi yap›labilmesi için an›lan iflin y›llara sari inflaat ve onarma ifli
kapsam›na girmesi gerekti¤i, inflaat ve
onarma ifllerinin niteli¤i gere¤i dekapaj
iflinden farkl› oldu¤u, bu iflin ç›kar›lacak kömür madeninin maliyet unsurunu oluflturdu¤u, bu nedenle y›llara sari
inflaat ve onarma ifli say›larak tevkiat
yap›lamayaca¤›ndan, davac›n›n hakedifl tutar›ndan kesilen toplam
20.525.774.994 TL’lik k›sm›n iadesi
gerekti¤i fazlaya yönelik iste¤in ise dayana¤›n›n olmad›¤› gerekçesiyle davan›n k›smen reddine karar vermifltir.
Vergi Dairesi Müdürlü¤ü, yap›lan tevkifat›n kanuna uygun oldu¤unu ileri

sürerek karar›n bozulmas›n› istemektedir.
Karar: 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
oybirli¤iyle karar verildi.
Dan›fltay Dördüncü Daire
: 11.02.2004
Tarih
: 2002/4527
Esas No
: 2004/188
Karar No

Kendisi vergiye tabi olmayan bir
vakf›n, sermayesini temin ederek
vergiye tabi bir kurulufl oluflturmas›
halinde kendisine aktar›lan gelir ifltirak kazanc›d›r. ‹ktisadi iflletmenin
ba¤l› bulundu¤u vakfa aktard›¤› kâr
pay› alan yönünden ifltirak kazanc›
oldu¤undan Gelir Vergisi Kanunu’nun 94-6/b(i) bendi hükmünce
tevkifata tabi tutulmas› gerekir.

‹stemin Özeti: Davac› kurum, iflletmeden vakfa aktar›lan kâr üzerinden
tevkifat yap›lmamas› gerekti¤i ihtirazi
kayd›yla ve piflmanl›k talebiyle verdi¤i
2001/11. ay› muhtasar beyannamesi
üzerinden tahakkuk eden gelir (stopaj)
vergisi ve fon pay›n›n iadesi istemiyle
dava açm›flt›r. (…) Vergi Mahkemesi
karar›yla; Gelir Vergisi Kanunu’nun

75. maddesinin 1 numaral› bendinde
her nevi hisse senetlerinin kâr paylar›n›n, 2 numaral› bendinde ifltirak hisselerinden do¤an kazançlar›n, 3 numaral› bendinde ise kurumlar›n idare meclisi baflkan ve üyelerine verilen kâr paylar›n›n menkul sermaye irad› say›ld›¤›,
Kanun’un 94. maddesinin 6-b/i alt bendinde ise bu kâr paylar›ndan tevkifat
yap›lmas›n›n öngörüldü¤ü, bu hükmün
01.01.1999 tarihinde yürürlü¤e girdi¤i,
bu tarihten sonra tevkifat yap›labilmesi için öncelikle kazanc›n 75. maddenin 1, 2 ve 3 numaral› bentlerinde say›lan kazançlardan olmas› gerekti¤i, dernek ve vak›flara ait iktisadi iflletmelerin kendi faaliyetlerinden elde etmifl
olduklar› kurum kazançlar›n› ve bu kazançtan ba¤l› olduklar› dernek ve vakfa aktar›lan kazanç pay›n›n ifltirak kazanc› olarak nitelendirilemeyece¤i, davac› kurumun ba¤l› oldu¤u vakfa aktarm›fl oldu¤u kazanç pay›n›n ifltirak
kazanc› oldu¤undan bahisle tevkifata
tabi tutulamayaca¤› gerekçesiyle tahakkuk eden vergi ve fon pay›n›n kald›r›lmas›na karar vermifltir. Daval› ‹dare, dönem kâr›ndan vakfa aktar›lan tutarlar›n vak›f yönünden ifltirak hissesinden do¤an kazanç, kâr› aktaran iktisadi iflletme yönünden ise kâr da¤›t›m›
anlam›na geldi¤ini ileri sürerek karar›n
bozulmas›n› istemektedir.
Karar:: 5422 say›l› Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 1. maddesinde dernek ve
vak›flara ait iktisadi iflletmelerin kazançlar›n›n kurumlar vergisine tabi oldu¤u belirtilmifl, dernek ve vak›flara
ait iktisadi iflletmeler, Kanun’un 5.
maddesinde “Dernek ve vak›flara ait

veya ba¤l› olup 4. maddede yaz›l› flartlar› haiz bulunan iflletmeler ile ayn›
mahiyetteki yabanc› iflletmeler dernek
ve vak›flar›n iktisadi iflletmeleridir.”
fleklinde tan›mlanm›flt›r. Kanun’un 4.
maddesinde ise iktisadi kamu müesseseleri tan›mland›ktan sonra ikinci f›kras›nda, bunlar›n kazanç gayesi gütmemelerinin, faaliyetin Kanunla tevdi
edilmifl görevler aras›nda bulunmas›n›n, tüzel kifliliklerinin olmamas›n›n,
müstakil muhasebeleri ve kendilerine
tahsis edilmifl sermayelerinin veya iflyerlerinin bulunmamas›n›n mükellefiyetlerine tesir etmeyece¤i belirtilmifltir.
Davac› (.........) Vakf› ‹flletmesi, an›lan
Kanun maddelerine göre faaliyet gösteren ve Vakf›’na ait veya ba¤l› bir iktisadi iflletmedir. Bu iflletmenin müstakil bir sermayesi, muhasebesi ya da
kendisine tahsis edilmifl bir iflyerinin
bulunmamas› da bu durumu de¤ifltirmemektedir. Bu iflletmenin kazanc›n›n
kurumlar vergisine tabi oldu¤u ve
(........) Vakf›’n›n ise kurumlar vergisi
mükellefi olmad›¤› hususlar› ihtilafs›zd›r. ‹htilaf konusu olan husus, iktisadi
iflletmeden vakfa aktar›lan vergi sonras› kazanc›n tevkifata tabi tutulup tutulamayaca¤›d›r.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6/b-i alt bendinde, kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara isabet eden k›s›m düflüldükten sonra, 75.
maddenin ikinci f›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› kâr paylar›ndan vergi tevkifat› yap›laca¤› belirtilmifl olup, bendin parantez içi hükmünde, kurumlar ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve muaf

olanlara ödenenler tevkifat kapsam›na
dahil edilmifltir. Kanun’un 75. maddesinde menkul sermaye irad› tan›mlanm›fl olup, ikinci f›kran›n 1 numaral›
bendinde her nevi hisse senetlerinin
kâr paylar›, 2 numaral› bendinde ifltirak
hisselerinden do¤an kazançlar kayna¤›
ne olursa olsun menkul sermaye irad›
say›lm›flt›r.
Davac› iktisadi iflletmenin vergi sonras› kazanc›n› ba¤l› bulundu¤u vakfa aktarmas› bir kâr aktar›m› olup, bu aktar›m, (........) Vakf› yönünden Kanun’un
75. maddesinin 1. f›kras›n›n 2. bendinde belirtilen ifltirak kazanc›d›r. Bir kazanc›n ifltirak kazanc› say›labilmesi
için bir baflka kurumun hisselerine sahip olunmas› zorunlu olmay›p, ba¤l›
veya ait kuruluflun tamam›na sahip
olunmas› halinde de bir ifltirak kazanc›
elde edilmesi söz konusudur. Kendisi
vergiye tabi olmayan bir vakf›n, sermayesini temin ederek vergiye tabi bir
kurulufl oluflturmas› halinde kendisine
aktar›lan gelir ifltirak kazanc›d›r. Menkul sermaye irad›n› elde edenin kurum
olmas› ya da gelir veya kurumlar vergisinden muaf olmas› da Kanun’un 94.
maddesinin 6/b-i bendine göre yap›lacak tevkifat› etkilememektedir.
Bu durumda, davac› iktisadi iflletmenin
ba¤l› bulundu¤u vakfa aktard›¤› kâr
pay› alan yönünden ifltirak kazanc› oldu¤undan ve Kanun’a göre tevkifata
tabi tutulmas› gerekti¤inden, aksi gerekçeyle tahakkukun kald›r›lmas› yönünde verilen mahkeme karar›nda isabet bulunmamaktad›r.
Bu nedenle, (…) Vergi Mahkemesi’nin karar›n›n bozulmas›na, oybirli¤iyle karar verildi.

Dan›fltay Dokuzuncu Daire
: 13.02.2002
Tarih
Esas No

Karar No

: 2000/6801
: 2002/595

Yükümlü flirketin faaliyetinin devre
tatil organizasyon ve iflletmecili¤i oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda ticari faaliyetin konusunu oluflturan devre tatil
sözleflmelerinin ticari teslim niteli¤inde oldu¤u sonucuna ulafl›ld›¤›ndan, tüketicilerden devre tatil sözleflmesi uyar›nca peflin veya 12, 24 ve 36
ayl›k dönemler halinde tahsil edilen
devre tatil bedelinin 3065 say›l› Kanun’un 10/a ve 20. maddeleri hükümleri uyar›nca tahsil edilen dönemler itibar›yla beyan edilmesi gerekir.

‹stemin Özeti: Turizm iflletmecili¤i ve
devre tatil pazarlama ve organizasyon
ifliyle u¤raflan yükümlünün 1996 y›l›
ifllemlerinin incelenmesi sonucunda
düzenlenen inceleme raporuna istinaden ayn› y›l›n Ocak ila Ekim dönemleri için tarh edilen katma de¤er vergisinin terkini istemiyle aç›lan davay› kabul eden vergi mahkemesi karar›n›n
devre tatil sat›fl bedelinden kaynaklanan matrah fark› üzerinden yap›lan tarhiyata iliflkin hüküm f›kras›n›; yükümlü flirketin faaliyetinin devre tatil organizasyon ve iflletmecili¤i oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda ticari faaliyetin konusunu oluflturan devre tatil sözleflmelerinin ticari teslim niteli¤inde oldu¤u sonucuna ulafl›ld›¤›ndan, tüketicilerden
devre tatil sözleflmesi uyar›nca peflin
veya 12, 24 ve 36 ayl›k dönemler ha-

linde tahsil edilen devre tatil bedelinin
3065 say›l› Kanun’un 10/a ve 20. maddeleri hükümleri uyar›nca tahsil edilen
dönemler itibar›yla beyan edilmesi gerekti¤inden hesaplanan matrah fark›
üzerinden sal›nan katma de¤er vergisini terkin eden vergi mahkemesi karar›nda yasal isabet bulunmad›¤› gerekçesiyle bozan, di¤er hüküm f›kralar›n›
ise onayan Dan›fltay Onbirinci Dairesi
karar›n›n; müflteriler ile yap›lan sözleflmelerin düzenlendi¤i tarihte teslim
gerçekleflmedi¤inden yap›lan cezal›
tarhiyat›n terkini gerekti¤i ileri sürülerek düzeltilmesi istenilmektedir.
Karar:: Dan›fltay dava daireleri ile ‹dari veya Vergi Dava Daireleri Genel
Kurullar› taraf›ndan verilmifl olan kararlar hakk›nda karar›n düzeltilmesi isteminin kabulü ancak, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu’nun 54.
maddesinde yaz›l› sebeplerden birinin
bulunmas› ile mümkündür. Dilekçe sahibinin ileri sürdü¤ü sebepler bunlardan hiçbirine uymad›¤›ndan yerinde
olmayan karar düzeltme isteminin reddine oybirli¤iyle karar verildi.
Dan›fltay Dokuzuncu Daire
: 09.10.2003
Tarih
: 2000/6436
Esas No
: 2003/4742
Karar No

Spor kulübüne forma reklam bedeli
olarak ödenen miktar üzerinden tahakkuk ettirilen katma de¤er vergisinin yasal oldu¤u.

‹stemin Özeti:: 1999/Kas›m döneminde ihtirazi kay›tla ödenen katma de¤er
vergisinin ret ve iadesi istemiyle aç›lan

davay›; uyuflmazl›¤›n, yükümlü bankan›n (…) Spor Kulübüne forma reklam
bedeli olarak ödedi¤i miktar üzerinden
tahakkuk ettirilerek ihtirazi kay›tla
ödenen katma de¤er vergisinin yasal
olup olmad›¤›na iliflkin bulundu¤u,
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin 1. f›kras›nda;
mükellefin Türkiye içinde ikametgah›n›n, iflyerinin, kanuni merkezi ve ifl
merkezinin bulunmamas› hallerinde ve
gerekli görülen di¤er hallerde Maliye
Bakanl›¤›, vergi alaca¤›n›n emniyet alt›na al›nmas› amac›yla vergiye tabi ifllemlere taraf olanlar› verginin ödenmesinden sorumlu tutabilece¤inin belirtildi¤i, 30 seri no.lu Katma De¤er Vergisi Kanunu Genel Tebli¤i’nin F/2. f›kras›nda da; uygulamada gerçek usuldü
katma de¤er vergisi mükellefi olan baz› iflletmelerin, profesyonel veya amatör spor kulüplerine oyuncular›n›n formalar›nda gösterilmek, flah›slara veya
kurulufllara ait bina, arsa, arazi gibi
yerlerde duvarlara yaz›lmak, pano olarak yerlefltirilmek, dergi, kitap gibi yaz›l› eserlerde yay›nlanmak ve benzeri
flekillerde reklam verdiklerinin bilindi¤i, bu flekilde reklam verme ifllemleri
ile ilgili katma de¤er vergisinin, reklam› alanlar›n gerçek usulde katma de¤er
vergisi mükellefi olmamalar› halinde,
reklam› verenler taraf›ndan sorumlu s›fat›yla beyan edilece¤inin belirtildi¤i,
bu durumda, yükümlü bankan›n (…)
Spor Kulübüne forma reklam bedeli
olarak ödedi¤i miktar üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisini, Katma
De¤er Vergisi Kanunu’nun 9. maddesine istinaden sorumlu s›fat›yla beyan
etmesi yasa hükmü oldu¤undan ihtira-

zi kay›tla beyan edilen matrah üzerinden tahakkuk ettirilen katma de¤er vergisinde isabetsizlik görülmedi¤i gerekçesiyle reddeden (…) Vergi Mahkemesinin karar›n›n; Kanun’da aç›kça yer
almayan bir vergilendirme türünün genel tebli¤ düzenlemesi dayanak al›narak istenemeyece¤i, olayda ar›zi olarak
yap›lan bir ifllem söz konusu oldu¤undan katma de¤er vergisi hesaplanmas›n›n hatal› oldu¤u ileri sürülerek bozulmas› istenilmektedir.
Karar:: 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, oybirli¤i ile karar verildi.
Dan›fltay Yedinci Daire
: 16.09.2002
Tarih
: 2000/4020
Esas No
: 2002/2791
Karar No

Ödeme emrinin mükellefe tebli¤
edilmifl olmas›, ihbarnamelerin ilanen tebli¤ini geçersiz k›lmaz.

‹stemin Özeti: Davac› ad›na, 1995 y›l›n›n Haziran ila Kas›m dönemleri için
sal›nan katma de¤er vergisi ile kesilen
vergi cezas› ve gecikme faizinin tahsili
amac›yla düzenlenen ödeme emirlerini; ilanen tebli¤ yolunun yükümlünün
adresinin bilenmedi¤i durumlara iliflkin tebli¤ flekli oldu¤u, ödeme emirleri
davac›n›n bilinen adresine tebli¤ edile-

bildi¤ine göre, ihbarnamelerin de bu
adrese tebli¤i gerekti¤i, ihbarname tebli¤i usulsüz oldu¤undan kamu alaca¤›n›n usulüne uygun gerçekleflmedi¤i gerekçesiyle iptal eden (...) Vergi Mahkemesi karar›n›n; davac›n›n bilinen adreslerinde bulunmamas› nedeniyle 213
say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 103.
maddesi uyar›nca ilanen yap›lan tebligat üzerine tahsil edilebilir duruma gelen kamu alaca¤› için düzenlenen ödeme emirlerinde hukuka ayk›r›l›k bulunmad›¤› ileri sürülerek bozulmas› istenilmektedir.
Karar:: Temyiz istemi; davac› ad›na,
1995 y›l›n›n Haziran ila Kas›m dönemleri için sal›nan katma de¤er vergisi ile
kesilen vergi cezas› ve hesaplanan gecikme faizinin tahsili amac›yla düzenlenen ödeme emirlerini iptal eden mahkeme karar›n›n bozulmas›na iliflkindir.
213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun
103. maddesinde, muhatab›n adresinin
hiç bilinmemesi, bilinen adresinin yanl›fl veya de¤iflmifl olmas› ve bu yüzden
gönderilmifl olan mektubun geri dönmesi, baflkaca sebeplerden dolay› posta ile tebli¤e imkan bulunmamas›, yabanc› memlekette bulunanlara tebligat
yap›lmas›na imkan bulunmamas› durumlarda tebligat›n ilan yoluyla yap›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
Dosyan›n incelenmesinden; dava konusu ödeme emirleri ile istenen kamu
alaca¤›na iliflkin vergi ve ceza ihbarnamelerinin davac›n›n tarh dosyas›nda
gösterilen “.... Bulvar›....” adreslerine
tebli¤ edilmek üzere gönderildi¤i; ancak muhatab›n adreste bulunamamas›
nedeniyle tebligat yap›lamad›¤›ndan,

213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun
103. maddesi uyar›nca ilanen tebli¤
yoluna gidildikten sonra ödeme emirleri düzenlendi¤i; ödeme emirlerinin
tahakkuk aflamas›ndan sonra bildirilen
adrese tebli¤ edildi¤i anlafl›lm›flt›r.
Bu durumda; ilanen tebligatta herhangi
bir usulsüzlük bulunmad›¤›ndan, tahsil
edilebilir hale gelen vergi ve cezalar›n
tahsili amac›yla düzenlenen ödeme
emirlerini iptal eden mahkeme karar›nda yasal isabet görülmemifltir.
Aç›klanan nedenle, temyiz istemin kabulüne, mahkeme karar›n›n bozulmas›na, oybirli¤iyle karar verildi
Dan›fltay Dördüncü Daire
: 14.10.2002
Tarih
: 2001/3948
Esas No
: 2002/3223
Karar No

VUK Md377
Müflis flirketin vergi borçlar›na karfl› flirketin eski yönetim kurulu baflkan›n›n kendi ad›na dava açma ehliyeti olmad›¤›.

‹stemin Özeti : Müflis (...) T. Anonim
fiirketi’nin 414 say›l› Tahsila Genel
Tebli¤i uyar›nca taksitlendirilen borcu
nedeniyle düzenlenen 23.3.2001 günlü
borç tablosunda fazladan gösterildi¤i
iddia olunan 1991 y›l›na ait vergi ve
cezalar›n kald›r›lmas› istenilmektedir.
(...) Vergi Mahkemesi; 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 377. maddesinin
1. f›kras›nda mükelleflerin ve kendilerine vergi cezas› kesilenlerin tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karfl›
vergi mahkemesinde dava açabileceklerinin belirtildi¤i, 2577 say›l› ‹dari

Yarg›lama Usulü Kanunu’nun 14.
maddesinin 3. f›kras›n›n C bendinde
dava dilekçelerinin ehliyet yönünden
incelenece¤i, 15. maddesinin 1. f›kras›n›n b bendinde de bu hususta kanuna
ayk›r›l›k görülürse davan›n reddedilece¤inin belirtildi¤i, olayda, Muflis (...)
T.A.fi.’ne ait vergi borçlar› için 414 say›l› Tahsilat Genel Tebli¤iyle öngörülen tecil ve taksitlendirme baflvurusunda bulunabilme talebinin iflas idaresince uygun görülmesi üzerine flirket yönetim kurulu baflkan› ve murahhas
üyesi (...)’in vekili (...)’›n vergi dairesine 14.3.2001 gününde yapt›¤› baflvuru
üzerine 23.3.2001 gününde flirket ad›na düzenlenen borç tablosunda 1991
y›l›na iliflkin fazladan vergi ve ceza ile
gecikme zamm› ile gecikme faizi hesapland›¤› ileri sürülerek flirket yönetim kurulu baflkan› ad›na vekili Av.(...)
taraf›ndan dava aç›ld›¤› anlafl›lmakta
ise de tecil ve taksitlendirme talebinin
ve bunun sonucu düzenlenen borç tablosunun müflis flirket ad›na yap›lm›fl
olmas› karfl›s›nda sözkonusu ifller için
kendi ad›na dava açma ehliyetine sahip
bulunmayan flirket yönetim kurulu baflkan› ad›na vekaleten aç›lan davan›n
ehliyet yönünden reddine karar vermifltir. Davac› ve ‹flas Masas› ‹daresi
Yetkilisi, 414 say›l› Tahsilat Genel
Tebli¤i gere¤ince taksit talebinde bulunarak ödeme yapma ve dava açma hususunda iflas masas›ndan icazet al›nd›¤›ndan davac›n›n dava açma ehliyetine
sahip oldu¤unu ileri sürerek karar›n
bozulmas›n› istemektedir.
Karar : ‹flas Masas› ‹dare Yetkilisi, bak›lmakta olan davada davac› konumunda bulunmad›¤› için temyiz iste-

minde de bulunmaya yetkisinin olmad›¤› aç›k oldu¤undan sözkonusu temyiz isteminin incelenmeksizin reddine,
davac› taraf›ndan temyiz dilekçesinde
ileri sürülen iddialar›n ise bozulmas›
istenilen karar›n dayand›¤› gerekçeler
karfl›s›nda, yerinde ve karar›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda görülmedi¤inden temyiz isteminin reddine oybirli¤iyle karar verildi.
Dan›fltay Vergi Dava Daireleri Genel
Kurulu
: 16.05.2003
Tarih
: 2002/489
Esas No
: 2003/313
Karar No
‹hracat›n gerçekleflmesinden sonra
geri gelen eflyaya ait katma de¤er
vergisinin gümrük idaresine ödenmemesi nedeniyle do¤an vergi kayb›ndan imalatç› sorumludur.

‹stemin Özeti: Davac› flirket taraf›ndan ihraç kayd›yla teslim edilen mal›n
ihracat›n›n gerçeklefltirilmesinden sonra ithalatç› firma taraf›ndan geri gönderilmesi üzerine ihracat›n gerçekleflmedi¤inden bahisle 1997 Ocak dönemindeki indirimin bir k›sm› kabul edilmeyerek ikmalen kusur cezal› katma
de¤er vergisi sal›nm›flt›r.
(…) Vergi Mahkemesi; cezal› tarhiyat›
kald›rm›flt›r.
Temyiz istemini inceleyen Dan›fltay
Yedinci Dairesi; davac› flirket taraf›ndan ihracatç›ya teslim edilen mal bedeli üzerinden hesaplan›p ilgili y›l beyannamesinde beyan edilerek tarh ve tahakkuk ettirilen katma de¤er vergisinin
vergi dairesince tecil ve terkin edildi¤i,

daha sonra ihraç edilen mal›n 1615 say›l› Gümrük Kanunu’nun 132. maddesinde yaz›l› flekilde geri gelmesi nedeniyle tecil edilen vergisinin Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinin 1. f›kras›n›n (c) bendinin üçüncü
paragraf› uyar›nca hesaplanan gecikme
zamm› ile birlikte davac› flirketten istenildi¤i, 3065 say›l› Yasa’n›n 11. maddesi ile verilen yetkiye dayan›larak
Maliye Bakanl›¤›nca yay›mlanan, 46
seri nolu Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤ine göre, geri gelen mal bedeli
üzerinden hesaplanarak beyannamede
gösterilen ve vergi dairesince tarh, tahakkuk ve tecil edilen katma de¤er
vergisinin terkin veya iade ifllemlerinin
yerine getirilmesinin faturas›nda gösterilmesine karfl›n, ihracatç› taraf›ndan
ödenmeyen verginin ilgili gümrük müdürlü¤üne ödendi¤inin ihraç kayd›yla
mal teslim eden taraf›ndan tevsik edilmesi kofluluna ba¤l› oldu¤u, geri gelen
mallar›n ihracatç›lar taraf›ndan imalatç›lara, tedarikçilerine ya da yurt içindeki üçüncü flah›slara tesliminin genel
hükümler çerçevesinde katma de¤er
vergisine tabi bulundu¤unun aç›kland›¤›, söz konusu verginin mal›n geri gelmesi s›ras›nda ilgili gümrük müdürlü¤üne ödenmedi¤inin sabit oldu¤u, dolay›s›yla haks›z yere indirim konusu
yap›lan verginin istenmesinde hukuka
ayk›r›l›k bulunmad›¤›, gerekçesiyle
karar› bozmufltur.

Bozma karar›na uymayan (…) Vergi
Mahkemesi; mükellefin bu dönemdeki
ihraç nedeniyle teslimlerinden dolay›
iadesi gereken katma de¤er vergisi bulundu¤unun görüldü¤ü, ihraç kayd›yla

teslimleri nedeniyle tahsil edilmeyip
tecil ve terkin edilen verginin bu dönemde hesaplanan katma de¤er vergisinden indirimi halinde, hesaplanan
katma de¤er vergisine nazaran indirim
tutar›n›n fazla olmas› nedeniyle devreden indirilecek katma de¤er vergisi do¤aca¤›ndan beyan tarihi itibar›yla ihracat›n gerçekleflmesi üzerine hakedilen
katma de¤er vergisi iadesini, mükellefin iade alma yerine ertesi döneme
devreden katma de¤er vergisi indirimi
olarak beyan ederek 1997 Ocak döneminde de indirmifl olmas› karfl›s›nda
Hazine yönünden bir vergi kayb›n›n
söz konusu olmad›¤›, bu durumda imalatç› konumundaki davac› kurumun,
ihraç kayd›yla yapt›¤› ve ihracat› gerçekleflen teslime iliflkin mallar dolay›s›yla yüklendi¤i katma de¤er vergisini
bu teslimle ilgili olarak katma de¤er
vergisi tahsil edememesi nedeniyle gideremedi¤inden, giderilemeyen ve iade olarak da al›nmayan katma de¤er
vergisinin, ertesi döneme devredilerek
bu dönemde indirim konusu yap›lmas›n›n yerinde oldu¤u gerekçesiyle karar›nda direnmifltir.
Direnme karar› vergi dairesince temyiz
edilmifl ve ihraç kayd›yla teslime konu
emtian›n yurda geri gelmesi esnas›nda
katma de¤er vergisinin tahsil edilmedi¤i, ödenmeyen verginin indiriminin de
söz konusu olamayaca¤› ileri sürülerek
karar›n bozulmas› istenmifltir.
Karar: Davac› flirket taraf›ndan ihraç
kayd›yla teslim edilen mal bedeli üzerinden hesaplan›p beyan edilerek tarh
ve tahakkuk ettirilen ve vergi dairesin-

ce tecil edilen katma de¤er vergisinin;
ihraç edilen emtia yurt d›fl›ndaki firma
taraf›ndan geri gönderildi¤i halde,
1997 y›l›n›n Ocak döneminde haks›z
yere indirim konusu yap›ld›¤›ndan bahisle ikmalen sal›nan kusur cezal› katma de¤er vergisini kald›ran vergi mahkemesi ›srar karar› vergi dairesi müdürlü¤ü taraf›ndan temyiz edilmifltir.

3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinin 1. f›kras›n›n
(c) bendinde ihraç edilmek flart›yla
imalatç›lar taraf›ndan kendilerine teslim edilen mallara ait katma de¤er vergisinin, ihracatç›lar taraf›ndan ödenmeyece¤i, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin,
vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunaca¤›, söz konusu mallar›n, ihracatç›ya teslim tarihini takip
eden ay bafl›ndan itibaren 3 ay içinde
ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin olunaca¤› kural› getirilmifl,
Yasa’n›n “ithalat istisnas›” bafll›kl› 16.
maddesinin 1. f›kras›n›n (b) bendinin
parantez içi hükmünde, bu Kanun’un
11. maddesinde düzenlenen ihracat istisnas›ndan yararlanarak ihraç olunan
ancak, Gümrük Kanunu’nun 132. maddesinde belirtildi¤i flekilde geri gelen
eflyan›n, ithalat istisnas›ndan faydalanabilmesi için, bu eflya ile ilgili olarak
ihracat istisnas›ndan faydalan›lan miktar›n gümrük idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesinin flart oldu¤u belirtilmifl, ayn› Yasa’n›n 32. maddesinde, bu Kanun’un
11, 13, 14, 15. maddeleri uyar›nca ver-

giden istisna edilmifl bulunan ifllemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda
gösterilen katma de¤er vergisinin, mükellefin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplanacak katma de¤er vergisinden indirilece¤i, vergiye tabi ifllemlerin mevcut olmamas› veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az
olmas› hallerinde indirilemeyen katma
de¤er vergisinin, Maliye ve Gümrük
Bakanl›¤›nca tespit edilecek esaslara
göre bu ifllemleri yapanlara iade olunaca¤› öngörülmüfltür.

Öte yandan, Maliye Bakanl›¤›nca yay›mlanan 46 seri nolu Katma De¤er
Vergisi Genel Tebli¤i’nin C bölümünün (b) iflaretli k›sm›nda, konuyla ilgili aç›klamalara yer verilerek, Kanun’un 11. maddesinin 1. f›kras›n›n (c)
bendi kapsam›nda teslim edilen ve ihrac› gerçeklefltikten sonra geri gelen
emtian›n katma de¤er vergisinin ihracatç› taraf›ndan gümrük idaresine
ödenmesi veya ayn› miktarda teminat
gösterilmesinin gerekti¤i, verginin
gümrük idaresine ödendi¤inin ihraç
kayd›yla mal teslim eden taraf›ndan
tevsiki flart›yla verginin terkin veya iade ifllemlerinin yerine getirilebilece¤i,
geri gelen mallar›n ihracatç›lar taraf›ndan imalatç›lar›na, tedarikçilerine ya
da yurt içindeki üçüncü flah›slara tesliminin genel hükümler çerçevesinde
katma de¤er vergisine tabi bulundu¤u
belirtilmifltir.
‹hraç kayd›yla mal teslim eden yükümlüler bu teslim s›ras›nda katma de¤er
vergisi tahsil etmeyecek, ancak tahsil
edilmeyen bu vergi ilgili dönem be-

yannamesinde beyan edilen “hesaplanan katma de¤er vergisi” içinde yer
alacakt›r. ‹ndirim mekanizmas› sonucu
ödenmesi gereken verginin ç›kmas› halinde, bu miktardan, ihracatç›ya teslim
edilen mallara isabet eden k›sm› tecil
olunacak, mal›n teslim tarihini takip
eden aybafl›ndan itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde de tecil edilen vergi terkin edilecektir.
Olayda, imalatç› konumundaki davac›
flirket taraf›ndan ihraç kayd›yla ihracatç›ya teslim edilen mal bedeli üzerinden hesaplan›p tahsil edilmemekle birlikte ilgili dönemde beyan edilen katma de¤er vergisi tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil ifllemine tabi tutulmufl, do¤an iade hakk›na karfl›n iade al›nmayarak sonraki döneme devreden katma
de¤er vergisi olarak gösterilmifl, ancak
emtian›n geri gelmesi üzerine ihracat›n
gerçekleflmedi¤inden bahisle, cezal›
tarhiyat yap›ld›¤› anlafl›lm›flt›r.
‹hracat istisnas›ndan yararlanarak ihraç
edilen emtian›n Gümrük Kanunu’nun
132. maddesinde belirtildi¤i flekilde
yurda geri gelifli s›ras›nda ihracatç› taraf›ndan gümrük idaresine ödenmesi
gereken katma de¤er vergisi ödenmemifl ve ödenmeyen bu vergi imalatç›
taraf›ndan haks›z olarak indirim konusu yap›lm›flt›r.
Oysa, katma de¤er vergisinin terkin ve
iade ifllemlerinin yerine getirilebilmesi
için, Yasa’n›n ve Tebli¤in yukar›da
aç›klanan hükümleri uyar›nca, söz konusu verginin ihracatç› taraf›ndan
gümrü¤e ödendi¤i veya ayn› miktarda
teminat gösterildi¤inin ihraç kayd›yla

mal teslim eden taraf›ndan tevsik edilmesi gerekmektedir.
Bu durumda, geri gelen eflyaya iliflkin
olarak gümrük idaresine ödenmedi¤i
halde imalatç› taraf›ndan indirim konusu yap›lmas› nedeniyle tarhiyata konu
olan verginin kald›r›lmas› yolundaki

›srar karar› hukuka uygun bulunmam›flt›r.

Aç›klanan nedenlerle temyiz isteminin
kabulüne, (…) Vergi Mahkemesinin
›srar karar›n›n bozulmas›na oybirli¤i
ile karar verildi.

ÖZELGELER
T.C
MAL‹YE BAKANLI⁄I
‹stanbul Defterdarl›¤›
Usul Gelir Müdürlü¤ü
SAYI : B.07.4.DEF.0.34.20./VUK-10247
KONU : Ortaklar›ndan biri vefat eden Limited fiirketin mükellefiyetinin terkini hk.
26.07.2004-7726
……………………………….
‹LG‹ : ……………….tarihli dilekçeniz.
Dilekçeniz üzerine ………………………..Vergi Dairesi Müdürlü¤ü ile yap›lan
yaz›flmalar neticesinde; ……………………………………’nin gayri faal olarak
faaliyetine devam etti¤i, verilmesi gereken tüm beyannamelerin vergi dairesine
verildi¤i, vergi dairesince yap›lmas› gereken herhangi bir tarhiyat veya raporun
bulunmad›¤›, ayr›ca vefat eden flirket müdürünün mirasç›lar›n›n flah›s olarak ticari kayd›n›n bulunmad›¤› mükellefiyet ile ilgili hususlar› varislerin üstlendi¤i
söz konusu flirketin ise ……………………tarihi itibariyle tasfiyeye girdi¤i, tasfiye memurunun da ………………………oldu¤u belirtilmifltir.
Bilindi¤i üzere; 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 10’ncu maddesinde, “Tüzel
kiflilerle küçüklerin ve k›s›tl›lar›n, vak›flar ve cemaatler gibi tüzel kiflili¤i olmayan teflekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmalar› halinde bunlara düflen
ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kiflili¤i olmayan teflekkülleri idare edenler ve
varsa bunlar›n temsilcileri taraf›ndan yerine getirilir.
Yukar›da yaz›l› olanlar›n bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlular›n›n varl›¤›ndan tamamen veya k›smen al›namayan
vergi ve buna ba¤l› alacaklar kanuni ödevlerini yerine getirmeyenlerin varl›klar›ndan al›n›r.” hükmü yer alm›flt›r.
Ayn› Kanunun 164’ncü maddesinde, “ölüm ifli b›rakma hükmündedir. Ölüm mükellefin miras› reddetmemifl mirasç›lar› taraf›ndan vergi dairesine bildirilir. Mirasç›lardan herhangi birinin ölümü bildirmesi di¤er mirasç›lar› bu ödevden kurtar›r, denilmifltir.

Ancak, flirket ortaklar›ndan birinin ölümü halinde Türk Ticaret Kanununun
Anonim fiirketler hakk›ndaki 369/2 ve 455’nci maddeleri hükümleri ve limited
flirketler hakk›ndaki 539/4 ve 533’ncü maddeleri hükümleri gere¤ince, flirketlerin yetkili organlar›nca kar da¤›t›m›na karar vermedikçe, ortaklar taraf›ndan muris ve dolay›s›yla varisler taraf›ndan elde edilmifl bir kazançtan söz edilemez. Ayr›ca, anonim ve limited flirket ortaklar›ndan birinin ölümü anonim ve limited flirket yönünden ifli b›rakma olarak kabul edilmemektedir. Çünkü bu flirketlerin, ortaklar›ndan ayr› tüzel kiflili¤i bulunmaktad›r.
Di¤er taraftan; Türk Ticaret Kanununun ortaklar say›s› bafll›kl› 504’ncü maddesinde, limited flirketlerde “ortaklar›n say›s› ikiden az ve elliden çok olamaz. Ortaklar›n say›s› sonradan bire iner veya flirketin zaruri organlar›ndan biri mevcut
olmazsa münasip bir müdet içinde bu eksiklikler tamamlanmad›¤› takdirde ortaklardan birinin veya flirket alacakl›s›n›n talebi üzerine mahkeme flirketin feshine karar verir. Mahkeme taraflardan birinin talebi üzerine gerekli ihtiyati tedbirler alabilir.” denilmifltir.
Bu nedenle flirket orta¤›n›n ölümünden sonra söz konusu varislerin, flirketin devam etmemesi yönünde karar alm›fl olmas› durumunda, Mahkeme taraf›ndan flirketin feshine karar verilip kapan›fl›n Ticaret Siciline tescil ve Türk Ticaret Sicil
Gazetesinde ilan edildi¤i tarihe kadar tasfiye memuru taraf›ndan mükellefiyetle
ilgili hükümlerin yerine getirilece¤i tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vas›tas›z Vergiler Gelir Müdürlü¤ü
Say› : B.07.4.DEF.0.34.11/KVK-8
Konu : Teknoloji gelifltirme bölgelerinde gerçeklefltirilen yaz›l›m faaliyetlerinin üretimi sonras› verilen bak›m, onar›m, dan›flmanl›k gibi hizmetlerin istisna
kapsam›nda de¤erlendirilip, de¤erlendirilmeyece¤i hk.
‹LG‹ : …….05.2004 tarihli dilekçeniz.

‹lgide kay›tl› dilekçenizde, …………… Vergi Dairesinin ……………. vergi numaral› kurumlar vergisi mükellefi oldu¤unuzu, flirketinizin (........) Teknoloji Gelifltirme Bölgesinde faaliyette bulundu¤unuzu, yurt d›fl› ve yurt içinde çeflitli
müflterilere proje baz›nda özel yaz›l›mlar üretip ve üretti¤i bu yaz›l›mlar› müflteri firmalara yaz›l›m bedeli, yaz›l›m lisans› veya yaz›l›m kullanma hakk› olarak
fatura düzenledi¤inizi, bu üretim süresince yaz›l›m üretiminde çal›flan personelinizin müflteri firmalara özellikle yurt d›fl› firmalara giderek satt›¤›n›z veya sataca¤›n›z yaz›l›mlar›n kurulumunu, test çal›flmalar›n›, e¤itimini ve dan›flmanl›k
hizmetleri verdi¤ini, bu hizmetler gere¤i personelinizin yolluk, konaklama, ulafl›m ve di¤er iafle masraflar›n› flirketinizin yüklendi¤ini ve bu masraflar›n bazen
proje tamamlanmadan bazen proje tamamland›¤›nda bazen ise proje tamamland›ktan sonra müflteriye ayr› bir fatura düzenlenerek veya proje kapsam›nda tamamlanan yaz›l›m›n kesin sat›fl› yap›lan faturada ayr› bir kalem olarak gösterdi¤inizi belirterek, proje kapsam›nda bulunan ve kurumlar vergisi istisnas›na konu
olan yaz›l›m sat›fllar›n›za ait bu ilave harcamalar›n›z için müflteri firmaya düzenledi¤iniz faturalar›n istisna kapsam›ndan yararlan›p yararlanamayaca¤› ile, flirketinizin kurumlar vergisi istisnas› kapsam›ndaki bu yaz›l›mlar›n müflterilere kesin
sat›fl› yap›ld›ktan sonra, ayn› müflterilerinizle bazen bir y›ll›k bazen de daha uzun
süreli teknik ve e¤itim dan›flmanl›¤› ve bak›m onar›m sözleflmesi yapmakta olup
bedeli için fatura düzenledi¤inizi belirterek bu bak›m, onar›m, e¤itim, teknik hizmet ve dan›flmanl›k gibi hizmetleriniz için elde etti¤iniz gelirlerinizin yaz›l›m ve
araflt›rma gelifltirme faaliyetleri kapsam›nda düflünülüp kurumlar vergisi istisnas›na konu olup, olmayaca¤› sorulmaktad›r.

Bilindi¤i üzere 5035 say›l› Kanun ile 4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu’nun vergilemeye yönelik hükümler içeren 8.maddesinin üçüncü, dördüncü ve beflinci f›kralar› yürürlükten kald›r›lm›fl, bu hükümler söz konusu Kanuna eklenen ve afla¤›da yer verilen geçici 2.maddede yeniden düzenlenmifltir.

Söz konusu maddede “Yönetici flirketlerin bu Kanun uygulamas› kapsam›nda elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhas›ran bu bölgedeki yaz›l›m ve AR-GE faaliyetlerinden elde
ettikleri kazançlar› 31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnad›r.

Bölgede çal›flan araflt›rmac›, yaz›l›mc› ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnad›r. Yönetici
flirket, ücreti gelir vergisi istisnas›ndan yararlanan kiflilerin bölgede fiilen çal›fl›p
çal›flmad›¤›n› denetler. Bölgede fiilen çal›flmayanlara istisna uyguland›¤›n›n tespit edilmesi halinde, ziyaa u¤rat›lan vergi ve buna iliflkin cezalardan yönetici flirket de ayr›ca sorumludur.” hükmü yer almaktad›r.
4691 Say›l› Kanunun 8.maddesindeki istisna sadece, bölgede yürütülen yaz›l›m
ve AR-GE’ye dayal› üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlara tan›nm›fl oldu¤undan, mükelleflerin gerek bölge içerisinde gerekse bölge d›flar›s›nda üretim
faaliyeti sonras› verdikleri destek, bak›m, uygulama dan›flmanl›¤› gibi hizmetlerden sa¤lad›klar› kazançlar›n bu istisna kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün
de¤ildir.
Di¤er taraftan 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13.maddesinde vergiye tabi safi kurum kazanc›n›n tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç
hakk›ndaki hükümlerinin uygulanaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Bu hüküm uyar›nca
tespit edilecek kurum kazanc›ndan kanunun 14.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40.maddesinde yer alan giderler indirilecektir.

193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun “‹ndirilecek Giderler” bafll›kl› 40.maddesinin 1.bendinde “Ticari kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yap›lan
genel giderler”in indirim konusu yap›labilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Bu hükümlere göre, münhas›ran ad› geçen teknoloji gelifltirme bölgesinde yapm›fl oldu¤unuz yaz›l›m faaliyetlerinden elde edilen gelirleriniz istisna kapsam›n-

da olup, söz konusu yaz›l›mlar›n üretiminden sonras› kesilen kurulum, test çal›flmalar›, onar›m, e¤itim, teknik hizmet ve dan›flmanl›k gibi hizmetlerden sa¤lanan
kazançlar›n istisnaya konu teflkil etmesi mümkün olmad›¤›ndan kurumlar vergisine tabi olmas› gerekmektedir. Ayr›ca istisnaya konu teflkil etmeyen bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerçeklefltirilen yolluk, konaklama, ulafl›m v.s. gibi masraflar›nda Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1.maddesi kapsam›nda kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›nmas› mümkün bulunmaktad›r.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C.
‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹
‹l Defterdarl›¤›
Katma De¤er Vergisi Gelir
Müdürlü¤ü
TAR‹H:: 02.09.2004
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.17.5662
KONU : ‹thalat ürünlerine yönelik verilen depolama ve ardiye hizmetinde
KDV.
.............................. fiT‹.
‹lgi dilekçeniz ile 5228 say›l› Kanunla KDV Kanunu’na eklenen 17/4-o bendine
göre antrepo faaliyetinizden ithalat ürünlerinin ardiye ve depolama hizmeti karfl›l›¤› kesece¤iniz faturalarda KDV hesaplan›p hesaplanmayaca¤› konusunda
Defterdarl›¤›m›z görüflü sorulmaktad›r.
3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 1/1.maddesinde, Türkiye’de yap›lan ticari, s›nai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin, ayn› maddenin 2. bendinde ise her türlü mal ve hizmet ithalat›n›n katma de¤er vergisine tabi oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.
Ayn› Kanunun 17. maddesine 5228 say›l› Kanunun 15. maddesiyle eklenen 17/4o bendi ile gümrük antrepolar› ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildi¤i gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat ifllemlerine konu mallar için
verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz sat›fl yap›lan iflyerlerinin ve bu iflyerlerine ait depo ve ardiye gibi ba¤›ms›z birimlerin kiralanmas› ifllemleri katma de¤er vergisinden istisna edilmifltir.
Buna göre, gümrük antrepolar› ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildi¤i gümrüklü sahalarda ithalat ürünlerine yönelik verdi¤iniz ardiye ve
depolama hizmeti Kanunun 17/4-o bendi gere¤ince KDV’nden istisna olacakt›r.
Bu bölgelerin d›fl›nda verilen ardiye ve depolama hizmetlerinde ise istisna uygulanmayaca¤› tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C.
‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹
‹l Defterdarl›¤›
Katma De¤er Vergisi Gelir
Müdürlü¤ü
TAR‹H:: 07.09.2004
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.5737
KONU : fiirket ortaklar›n›n ikametgah›n›n yurt d›fl›nda olmas› ve flirkette
bulunmamas› ile ihracat yap›lmas› halinde KDV iade iflleminin ne flekilde
yerine getirilece¤i,
..............................NE
Daireniz .......... vergi no.lu mükellefi ............fiti.nin ........... dönemlerine ait ihracat istisnas›ndan do¤an KDV iade alacaklar›n›n YMM .......... taraf›ndan düzenlenen ......... tarih, ............ say›l› KDV ‹adesi Tasdik Raporu ile iadesinin talep edildi¤i,

Konu ile ilgili olarak dairenizce düzenlenen ihracat tutana¤›nda, merkez iflyerinin kapal› ve 30 m2’den ibaret oldu¤u, flirket yetkililerinin iflyerinde bulunmad›¤›, ifl merkezinin ...kat .... no.lu odada bulunan ..........fiti. taraf›ndan irtibat bürosu olarak kullan›ld›¤› ve bu firma ile söz konusu flirketin herhangi bir irtibat›n›n
bulunmad›¤› ayr›ca iflyerinin 2 y›ld›r kiralanm›fl olmas›na ra¤men faaliyetinin olmad›¤›n›n tespit edilmesi üzerine ...............dönemlerine iliflkin KDV iade ifllemlerinin yap›l›p yap›lamayaca¤› konusunda görüfl talep edilmektedir.

84 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nin I/1.1.3. Mahsup Talebinde Aran›lan Belgeler bölümü’nün;
i. Gümrük beyannameli mal ihrac›nda;

- Gümrük beyannamesi (asl› veya noter, gümrük idaresi ya da yeminli mali müflavirce onayl› örne¤i),

Beyannamelerin asl› veya örne¤i yerine bunlar›n listesinin verilmesi de yeterlidir. Bu takdirde listede beyannamenin tarihi, say›s›, ihraç edilen mal›n cinsi,
miktar› ve tutar›, gümrük kap›s›n›n ismi, var›fl ülkesi, imalatç›n›n ad›-soyad› veya unvan›, intaç ve ç›k›fl tarihlerine yer verilir. Gümrük beyannamelerinin yerine
liste veren mükelleflerin iade taleplerinin de¤erlendirilmesi s›ras›nda listelerde

yer alan bilgilerde eksiklik bulunmas› veya tereddüt edilen durumlarda gümrük
beyannamelerinin asl›n›n veya örne¤inin istenebilece¤i tabiidir.
- Sat›fl faturalar›n›n fotokopisi veya listesi,

- ‹hracat›n gerçekleflti¤i döneme iliflkin olarak indirilecek katma de¤er vergisi
listesi ile ihraç edilen mal›n bünyesine giren vergi miktar›na iliflkin hesaplamalar› gösterir tablonun vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.
Ayn› Tebli¤in II- Özel Esaslar 1.5 Olumsuz Tespit bafll›kl› bölümünde,
Afla¤›da belirtilen durumlar olumsuz tespit say›l›r;

- Belge düzenleyen veya kullanan mükellef nezdinde yap›lmakta olan incelemede veya bu mükellefin ticari iliflkide bulundu¤u di¤er kifli veya kurumlar›n incelenmesi s›ras›nda yahut yetkili makamlar›n yaz›yla bildirmesi üzerine SM‹YB
düzenlendi¤i veya kullan›ld›¤›n›n vergi dairesinin ›tt›la›na (ö¤renmesi) girmesi,

- Mücbir sebep say›lan haller d›fl›ndaki nedenlerle ilgili dönem defter ve belgelerinin ibraz edilmemesi veya birden fazla döneme iliflkin olarak katma de¤er
vergisi beyannamesinin (süresinden sonra verilenler hariç) verilmemesi,

- Yap›lan yoklama ve araflt›rmalarda mükellefin bilinen adreslerinde bulunamamas› (bu durumda olan mükelleflerden iade hakk› do¤uran ifllemin gerçekleflti¤i
dönem itibar›yla vergiye müteallik ödevlerini yerine getirdi¤i tespit edilenlerin
ifli b›rakt›¤›na iliflkin bildirimde bulunmam›fl olmalar› olumsuz tespit say›lmaz.),
- Mükelleflerin iflletmelerinin sermaye tutar›, kulland›klar› kredi miktar›, üretim
tesisi olanlarda tesisin kapasitesi, verimlili¤i, istihdam ettikleri iflçi say›s› gibi
unsurlar ile ifl hacmi aras›nda bariz bir nispetsizlik bulunmas›. fiu kadar ki, bu
tespitin en az vergi dairesi müdür yard›mc›s› baflkanl›¤›nda oluflan üç kiflilik bir
komisyon taraf›ndan mükellefin ifl yerinde yap›lacak bir yoklama ile tutana¤a
ba¤lanm›fl olmas› gerekir.”denilmektedir.

Di¤er taraftan, 94/4 S›ra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu ‹ç Genelgesi’nde ilgili vergi
dairelerine teslim edilecek YMM tasdik raporlar›ndan tebli¤lerle belirlenen rapor
dizpozisyonuna uygun olarak düzenlemeyen veya eksik bilgi ihtiva edenlerin iflleme konulmadan önce yeniden düzenlenmesi için ilgili yeminli mali müflavire
iade edilmesi, bunun sa¤lanmamas› durumunda ise iade yap›lmadan bu raporlar›n Bakanl›¤›m›za gönderilmesinin gerekmekte oldu¤u belirtilmifltir.
Öte yandan, YMM............. taraf›ndan düzenlenen KDV iade tasdik raporu’nun
tetkikinde; flirket ortaklar›n›n ikametgahlar›n›n yurtd›fl› (..........) oldu¤u, flirket
ortaklar›n›n ayn› zamanda flirketi temsile yetkili (kanuni temsilci) bulundu¤u anlafl›lmaktad›r.

Vergi Daireleri ‹fllem Yönergesinin “‹fle Bafllamada Aranacak Belgeler” ile ilgili 7. maddesine göre, tüzel kiflilerde ifle bafllamada flirketin daimi temsilcisine ait
noter onayl› nüfus cüzdan› sureti, ikametgah ilmuhaberi ve imza sirkülerinin bildirim formlar›na eklenmesi gerekti¤i belirtilmifltir.
Di¤er taraftan, konuyla ilgili olarak ad› geçen mükellef taraf›ndan Defterdarl›¤›m›za hitaben verilen tarihli dilekçe ve eklerinin birer örne¤i iliflikte gönderilmifltir.
Buna göre;

1) Daireniz mükellefi ......... fiti.’nin ............. dönem iade talepleriyle ilgili olarak
YMM ..........’ndan söz konusu iç genelge uyar›nca flirket ortaklar›n›n Türkiye’de
oturma izninin olup olmad›¤›,
2) fiirket ortaklar› ayn› zamanda flirket müdürü oldu¤undan bu kiflilerin Türkiye’de ikametgahlar›n›n bulunmamas› halinde flirket faaliyetleri ile ilgili ifllemleri ne flekilde yürüttükleri,
konular›nda bilgi istenilmesi,

Ayr›ca söz konusu dilekçede belirtilen hususlar›n da dikkate al›narak belirtilen
adreste yoklama yap›lmas›, gerekli bilgi ve belgeler ile YMM’den al›nacak cevabi yaz›n›n Defterdarl›¤›m›za gönderilmesine müteakip yaz›n›za cevap verilecektir.
Bilgi edinilmesi ve gere¤ini rica ederim

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) 01/07/2002 - 31/03/2003 Dönemi ‹çin
b) 01/04/2003 - 30/06/2003 Dönemi ‹çin
c) 01/07/2003 - 31/12/2003 Dönemi ‹çin
d) 01/01/2004 - 30/06/2004 Dönemi ‹çin
e) 01/07/2004 - 31/12/2004 Dönemi ‹çin
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›

01.01.2004 - 30.06.2004

01.07.2004 - 31.12.2004

423.000.000
360.000.000

444.150.000
378.000.000

126.900.000
108.000.000
TABAN
327.583.290
393.099.960
458.015.820
549.630.000
444.150.000

132.450.000
113.400.000
TAVAN
1.637.916.450
1.965.499.800
2.290.079.100
2.748.150.000
2.886.975.000
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› (%1 Devlet Katk›s› Hariç)
Sosyal Güvenlik Destekleme Primi

1

2

3

7.5

22.5

30

EN AZ

EN FAZLA

5- ‹STE⁄E BA⁄LI S‹GORTA PR‹MLER‹
a) S.S.K. Tabi olanlar (Temmuz 2004’e kadar %30)

133.245.000

866.092.500

b) S.S.K. Tabi olanlar (A¤ustos 2004’ten itibaren %25)

111.037.500

721.743.750

59.133.586

272.710.185

c) 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› yafltaki iflçiler

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.'YA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI (01.07.2004 - 31.12.2004 DÖNEM‹)
9.1) ‹flyeri Bildirgesinin Yasal Süresi ‹çinde Kuruma Verilmemesi (SSK md.8)
- Bilanço Esas›na Göre Defter Tutanlara
1.332.450.000
- Bilanço Esas› D›fl›nda Defter Tutanlara
888.300.000
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara
444.150.000
9.2) Sigortal› ‹fle Girifl Bildirgesinin Yasal Süresi ‹çinde Verilmemesi (SSK md.9)
444.150.000
9.3) Çal›flma ‹zni Olmayan Sigortal›n›n ‹fle Girifl Bildirgesinin Yasal Süresi ‹çinde
Verilmemesi (SSK md.9)
888.300.000
9.4) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini Takip Eden Ay›n Sonuna Kadar Verilmemesi
(Her Bir Fiil için 1.332.450.000 TL yi Aflmamak Üzere)
1. Belgenin As›l Nitelikte Olmas› Halinde Belgede Kay›tl› Sigortal› Bafl›na
88.830.000
2. Belgenin Ek Nitelikli Olmas› Halinde Belgede Kay›tl› Sigortal› Say›s›na Bak›lmaks›z›n 55.518.750
3. Ek Belgenin SSK md. 79/3 ‹stinaden Kurumca Re’sen Düzenlenmesi
1.332.450.000
4. Mahkeme Karar› ile veya Denetim Elemanlar›nca yap›lan Tespitler ya da
Kamu Kurum ve Kurulufllar›nca Düzenlenen Belgelerden Hizmetleri veya Kazançlar›
Kuruma Bildirilmedi¤i veya Eksik Bildirildi¤i Saptanan Sigortal›larla ‹lgili Olmas› Halinde
As›l veya Ek Nitelikte Olup Olmad›¤›na Bak›lmaks›z›n
1.332.450.000
9.5) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin ‹flyerine As›lmamas› (SSK md.79/4)
888.300.000
9.6) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin (SGDP) ‹flyerine As›lmamas›
888.300.000
9.7) Muayene ‹çin Verilmesi Gereken Belgenin Kurumca Yap›lan ‹htara Ra¤men Üç Gün
‹çinde Verilmemesi (SSK md.90)
444.150.000
9.8) ‹flyeri Kay›tlar›n›n Kurumca Yap›lan Yaz›l› ‹htara Ra¤men 15 Gün ‹çinde Mücbir Sebep
Olmaks›z›n ‹braz Edilmemesi Halinde
- Bilanço Esas›na Göre Defter Tutanlara
5.329.800.000
- Bilanço Esas› D›fl›nda Defter Tutanlara
2.664.900.000
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara
1.332.450.000
9.9) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin Zorunlu Oldu¤u Halde ‹nternet Üzerinden Vermeyenler 1.332.450.000

‹SMMMO Yay›n Organ›
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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, En Geç Devir Tarihinde, Kapanmas›, Terki veya Tasfiyesi Halinde En Geç 1 Ay ‹çinde
Bilgi Verilir. (Yön.md.12/a)
d) ‹dari Para Cezas›na ‹tiraz, ‹dari Para Cezas›n›n Tebli¤i Tarihinden ‹tibaren 15 Gün ‹çerisinde Ödenir
veya ‹lgili Kurum Ünitesine ‹tiraz Edilir. ‹tiraz›n Reddi Halinde Tebli¤ Tarihinden ‹tibaren 60 Gün ‹çinde
‹dare Mahkemesine Baflvurulabilir.
e) ‹flyeri ‹le ‹lgili Defter ve Belgeler ‹stenildi¤i Taktirde ‹braz Edilmek Üzere 5 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.
h) Sekiz (dahil) ve Daha fazla sigortal› çal›flt›ran iflverenler A¤ustos 2004 Dönemi ve Takip Eden Aylara
Ait Ayl›k Prim ve Hizmet Belgelerini ‹nternet Ortam›nda Zorunlu Olarak Verecekler.
›) ‹flyerinde Sigortal› Çal›flt›rmaya Ara Verildi¤ini 1 Ay ‹çinde Yaz›l› Olarak Bildiren ‹flvenen Her Ay Ayr›ca
Bir Bildirimde Bulunmaz. (Yön.md.20/k)

‹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

16 Yafl›n› Doldurmufl
‹flçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti (TL)

01.01.2000 - 30.06.2000

93.600.000

109.800.000

01.07.2000 - 31.12.2000

101.250.000

118.800.000

01.01.2001 - 30.06.2001

118.957.500

139.950.000

01.07.2001 - 31.07.2001

124.920.000

146.947.500

01.08.2001 - 31.12.2001

142.749.000

167.940.000

01.01.2002 - 30.06.2002

188.700.750

222.000.750

01.07.2002 - 31.12.2002

213.210.000

250.875.000

01.01.2003 - 31.12.2003

256.500.000

306.000.000

01.01.2004 - 30.06.2004

360.000.000

423.000.000

01.07.2004 - 31.12.2004

378.000.000

444.150.000

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)

Ayl›k Kazanc›n
Alt S›n›r› (TL)
Üst S›n›r› (TL)

01.01.2000 - 31.03.2000

4.000.000

12.000.000

120.000.000

360.000.000

01.04.2000 - 31.07.2000

5.000.000

15.000.000

150.000.000

450.000.000

01.08.2001 - 31.03.2001

5.000.000

20.000.000

150.000.000

600.000.000

01.04.2001 - 31.12.2001

7.000.000

35.000.000

210.000.000

1.050.000.000

01.01.2002 - 31.03.2002

7.400.025

35.000.000

222.000.750

1.050.000.000

01.04.2002 - 30.06.2002

9.262.400

46.312.000

277.872.000

1.389.360.000

01.07.2002 - 31.03.2003

10.919.467

54.597.215

327.583.290

1.637.916.450

01.04.2003 - 30.06.2003

13.103.332

65.516.660

393.099.960

1.965.499.800

01.07.2003 - 31.12.2003

15.267.194

76.335.970

458.015.820

2.290.079.100

01.01.2004 - 30.06.2004

18.321.000

91.605.000

549.630.000

2.748.150.000

01.07.2004 - 31.12.2004

14.805.000

96.232.500

444.150.000

2.886.975.000

Dönemi
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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
Mad.

Fiil

2003 Y›l›
Miktar TL.

2004 Y›l›
Miktar TL.

Aç›klama

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

‹SMMMO Yay›n Organ›

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
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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

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 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

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›

%25
%30
%35
%40
%45
%33

% 10
2003 y›l› ‹çin 2004 y›l› ‹çin

Geçici Vergisi Oran›
Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
Gelir Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
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%33
%20

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
I- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI ORANLAR
B) YILLARA GÖRE YEN‹DEN
DE⁄ERLEME ORANLARI

Y›l

Oran

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

% 11.2

C) 2002 - 2004 YILI GEÇ‹C‹ VERG‹ DÖNEMLER‹NDE UYGULANAN YEN‹DEN DE⁄ERLEME
VE F‹NANSMAN G‹DER KISITLAMA ORANLARI

Yeniden
De¤erleme

Finansman
Gider
K›s›tlamas›

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
01/01/2004
01/01/2004
01/01/2004
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
01/01/2004
01/01/2004

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
30/06/04
30/09/04
31/12/04
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
30/06/04
30/09/04

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

D- UYGULANACAK BAZI DAMGA VERG‹S‹ N‹SPETLER‹ VE MAKTU TUTARLARI *
Damga Vergisi Oranlar›

%15.22
%27.65
%42.47
%59.00
% 8.60
%18.60
%23.70
%28.50
% 3.4
% 6
% 7.3
% 11.2
%20.80
%19.66
%20.80
%22.70
%16.53
%18
% 15.7
% 14.9
% 9.3
% 8.8
% 7.6

01/01/2004

1) Ücretlerde
Binde 6
2) Avanslarda
Binde 7.5
3) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi
15.000.000
4) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
20.000.000
5) Muhtasar - KDV Beyanname
10.000.000
6) Di¤er Beyannameler
10.000.000
7) Belediyeler
8.000.000
8) SSK Bildirgesi
8.000.000
9) Gümrük
20.000.000
10) Bilançolar
12.300.000
11) Gelir Tablosu
5.900.000
12) ‹flletme Hesab› Özeti
5.900.000
* Her bir ka¤›t için hesaplanacak nispi vergi tutar› 01.01.2004’ten itibaren 1.028.000.000 milyar liray› aflamaz.
√ 01.01.2004 Tarihinden itibaren Anonim, Eshaml› Komandit ve Limited fiirketlerin Kurulufllar›na, Sermaye Art›r›mlar›na ve Süre
Uzat›mlar›na ‹liflkin Olarak Düzenlenen Ka¤›tlar Damga Vergisi’nden Müstesnad›r.
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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. a.
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
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›
d.
e.
f.
8

a.

b.

c.

d.

9

a.
b.
c.

10. a.
b.

Tevkifat Oran›

Nama yaz›l› tahvil faizlerinden
Hamiline yaz›l› tahvil faizlerinden
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.

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
ii. 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

1%
2%
2%
4%

2%
4%
0%
20%

2%
20%
5%
10%

22%
15%
10%
5%

F- REESKONT VE AVANS ‹fiLEMLER‹NDE UYGULANAN FA‹Z ORANLARI
YÜRÜRLÜK TAR‹H‹

‹SKONTO ORANI (%)

10.06.1995

52

AVANS FA‹Z ORANI (%)
60

01.08.1995

50

57

02.08.1997

67

80

30.12.1999

60

70

17.05.2002

55

64

14.06.2003

50

57

08.10.2003

43

48

15.06.2004

38

42
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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

Not: Gecikme zamm›nda ay kesirleri için günlük esasa göre hesaplama yap›l›r.
b) Y›llar ‹tibariyle Ayl›k Tecil Faizi
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

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›

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

II- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI CEZALAR
A) Usulsüzlük Cezalar› (01/01/2004 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere)

MÜKELLEF GRUPLARI

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

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

60.000.000
38.000.000

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

35.000.000
19.000.000

19.000.000

9.800.000

9.800.000

5.000.000

5.000.000
2.500.000

2.500.000
1.380.000
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PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
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

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.

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)

107.000.000

Ceza miktar› her belge için her tespitte 5.000.000.000 TL, y›l içinde de 50.000.000.000 TL’yi aflamaz. VUK. Md. 353/2

3- Fatura, Gider Pusulas›, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Perakende Sat›fl
Fifli, Ödeme Kaydedici Cihaz Fifli, Girifl ve Yolcu Tafl›ma Biletlerini Almayan Nihai Tüketicilere
Vergi ‹ncelemesine Yetkili Kifliler Taraf›ndan Yap›lmas› fiart›yla; (VUK. Md. 353/3)
4-Serbest Meslek Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlara (VUK. Md. 353/4)
5- Vergi Levhas›n› Bulundurmayan ve Asmayanlara (VUK. MD. 353/4)
6- Tek Düzen Hesap Plan› ve Mali Tablolara ‹liflkin Usul ve Esaslara Uymayanlara (VUK. MD. 353/6)
7- VUK’un 8. maddesinin son f›kras› uyar›nca düzenlenen tek vergi numaras› ile
ilgili mecburiyetlere uymayanlara (Her bir ifllem için) (VUK. MD. 353/7)
8- Belge bas›m› ile ilgili bildirim görevini tamamen veya k›smen yerine getirmeyen
matbaa iflletmecilerine (VUK. MD. 353/8)
9- 4358 S. Kanun uyar›nca iflletmeler Vergi Kimlik No’su zorunlulu¤u getirilen
kurum ve kurulufllardan yapt›klar› ifllemlere iliflkin bildirimleri yerine getirmeyenler (VUK. MD. 353/9)
10- VUK’un 127/d bendi uyar›nca Maliye Bakanl›¤›n›n özel iflaretli görevlisinin
ikaz›na ra¤men durmayan araç sahibi ad›na (VUK. MD. 353/10)
11- Bilgi vermekten ile VUK 256, 257 ve Mük. 257 madde hükümlerine uymayan
- Birinci s›n›f tüccarlar ve serbest meslek erbab› hakk›nda
- ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler, kazanc› basit usulde tespit edilenler hakk›nda
- Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›fl›nda kalanlar hakk›nda

21.400.000
107.000.000
107.000.000
2.500.000.000
128.000.000
380.000.000
500.000.000
380.000.000
1.070.000.000
500.000.000
250.000.000

Fiyat etiketleri ve tarifelerde TL ve YTL birlikte göstermek zorunlulu¤una uymayanlar
(Y›l içinde tekrar› halinde 2 kat›)

128.500.000

- 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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PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
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
Kald›r›ld›
Birinci Derecede Kalk›nmada Öncelikli Yöreler Kapsam›nda
63.000.000
Kald›r›ld›
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
14.000.000.000
ve Vergi Alaca¤› Dahil Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylar›nda
2- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmifl Bulunan Gayri Menkul Sermaye ‹ratlar›nda
12.000.000.000
14.000.000.000
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
156.505.000.000
faizlerinde al›m sat›m kazançlar›ndan
HARCIRAHLAR 01.07.2004 tarihinden itibaren
Yurtiçi Harc›rahlar
Ücret Kademeleri (TL)
Gündelik Tutar› (TL)
821.845.000 ve yukar›s›
23.000.000
814.895.200 - 821.844.999
20.000.000
729.953.200 - 814.895.199
18.000.000
660.455.200 - 729.953.199
16.000.000
515.474.650 - 660.455.199
14.000.000
515.474.649 ve afla¤›s›
13.000.000
K.K.T.C. ‹çin Harc›rah 01.07.2004 tarihinden itibaren
Ücret Kademeleri (TL)
Gündelik Tutar› (TL)
814.895.200 ve yukar›s›
56.000.000
776.285.200 - 814.895.199
48.000.000
710.648.200 - 776.285.199
41.000.000
515.474.650 - 710.648.199
35.000.000
515.474.649 ve afla¤›s›
28.000.000
Yurtd›fl› Harcirahlar (01.07.2004 Tarihinden ‹tibaren)
Gruplar
Ücret Kademeleri (TL)
I
814.895.200 ve yukar›s›
II
776.285.200 - 814.895.199
III
710.648.200 - 776.285.199
IV
515.474.650 - 710.648.199
V
515.474.649 ve afla¤›s›
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PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
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

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

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

‹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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PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
Yurtd›fl› Seyahatlerinde, Gruplar, Ülkeler ve Gidilen Ülkelerin Paras› Cinsi ‹tibariyle
Ödenecek Gündelik Miktarlar›
Ülkeler

I. Grup

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

II. Grup

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

III. Grup

102
94
158
96
88
707
87
88
90
67
86
86
798
166
86
19,160
140
28
88
686

IV. Grup

98
90
152
92
85
680
84
85
87
64
83
83
767
160
83
18,350
135
27
85
660

V. Grup

82
76
128
78
72
572
70
72
74
54
70
70
644
134
70
15,450
114
22
72
554

Portekiz (Euro)
138
108
86
83
70
Suudi Arabistan (S.A. Riyali)
556
436
348
335
282
Yunanistan (Euro)
138
108
86
83
70
Di¤er Ülkeler (ABD Dolar›)
141
111
88
85
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. (BKK. 2003/5225 Say›l› Karar, Resmi Gazete: 19.02.2003 No: 25025)
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PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
KDV ‹ADE VE MAHSUPLARINA ‹L‹fiK‹N TABLO
‹ade Hakk›
Do¤uran ‹fllem
KDV (Madde No)

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

(13) Araçlar,
(29/2)
(14)
(15)
‹ndirimli Orana (9) Hurda
(11) Mal Petrol Arama ve
ve Hizmet Teflvik Belgeli Transit Diplomatik Tabi Teslim ve Metal
Yat›r›mlarda Tafl›mac›l›k ‹stisnalar
Hizmetler
‹hracat›
Teslimleri
‹stisna
(Y›ll›k ‹ade)

4.000.000.000 200.000.000 1.000.000.000 200.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Nakit ‹ade
Yok (72
(73 No.lu (74, 76 ve 85
(86 No.lu
(81 No.lu
(84 No.lu
(73 No.lu
KDV Tebli¤i) No.lu KDV KDV Tebli¤i) No.lu KDV
G.T.)
KDV Tebli¤i) KDV Tebli¤i)
Tebli¤i)
Tebli¤leri)

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)

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

Mal ve Hizmet
Var,S›n›rs›z
Temin Edilen Di¤er
(84 No.lu
Mükelleflerin Vergi
KDV
Borçlar›na Mahsup
Tebli¤i)
‹mkan›

Var,S›n›rs›z
(84 No.lu
KDV
Tebli¤i)

Mükellefin, Ortaklar›n›n,
Mal ve Hizmet Ald›¤› Var,S›n›rs›z
Kiflilerin ‹thalde Al›nan (81,83 ,84
Vergilerine ve SSK Prim No.lu KDV
Borçlar›na Mahsup
Tebli¤i)
‹mkan›

‹adede YMM Tasdik
Raporunun Geçerli
Olup Olmad›¤›

(9) Fason ‹fl
Bedelleri

Geçerli
(16,13,15,19,20
No.lu SM,SMMM
ve YMM
Tebli¤leri) 84 no'lu
KDV Genel
Tebli¤i

S›n›rs›z
(82 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)

2.000.000.000
(81 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)

YOK

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

Var,S›n›rs›z
(86 No.lu
KDV
Tebli¤i)

YOK

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

Var,S›n›rs›z
(86 No.lu
KDV
Tebli¤i)

YOK

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)

15/1-a ‹çin
13/a,b ve d ‹çin
Geçersiz
Geçerli
Geçerli 13/c ‹çin
15/1-b ‹çin
(6
ve
20
No.lu
Geçersiz (8 No.lu
SM,SMMM ve Geçerli(19
SM,SMMM ve
No.lu
YMM Tebli¤i) (72 YMM Tebli¤leri)
SM,SMMM ve
No.lu KDV Tebli¤i)
YMM Tebli¤i)

‹SMMMO Yay›n Organ›

255

Geçerli
(74 No.lu
KDV Tebli¤i)

Mali ÇÖZÜM - 68

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
2.65
-0.03
-1.05
-1.52
0.79
1.85
3.23

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
0.89
0.59
0.38
-0.13
0.22
0.58
0.94
2.22

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
10.18
8.88
8.93
9.57
10.04
9.00
9.86

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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Tüketici
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

2004
10.8
9.1
8.0
8.91
9.56
10.53
9.44
10.52
12.5
15.48
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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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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
8070.5

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
8067.8 7982.7 7861.6 7923,5 8069.7 8330.1

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

Kas›m
Kas›m

01/11/2004
01/11/2004

Kas›m
Kas›m

01/10/2004
01/11/2004

Kas›m
Kas›m
Kas›m

01/10/2004
01/11/2004
01/11/2004

Kas›m

01/11/2004

Kas›m
Kas›m

01/11/2004
01/11/2004

Kas›m

01/11/2004

Kas›m

01/11/2004

Kas›m
Kas›m
Kas›m
Kas›m
Kas›m
Kas›m
Kas›m

01/11/2004
01/11/2004
01/11/2004
01/11/2004
01/11/2004
01/11/2004
01/11/2004

Kas›m

16/11/2004

Kas›m
Kas›m
Kas›m

01/11/2004
01/03/2004
01/11/2004

08/11/2004 Ekim 2004 Dönemi Çeklere Ait De¤erli Ka¤›tlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
09/11/2004 16-31 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
10/11/2004 2004/3. Dönemine ait Geçici Verginin Beyan›
10/11/2004 16-31 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
Beyan› ve Ödenmesi
17/11/2004 2004/3. Dönemine ait Geçici Verginin Ödenmesi
17/11/2004 Ekim 2004 Dönemi Özel ‹letiflim Vergisi Beyan› ve Ödemesi
17/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödenmesi
17/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Kolal› Gazoz, Alkollü ‹çecekler ve Tütün Mamüllerine ‹liflkin
Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
17/11/2004 Ekim 2004 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyan› ve Ödenmesi
17/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Dayan›kl› Tüketim ve Di¤er Mallara ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
17/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Motorlu Tafl›t Araçlar›na ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyan› ve Ödenmesi
22/11/2004 Yar›flma ve Çekilifller ile Futbol Müsabakalar›na ait Müflterek Bahislerle ‹lgili Veraset
ve ‹ntikal Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
22/11/2004 ‹lan ve Reklam Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
22/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
22/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Beyan›
22/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
26/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödemesi
26/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Ödemesi
25/11/2004 1-15 Kas›m Dönemine ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
Beyan› ve Ödenmesi
25/11/2004 1-15 Kas›m Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
30/11/2004 Emlak Vergisi 2.Taksit Ödemesi
30/11/2004 Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 1.Taksit Ödemesi
30/11/2004 Veraset ve ‹ntikal Vergisi 2.Taksit Ödemesi
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PRAT‹K B‹LG‹LER
2004 YILI VERG‹ TAKV‹M‹
AY

‹LK TAR‹H SON TAR‹H KONUSU

Aral›k
Aral›k

01/12/2004
01/12/2004

Aral›k

01/12/2004

Aral›k

01/12/2004

Aral›k

01/12/2004

Aral›k
Aral›k

01/12/2004
01/12/2004

Aral›k

01/12/2004

Aral›k
Aral›k
Aral›k
Aral›k
Aral›k

01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004

Aral›k
Aral›k

01/12/2004
16/12/2004

Aral›k

01/12/2004

Aral›k
Aral›k
Aral›k

01/12/2004
01/12/2004
01/03/2004

07/12/2004 Kas›m 2004 Dönemi Çeklere Ait De¤erli Ka¤›tlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
09/12/2004 16-30 Kas›m Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
10/12/2004 16-30 Kas›m Dönemine Ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
Beyan› ve Ödenmesi
15/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Dayan›kl› Tüketim ve Di¤er Mallara ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
15/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Motorlu Tafl›t Araçlar›na ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyan› ve Ödenmesi
15/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyan› ve Ödenmesi
15/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödenmesi
15/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Kolal› Gazoz, Alkollü ‹çecekler ve Tütün Mamüllerine ‹liflkin
Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
15/12/2004 Kas›m 2004 Dönemi Özel ‹letiflim Vergisi Beyan› ve Ödemesi
20/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
20/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Beyan›
20/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
20/12/2004 Yar›flma ve Çekilifller ile Futbol Müsabakalar›na ait Müflterek Bahislerle ‹lgili Veraset
ve ‹ntikal Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
20/12/2004 ‹lan ve Reklam Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
24/12/2004 1-15 Aral›k Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
27/12/2004 1-15 Aral›k Dönemine ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
Beyan› ve Ödenmesi
27/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödemesi
27/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Ödemesi
31/12/2004 Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 2.Taksit Ödemesi
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‹vazs›z iktisap edilen sat›fl kazançlar› vergiye tabi
de¤il. Tam mükellef kurumlar›n ivazl› olarak elde
edilen hisse senetlerinin al›m sat›m›ndan do¤an
kazanç al›m sat›m aras›nda geçen süre 1 y›ldan k›sa
ise vergiye tabi, vergiye tabi kazanc›n tespitinde 12
Milyar TL'lik istisna uygulan›r. Kazanc›n tespitinde
ayl›k TEFE ile maliyet revizesi yap›l›r.

Borsada ifllem
görmeyen hisse
senetlerinin al›m
sat›m›ndan do¤an
kazançlar.

GVK mük. 80/1,
mük.81

‹vazs›z olarak iktisap edilenlerin sat›fl kazançlar›
ile ivazl› olanlardan iktisaptan itibaren 3 ay
geçtikten sonra sat›lanlar›n sat›fl kazanc› vergiye
tabi de¤il. ‹vazl› olanlar›n iktisaptan itibaren 3 ay
içinde yap›lan sat›fllar›ndan do¤an kazanc›n 12
Milyar TL'si vergiden müstesna, 12 Milyar'l›k
istisna haddin hesab›nda di¤er menkul k›ymet
al›m sat›m kazançlar› da dikkate al›n›r. Ayl›k
TEFE ile maliyet revizesi yap›l›r.

Borsada ifllem gören
GVK mük. 80/1,
hisse senetlerinin al›m mük.81
sat›m›ndan do¤an
kazançlar.

AÇIKLAMA
‹vazs›z olarak iktisap edilenlerin sat›fl kazançlar›
vergiye tabi de¤il. ‹vazl› edinilmifl olan ve
26.7.2001 ile 31.12.2004 tarihleri aras›nda ihraç
edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu al›m
sat›m kazançlar›n›n bir k›sm› (2004 y›l› için
156.505.000.000 TL) 2006 y›l› sonuna kadar
vergiden istisna edilmifltir. Kazanc›n tespitinden
Enflasyondan Ar›nd›rma vard›r. Bu istisnadan
yararlanmayan gelirlerin 12 Milyar TL'si vergiden
müstesnad›r.

Kazanç Unsurunun
Maddesi

Vadesi gelmeden al›m GVK mük. 80/1,
sat›m› yap›lmak
mük.81
suretiyle Kamu
senetlerinden, özel
sektör tahvillerinden
veya yabanc›
tahvillerden elde edilen
kazançlar.

fiAHS‹ GEL‹R‹N TÜRÜ

GVK mük.80/1 mük.81, 227 ve 243 nolu
GV Tebli¤leri 2003/6578 say›l› BKK

GVK mük.80/1 mük.81, 227 ve 243 nolu GV
Tebli¤leri 2003/6578 say›l› BKK

GVK mük.80/1 mük.81, Geç.59 5035 md.48
227 ve 243 noli GV Tebli¤leri 2003/6578 say›l›
BKK
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12 Milyar TL'lik istisnay› aflarsa aflan k›s›m beyana
tabi.‹vazl› iktisap edilen 70. maddedeki gayrimenkuller
ile gayrimenkul olarak tescil edilen haklar 4 y›l içerisinde
sat›l›rsa vergi konusuna giriyor. ‹vazs›z iktisap edilenler
ile iktisaptan sonra 4 y›l geçtikten sonra elden
ç›kar›lanlar vergiye tabi de¤il. Di¤er haklar›n elden
ç›kar›lmas›ndan elde edilen kazanç süreye
bak›lmaks›z›n vergiye tabi. Bu maddenin bu bentlerinde
belirtilen kazançlar›n tespitinde TEFE ile maliyet revizesi
yap›l›r.

‹vazs›z olarak iktisap edilenlerin sat›fl kazanc› vergiye
tabi de¤il. ‹vazl› olarak iktisap edilenlerin al›m
sat›m›ndan do¤an kazanç süre flart› aranmaks›z›n
vergiye tabi. Kazanc›n tespitinde 12 Milyar TL'lik
istisna uygulan›r. Kazanc›n tespitinde Ayl›k TEFE ile
maliyet revizesi yap›l›r.

Gayrimenkul ve risk
GVK mük. 80/1,
sermayesi yat›r›m fonu mük.81
kat›lma belgelerinin
al›m sat›m›ndan
sa¤lanan kazançlar.

Haklar›n ve
GVK mük. 80/2
gayrimenkullerin elden 3456 GVK 81,
ç›kar›lmas›ndan do¤an mük.81
kazançlar

‹vazs›z olarak iktisap edilenlerin sat›fl kazanc› vergiye
tabi de¤il. ‹vazl› olarak iktisap edilenlerin al›m
sat›m›ndan do¤an kazanç süre flart› aranmaks›z›n
vergiye tabi. Kazanc›n tespitinde 12 Milyar TL'lik
istisna uygulan›r. Kazanc›n tespitinde Ayl›k TEFE
ile maliyet revizesi yap›l›r.

GVK mük. 80/1,
mük.81

Menkul k›ymetler
yat›r›m fonu kat›lma
belgelerinin al›m
sat›m›ndan sa¤lanan
kazançlar.

AÇIKLAMA

Kazanç Unsurunun
Maddesi

fiAHS‹ GEL‹R‹N TÜRÜ

GVK mük. 80/2 3456 GVK 81, mük.81
2003/6578 say›l› BKK

GVK mük.80/1 mük.81, 227 ve 243 nolu GV
Tebli¤leri 2003/6578 say›l› BKK

GVK mük.80/1 mük.81, 227 ve 243 nolu
GV Tebli¤leri 2003/6578 say›l› BKK
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PRAT‹K B‹LG‹LER
B‹LD‹R‹M VE SÜRELER
B‹LD‹R‹LMES‹ GEREKEN OLAY B‹LD‹R‹M SÜRES‹
‹fiE BAfiLAMA

ADRES DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
‹fi DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
‹fiLETME DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
‹fi‹ BIRAKMA
NAK‹L
ÖLÜM
TASF‹YE VE ‹FLAS
ÖDEME KAYDED‹C‹
C‹HAZ SATIN ALMA
ÖDEME KAYDED‹C‹
C‹HAZI B‹LD‹RME
YÖNERGES‹
KEND‹ ‹STE⁄‹ ‹LE Ö.K.C.
ALIMINDA KULLANMAYA
BAfiLAMA SÜRES‹
‹fi‹ BIRAKMADA Ö.K.C.
MÜHÜRLETME SÜRES‹
TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA
MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRES‹

DAYANA⁄I

GERÇEK K‹fi‹LERDE ‹fiE BAfiLAMA
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ON GÜN ‹Ç‹NDE
KEND‹LER‹NCE VEYA 1136 SAYILI
AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT
ALMIfi AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI
KANUNA GÖRE YETK‹ ALMIfi MESLEK
MENSUPLARINCA, fi‹RKETLER‹N ‹fiE
BAfiLAMA B‹LD‹RGELER‹ ‹SE BAfiLAMA
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ON GÜN ‹Ç‹NDE
T‹CARET S‹C‹L MEMURLU⁄UNCA ‹LG‹L‹
VERG‹ DA‹RES‹NE YAPILIR.
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
‹ÇERS‹NDE
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
‹ÇERS‹NDE
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
‹ÇERS‹NDE
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
‹ÇERS‹NDE
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
‹ÇERS‹NDE
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
‹ÇERS‹NDE
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
‹ÇERS‹NDE
Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKT‹REN
B‹R ‹fiLE U⁄RAfiMAYABAfiLANILAN
TAR‹HTEN ‹T‹BAREN 30 GÜN
SATIN ALINDI⁄I TAR‹HTEN ‹T‹BAREN
15 GÜN

VERG‹ USUL KANUNU
Md. 168 VE ‹fiLEM
YÖNERGES‹

30 GÜN

3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM
YÖNERGES‹
3100 S.K. 50 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM
YÖNERGES‹
3100 S.K. 50 NOLU
TEBL‹⁄ ‹fiLEM
YÖNERGES‹

‹fi‹ BIRAKMA TAR‹H‹NDEN
‹T‹BAREN B‹R AY
‹fiE BAfiLAMA TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
30 GÜN
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VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM ÖNERGES‹
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM
YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM
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PRAT‹K B‹LG‹LER
VERG‹ TÜRLER‹
VERG‹ KODU
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0010
0011
0012
0014
0015
0017
0021
0022
0027
0032
0033
0040
0046
0048
0049
0050
0051
0053
0056
0057
0060
0061
0062
0071
0073
0074
0091
0092
0093
0094
1013
1018
1020
1030
1042
1043

VERG‹ ADI
YILLIK GEL‹R VERG‹S‹
ZIRA‹ KAZANÇ GEL‹R VERG‹S‹
GEL‹R VERG‹S‹ S. (MUHTASAR)
GEL‹R GÖTÜRÜ T‹CAR‹ KAZANÇ
GEL‹R GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
GEL‹R GÖTÜRÜ ÜCRET
DA⁄ITILMAYAN KAR STOPAJI
KURUMLAR VERG‹S‹
KURUMLAR VERG‹S‹ STOPAJI (KVKM24)
GEL‹R VERG‹S‹ (GMSI)
BASIT USULDE T‹CAR‹ KAZANC
GERÇEK USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
GÖTÜRÜ USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
BANKA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
S‹GORTA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
GEL‹R VERG‹S‹ GEÇ‹C‹ VERG‹
GEL‹R GEÇ‹C‹ VERG‹
KURUM GEÇ‹C‹ VERG‹
DAMGA VERG‹S‹ (BEYANNAMEL‹ DAMGA VERG‹S‹ MÜKELLEF‹)
AKARYAKIT TÜKET‹M VERG‹S‹
GEL‹R V. M.TAL‹H OYUNLARI ASGAR‹ VERG‹
HER TÜRLÜ ‹SP‹RTOLAR VE FÜZEL YA⁄INDAN ALINAN EK VERG‹
KURUMLAR V. M.TAL‹H OYUNLARI ASGAR‹ VERG‹
D‹⁄ER ÜCRETLER
KURUMLAR VERG‹S‹ KURUM GEÇ‹C‹ VERG‹
OYUN KA⁄ITLARINDAN ALINAN EK VERG‹
RÖNTGEN F‹LMLER‹NDEN ALINAN EK VERG‹
MÜLGA MADEN FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹S‹
MÜLGA KOOPERAT‹FÇ‹L‹K TANITMA VE E⁄‹T‹M FONU
PETROL VE DO⁄ALGAZ ÜRÜNLER‹NE ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ ‹ÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLER‹NE ‹L‹fiK‹N ÖZEL
TÜKET‹M VERG‹S‹
DAYANIKLI TÜKET‹M VE D‹⁄ER MALLARA ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
TÜTÜN MAMÜLLER‹NE ‹L‹fiK‹N EK VERG‹
HER TÜRLÜ ALKOLLÜ ‹ÇK‹LERE ‹L‹fiK‹N EK VERG‹
SA‹R fiARAP VE B‹RALARA ‹L‹fiK‹N EK VERG‹
HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ ‹ÇECEKLERDEN ALINAN EK VERG‹
E⁄‹T‹M,GENÇL‹K,SPOR VE SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ VERG‹S‹
MAHSUPLARDAN KES‹LEN DAMGA VERG‹S‹
FON PAYI
P‹fiMANLIK ZAMMI
E.KATKI PAYI
ÖZEL ‹fiLEM VERG‹S‹
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PRAT‹K B‹LG‹LER
VERG‹ TÜRLER‹
VERG‹ KODU
1047
1048
1050
1051
1067
1084
1086
1087
1089
1095
1096
3024
3061
3073
3074
3076
3077
3078
3080
3099
4001
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4010
4011
4012
4014
4016
4021
4034
4035
4036
4040
4041
4042
4043
4044
4046
4047
4048

VERG‹ ADI
DAMGA VERG‹S‹
5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERG‹S‹
VERG‹ BARIfiI TEFE TUTARI
VERG‹ BARIfiI GEÇ ÖDEME ZAMMI
VERG‹ YARGI HARÇLARI
GEC‹KME FA‹Z‹
GEC‹KME ZAMMI
ERKEN ÖDEME ‹ND‹R‹M‹
ALINAN D‹⁄ER FA‹ZLER
SAVUNMA SANAY‹ DESTEKLEME FONU
KONUT FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PR‹M‹ CEZA‹ FA‹Z‹
CEZA‹ FA‹Z(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹LER‹)
USULSÜZLÜK CEZASI
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
KUSUR CEZASI
A⁄IR KUSUR CEZASI
KAÇAKÇILIK CEZASI
VERG‹ Z‹YAI CEZASI
VUK 112/4 Maddesi Gere¤ince Ödenen Faiz
EK GEL‹R VERG‹S‹
EK ÜCRET GEL‹R VERG‹S‹
EK GÖTÜRÜ T‹CAR‹ KAZANÇ VERG‹S‹
EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERG‹S‹
FA‹Z VERG‹S‹
EK EMLAK VERG‹S‹
GEL‹R DAH‹L‹ TEVK‹FAT
EK KURUMLAR VERG‹S‹
KURUMLAR VERG‹S‹ ARGE HARCAMALARI
KURUM DAH‹L‹ TEVK‹FAT
MÜNFER‹T GEL‹R EKONOM‹K DENGE V.
ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4705 Say›l› Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel ‹fllem Vergisi
MOTORLU TAfiITLAR EK VERG‹S‹
4837 S.K EK MOTORLU TAfiITLAR VERG‹S‹
4962 S. TAfiIT VERG‹S‹
MÜLGA TRAF‹K H‹ZMETLER‹N‹ GEL‹fiT‹RME FONU REKLAM GEL‹RLER‹
GEL‹R VE KURUM EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
5035 RTÜK E⁄‹T‹ME KATKI PAYI
GÖTÜRÜ EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
GEL‹R VE KURUM STOPAJ EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
Akaryak›t Fiyat ‹stikrar Pay›
TEK BAfiINA ALINAB‹LEN DAMGA VERG‹S‹
fiANS OYUNLARI VERG‹S‹
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PRAT‹K B‹LG‹LER
VERG‹ TÜRLER‹
VERG‹ KODU
4049
4050
4060
4061
4063
4072
4073
4074
4077
4078
4079
4080
4081
4101
4103
4107
4110
4112
4114
4115
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4130
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014

VERG‹ ADI
5035 SAYILI KANUNA GÖRE F‹NANSAL FAAL‹YET HARCI
TEKEL SAF‹ HASILAT
TEC‹LL‹ ALACAKLARDAN TAHS‹LAT
‹THALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹S‹
NOTER HARÇLARI
MOTORLU TAfiIT ARAÇLARINA ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ (TESC‹LE
TAB‹ OLMAYANLAR)
ERTELENEN GEL‹R STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇ‹C‹ 5.MADDE)
ERTELENEN GEL‹R STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDES‹)
MÜNFER‹T KURUM E. D. V.
NET AKT‹F VERG‹S‹
KIYMETL‹ MADEN VE ZIYNET EfiYASINDAN ALINAN VERG‹
ÖZEL ‹LET‹fi‹M VERG‹S‹
5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL ‹LET‹fi‹M VERG‹S‹
VERG‹ BARIfiI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GEL‹R VERG‹S‹
VERG‹ BARIfiI MATRAH ARTIRIMI GEL‹R VERG‹S‹ S. (MUHTASAR)
VERG‹ BARIfiI MATRAH ARTIRIMI DA⁄ITILMAYAN KAR STOPAJI
VERG‹ BARIfiI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERG‹S‹
VERG‹ BARIfiI MATRAH ARTIRIMI GEL‹R VERG‹S‹ (GMS‹)
VERG‹ BARIfiI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE T‹CAR‹ KAZANC
VERG‹ BARIfiI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
VERG‹ BARIfiI KES‹NLEfiEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
VERG‹ BARIfiI KES‹NLEfiEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
VERG‹ BARIfiI KES‹NLEfiEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
VERG‹ BARIfiI KES‹NLEfiMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
VERG‹ BARIfiI ‹NCELEME VE TARH‹YAT 5.MADDE
VERG‹ BARIfiI P‹fiMANLIK 6.MADDE 1/AB
VERG‹ BARIfiI P‹fiMANLIK 6.MADDE 1/D‹⁄ER HÜKÜMLER
VERG‹ BARIfiI ECR‹M‹S‹L 15.MADDE
VERG‹ BARIfiI KIYMETL‹ MADEN VE Z‹YNET EfiYASI BEYANI
EMANETEN YAPILAN TAHS‹LAT
NÜFUS PARA CEZASI
SEÇ‹M PARA CEZASI
ASKERL‹K PARA CEZASI
MAHKEME PARA CEZASI
1475 SAYILI ‹Ç KANUNUNA BA_LI PARA CEZASI
3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
TRAF‹K ZABITASI TESP‹T‹NE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
TUR‹ZM PARA CEZASI
TÜKET‹C‹Y‹ KORUMA KANUNUNA GÖRE KES‹LEN PARA CEZASI
ÇEVRE K‹RL‹L‹⁄‹ PARA CEZASI
ESNAF S.HARÇ
GÜMRÜK VERG‹S‹
Yurt D›fl› Ç›k›fl Harc›
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PRAT‹K B‹LG‹LER
VERG‹ TÜRLER‹
VERG‹ KODU
9015
9016
9017
9018
9020
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9034
9035
9036
9037
9038
9039
9040
9041
9042
9043
9044
9045
9046
9047
9048
9049
9051
9052
9053
9054
9055
9057
9058
9059
9060
9061
9062

VERG‹ ADI
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ TEVK‹FATI
B‹L‹RK‹fi‹ ÜCRET‹
TÜRK ULUSLARARASI GEM‹ S‹C‹L KAYIT HARCI
YILLIK TONAJ HARCI
MÜKELLEFLER‹N VERG‹ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVK‹FATLAR
4961 BANKA S‹GORTA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
KUR FARKI HESABI
YÜKSEK Ö⁄REN‹M KRED‹ BORCU HESABI
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PR‹M‹ HESABI
‹HRACATTA VERG‹ ‹ADES‹ HESABI
GEL‹fiT‹RME VE DESTEKLEME FONU HESABI
ÇALIfiMA ‹Z‹N HARCI
DESTEKLEME VE F‹YAT ‹ST‹KRAR FONU HESABI
D‹PLOMA HARCI
EK MOTORLU TAfiITLAR VERG‹S‹
VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹
EK TAfiIT ALIM VERG‹S‹
MOTORLU TAfiITLAR VERG‹S‹
TAfiIT ALIM VERG‹S‹
Y‹YECEK BEDELLER‹
TEM‹NAT O. YAPILAN THS.
‹ADELERDEN ALACAKLILAR
HESAP KART VE DEFTERLER‹NE ‹fiLENMEYEN TAHS‹LATLAR
MERA FONU
MERA FONU PARA CEZASI
MÜLGA TRAF‹K H‹ZMETLER‹N‹ GEL‹fiT‹RME FONU T‹CAR‹ PLAKA GEL‹RLER‹
MÜLGA YATIRIM TEfiV‹K FONU
4961 S.K. GEÇ‹C‹ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
TAHS‹LATI HIZLANDIRMA TEBL‹⁄‹NE GÖRE VER‹LEN TAHAKKUK
ÖZEL HESAP GEL‹RLER‹
TEK BAfiINA ALINAB‹LEN DAMGA VERG‹S‹
5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZ‹NE ALACAKLARI
DIfi SEYAHAT HARCAMALARI VERG‹S‹
TAfiINMAZ MALLAR SATIfi GEL‹RLER‹
ECR‹M‹S‹L GEL‹RLER‹
D‹⁄ER TAfiINMAZ MALLAR ‹DARE GEL‹RLER‹
TAfiINIR MALLAR SATIfi GEL‹RLER‹
DO⁄RUDAN GEL‹R DESTE⁄‹ ÖDEMELER‹
PETROLDEN DEVLET HAKKI
T‹CARET S‹C‹L HARCI
MADENLERDEN DEVLET HAKKI
OYUN KA⁄IDI GEL‹RLER‹
TAPU VE KADASTRO HARÇLARI
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PRAT‹K B‹LG‹LER
VERG‹ TÜRLER‹
VERG‹ KODU
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9901

VERG‹ ADI
‹SKAN HARCI
PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
TRAF‹K HARÇLARI
YARGI HARÇLARI
‹THAL VE ‹MAL RUHSAT VE TEMD‹T ÜCRET‹
GEM‹ VE L‹MAN HARÇLARI
D‹⁄ER HARÇLAR
DE⁄ERL‹ KA⁄ITLAR GEL‹RLER‹
TAV‹ZLERDEN GER‹ ALINANLAR
‹KRAZLARDAN GER‹ ALINANLAR
YEM ANAL‹Z ÜCRET‹
fiEKER F‹YAT FARKI
AKARYAKIT F‹YAT FARKI
BAfiKA VERG‹ DA‹RES‹ MÜKELLEF‹
MOTORLU TAfiIT ARAÇLARINA ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ (TESC‹LE
TAB‹ OLANLAR)
GÜBRE DENEY VE ANAL‹Z ÜCRET‹
4961 S.K. GEÇ‹C‹ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
D‹⁄ER PARA CEZALARI
Z‹MMETLERE GEÇ‹R‹LEN PARA VE DE⁄ERLERDEN BORÇLULAR
FAZLA VE YERS‹Z YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
SOSYAL DAYANIfiMA VE YARDIMLAfiMAYI TEfiV‹K FONU
‹ST‹HSAL VERG‹S‹
TRAF‹K CEZALARI
HESAPLANAN GEC‹KME ZAMMI
TAK‹P G‹DERLER‹ KARfiILI⁄I ALINAN
ÇIRAKLIK FONU
2000/2 SAYILI BKK GERE⁄‹NCE YATIRIMLARI TEfiV‹K FONUNA AKTIRILACAK
TUTARLAR
ÇEfi‹TL‹ GEL‹RLER
PETROLDEN DEVLET H‹SSES‹
YÜKSEK Ö⁄REN‹M HARÇ KRED‹S‹
RESM‹ ARABULUCULUK ÜCRET‹
EM.SAN. 17 MAD. GEL‹RLER‹N THK ED‹LMEMES‹ CEZASI
4961 S.K. GEÇ‹C‹ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHS‹LAT
4369/15 SUÇA ‹fiT‹RAK EDEN K‹fi‹LER
HAKSIZ ALINAN VERG‹ ‹ADES‹
HAKSIZ ALINAN VERG‹ ‹ADES‹ CEZASI
KALDIRILAN VERG‹ ARTIKLARI
AD‹ ORTAKLIK MÜKELLEF‹YETS‹Z MÜKELLEF KAYDI ‹Ç‹N VERG‹ KODU
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VERG‹ MAHKEMES‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

DANIfiTAY’A

‹HT‹YAT‹ HACZE

TEMY‹Z DAVASI AÇMA

VERG‹ MAHKEMES‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKA

HAC‹Z VARAKASINA

ÖDEME EMR‹NE

F‹fi‹NE

2577 SAYILI KANUN

Mali ÇÖZÜM - 68

KARARIN TEBL‹⁄‹NDEN ‹T‹BAREN 30 GÜN

‹fiLEM YÖNERGES‹

2577 SAYILI KANUN

6183 SAYILI KANUN

‹fiLEM YÖNERGES‹

2577 SAYILI KANUN

TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN 7 GÜN ‹Ç‹NDE

HAC‹Z TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN 7 GÜN ‹Ç‹NDE

6183 SAYILI KANUN

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKUN B‹LD‹R‹M

‹fiLEM YÖNERGES‹

6183 SAYILI KANUN

GÜN ‹Ç‹NDE

‹fiLEM YÖNERGES‹

2577 SAYILI KANUN

6183 SAYILI KANUN

‹fiLEM YÖNERGES‹

2577 SAYILI KANUN

‹fiLEM YÖNERGES‹

2577 SAYILI KANUN

VERG‹ USUL KANUNU

DAYANA⁄I

HAC‹Z TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN 7

TEBL‹⁄DEN ‹T‹BAREN 7 GÜN ‹Ç‹NDE

‹T‹BAREN 30 GÜN ‹Ç‹NDE

TAHAKKUK TAR‹H‹NDEN

VERG‹ MAHKEMES‹NE

BEYANNAMEYE A‹T TAHAKKUK

‹T‹RAZ‹ KAYITLA VER‹LEN

TEBL‹⁄DEN ‹T‹BAREN 30 GÜN ‹Ç‹NDE

VERG‹ MAHKEMES‹

VERG‹/CEZA ‹HBARNAMES‹NE

DAVA AÇMA SÜRES‹

DAVA AÇILACAK MAHKEME

DAVA KONUSU

DAVA AÇMA SÜRELER‹

PRAT‹K B‹LG‹LER

DAVA AÇMA SÜRELER‹

