TÜRK MUHASEBE MESLE⁄‹NDEK‹
GEL‹fiMELER‹N ORTAYA ÇIKARDI⁄I
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baflkan›

‹

çinde yaflad›¤›m›z bilgi ça¤›nda; küreselleflme, teknolojik geliflmeler, ‹nternet
ve elektronik ifllemler, bilgi yönetimi ve bilginin en etkin flekilde kullan›m›,
dünyada yaflanan önemli geliflmeleri oluflturmaktad›r. Bu geliflmelerden ülkemiz, her alanda ve her meslekte etkilenerek kendine düflen pay› almaktad›r.
Bu süreç de Türk muhasebe mesle¤i de uluslararas› geliflmelere paralel bir de¤iflim göstermifltir. Bu de¤iflim beraberinde baz› sorunlar› ortaya ç›karm›fl ve meslek örgütleri bu sorunlar›n giderilmesi için gerekli çözüm önerileri konusunda
çal›flmalar bafllatm›flt›r.
Bu çal›flmalar›n koordinasyonunu yapan TÜRMOB, YMM ve SMMM Odalar›ndan, bölgelerindeki meslek mensuplar›yla toplant›lar yap›larak, mesleki
sorunlar›n tespiti ve çözüm önerileri konusunda raporlar düzenlenmesini talep
etmifltir. Bu yaz›mda tüm odalardan gelen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüflleri sizlerin bilgisine sunuyorum.
HAKSIZ REKABET
• Mesleki dayan›flma yayg›nlaflmal›.
• Mükerrer 227’ye göre vergi beyannamelerinin imzalanmas› zorunlulu¤u
uygulanmal›.
• Müflteri de¤iflikli¤i odaya bildirilmeli.
• Meslek mensuplar›n›n ücretini ödemeyen müflteriler teflhir edilmeli.
• fiirketleflme ve ortakl›klar hukuku oluflturulmal›.
• Yeni büro aç›lmas› planlanmal›.
• Meslek mensubunun tutaca¤› defter say›s› s›n›rland›r›lmal›.
• Stajyer say›s› s›n›rland›r›lmal›.
• Gözetim alt›nda stajyer uygulamas› kald›r›lmal›.
• Sözleflmeler odaya gönderilmeli ve odalarca izlenmeli.
• Devir teslim tutanaklar› düzenlenmeli.
• Büro tescil belgeleri vize edilmeli.
• Odaya verilen müflteri listeleri ile maliye bilgileri aras›nda çapraz
kontrol yap›lmal›.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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• Müflteri tahsilatlar› kredi kart›
ile yap›lmal›.
• Tekelleflme önlenmeli.
• Stajyer planlamas› yap›larak
müflteri say›s›na göre bürolarda
eleman çal›flt›r›lmal›.
• Ödeme yapmayan müflterilerin
sözleflmeleri fesh edilerek odaya
bildirilmeli.
• Sözleflmesi fesh edilen müflteriler
vergi dairesine bildirilmeli.
• Haks›z rekabet eden meslek
mensuplar› mesleki yay›n
organlar›nda ilan edilmeli.
• Mesleki flirketler veya ortakl›klarda
sorumlu meslek mensubu
olmaks›z›n flube aç›lmamal›.

• Beyanname süreleri eski tarihlere
çekilmeli.
• Vergi daireleri aras›nda uygulama
birlikteli¤i sa¤lanmal›.
• Meslek mensubuna verilecek
E-Beyanname flifresi ile internet
üzerinden sak›ncal› vergi
mükellefleri izlenebilmeli.
• Vergi daireleri meslek
mensuplar›n›n mahsup ifllemlerini
h›zland›rmal›.
• 4 nolu ve 18 nolu tebli¤ler
yeniden 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 ortamda
gönderecek flekilde flifre alabilmeli.
• ‹fl yeri aç›l›fllar›nda sözleflme
istenmeli.
• Reflit olan herkes y›ll›k beyanname
vermeli. Her türlü beyanname
(gelir, kurumlar, gayri menkul
sermaye irad›, menkul sermaye
irad› gibi) meslek mensubu
taraf›ndan düzenlenmeli ve
denetlenmeli.
• B formu kald›r›lmal›.
• Performans kriterleri kald›r›lmal›.
• Amortisman cetvelleri gözden
geçirilmeli.
• Nerden buldun yasas› yeniden
yürürlü¤e konmal›.

MESLEK‹ SORUNLAR
• Meslek mensubunun hastal›¤›,
vefat› hali mücbir sebep
say›lmal›.
• Muhasebe yaz›l›mlar›nda
standartlar oluflturulmal› ve
TÜRMOB lisans› aranmal›.
• SM’ler sermaye tespit raporu
düzenleyebilmeli.
MAL‹ ‹DAREDEN BEKLENT‹LER
• Enflasyon muhasebesi uygulanmamal› veya gayri faal iflletmeler
muaf tutulmal›.
• Tahsil edemedi¤imiz ücretler için
makbuz kesilmemeli ve Gelir-KDV
çeliflkisi düzeltilmeli.
• 4. Dönem geçici vergi
kald›r›lmal› veya süreler
uzat›lmal›.
• Esnaf bünyesinde tutulan defter
tutma ifllemleri kald›r›lmal›.
‹SMMMO Yay›n Organ›

8

Mali ÇÖZÜM - 69

SOSYAL DAYANIfiMA
• Noterler gibi bir havuz
oluflturulmal› ve ihtiyaca göre
yard›m yap›lmal›.
• Mesleki sorumluluk sigortas›
uygulanmal›.
• 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›.

• Vergi reformu yap›lmal›.
• Yasal olmayan matrah art›r›m
zorlamas›ndan vazgeçilmeli.
• Uygulanmakta olan %40
yat›r›m indiriminin Do¤u ve
Güneydo¤u illerinde %80-100
oran›na yükseltilmeli.
• Basit Usul kald›r›lmal›.
• Sürekli mali af ç›kar›lmamal›.
• Meslek mensuplar›n›n bilgisayar
ve program yat›r›mlar›na %100
amortisman hakk› uygulanmal›.

MESLEK YASASI
• Lisans mezunu olmayan mesle¤e
girmemeli.
• SM unvan› s›navla kald›r›lmal›.
• S›navs›z mesle¤e kimse girmemeli.
• Bakanl›k vesayeti kalkmal›.
• Stajdan say›lan süreler
kald›r›lmal›.
• Staj süresi 3 y›l olmal›.
• Staj meslek mensubunun yan›nda
yap›lmal›.
• Meslekte uzmanlaflma ayr›cal›¤›
tan›nmal›. (ba¤›ms›z denetçilik,
vergi denetçili¤i,SSK denetçili¤i gibi)
• Mesle¤e giriflte zorunlu olan okul
say›s› azalt›lmal›.
• Meslek mensuplar›n›n yetki ve
sorumluluklar› belirlenmeli.
• Mesleki sorumluluk sigortas›
getirilmeli.
• Oda dan›flma meclisi yasal
statüye kavuflmal›.
• Kaçak çal›flanlarla ilgili olarak
yap›lan flikayetlerin takibine oda
müdahil olarak kat›labilmeli.
• Kamuda çal›flan meslek
mensuplar›n›n, meslek mensubu
olmaktan kaynakl› olarak

SSK KURUMUNDAN
BEKLENT‹LER
• SSK, Bölge Çal›flma, iflyeri sicil
no su ve ‹fl kur bildirimleri teke
indirilmeli.
• EK 1 ve EK 2 kald›r›lmal›.
• ‹dari para cezalar› makul seviyede
olmal›.
• ‹dari para cezalar›nda uygulama
öncesi uyar› ve talep sistemi
getirilmeli, tekrar› halinde ceza
uygulanmal›.
• E-beyannamede oldu¤u gibi
E-bildirgede de tek flifre meslek
mensubuna verilmeli.
• Elektronik ortamda sa¤l›k karnesi
al›nabilmeli.
TTK’DA YAPILMASI
GEREKEN DE⁄‹fi‹KL‹KLER
• Birleflme farkl› neviden flirketler
aras›nda olabilmeli.
• Murak›pl›k olgusu muhasebe
mesle¤ine dayand›r›lmal›.
• TTK tabi flirketlerin muhasebe
uygulamalar›n›n referans› Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulunun
yay›nlayaca¤› standartlar olmal›.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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yapt›klar› ifllere uygun olarak
özlük haklar› verilmeli.
• Mali polis taraf›ndan meslek
mensuplar›n›n bürolar›n›n
aranmas› s›ras›nda savc›l›k izni
ile birlikte oda yönetimince
görevlendirilecek bir mensubunun
olmas› zorunlulu¤u getirilmeli.

genel kurul gözetmenli¤i, konu
ile ilgili e¤itime kat›lm›fl ve
sertifika alm›fl meslek
mensuplar›nca yap›lmal›.
• Adalet bakanl›¤› ile birlikte
yap›lacak bir çal›flma ile mali
bilirkiflilik meslek mensuplar›nca
yap›lmal›.

YÖNETMEL‹KLER
• Reklam yasa¤› tan›m› yeniden
yap›lmal›.
• Tabela ve kartvizitlere standart
getirilmeli.

YAYINLAR
• Ç›kan vergi kanunlar›n›n yorumu
yap›larak üyeye elektronik ortamda
gönderilmeli.
• Toplanan vergilerin nas›l
harcand›¤›, ekonominin içinde
bulundu¤u durumu v.b gibi
konular› içeren ayl›k bülten
ç›kart›lmal›.
• Sektörel bazda hesap planlar›
haz›rlanmal›.

MAL‹ TAT‹L
• Temmuz ay› mali tatil olarak
uygulanmal›.
MESLEK‹ K‹ML‹K
• Mesleki kimlik her yerde
tan›nmal›d›r.(Ba¤-Kur-Vergi
Dairesi-Bankalar gibi)
ÜCRET TAR‹FES‹
• Ücret tarifesi TÜRMOB
taraf›ndan yay›nlanmal›.
• Ücret tarifesi zamana göre
belirlenmeli.
• Ücretler ciro üzerinden hesaplanmal›.
• Mahkemelerdeki bilirkiflilik
ücretlerini TÜRMOB belirlemeli.
YEN‹ ‹fi ALANLARI
• Bankalara verilen bilançolarda
meslek mensuplar›n›n imzas›
aranmal›.
• Yerel yönetimler, özel idareler,
siyasi partiler, vak›flar, sendikalar,
döner sermayeli kurulufllar v.b.
meslek mensuplar›nca denetlenmeli.
• Sermaye flirketlerinin denetimi ve
‹SMMMO Yay›n Organ›
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MESLEK‹ VE TOPLUMSAL
KONULAR
• Kay›t d›fl› ekonomi ile mücadele
edilmeli.
• Vergi yasalar› basit ve anlafl›labilir
flekilde yeniden ele al›nmal›.
• Nerden buldun yeniden yürürlü¤e
girmeli.
• Demokrasi ve laiklik konusunda
duyarl› olunmal›.
• E¤itim, sa¤l›k ve adalet
konular›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›.
Mali ÇÖZÜM - 69

• Do¤al çevreye karfl› duyarl›l›k
toplumun tüm kesimlerine
yayg›nlaflt›r›lmal›.
TÜRMOB’DAN BEKLENT‹LER
• Tüm ihtilaflar için TÜRMOB
bünyesinde hukuk birimi
oluflturulmal›.
• Birikmifl üye aidatlar›n›n
tasfiyesine çözüm bulunmal›.
• Dan›flmanl›k birimi kurulmal›.
• Çal›flanlar için k›dem tazminat›
fonu kurulmal›.
• Stajyerlere vergi ve SSK muafiyeti
getirilmeli.
• Hukuki düzenlemeler zaman›nda
bildirilmeli.
• AB de faaliyet gösteren meslek •
mensuplar›n›n sahip oldu¤u hak
ve yetkileri ülkemiz meslek
mensuplar› da sahip olmal›.
• Vefat eden meslek mensubunun
bürosu odaca denetlenmeli,
ruhsat› ve kaflesi an›nda
al›nmal›.
• Mesle¤i tan›t›c› etkinlikler
yap›lmal›.
• Ruhsat, nakil, kay›t silme gibi
ifllemlerde odalar aras›nda
uygulama birlikteli¤ini sa¤lamal›.
E⁄‹T‹MLER
• E¤itimler yasalar› aynen
anlatmak yerine, uygulamaya
yönelik olmal›.
• Meslek mensuplar› sürekli
e¤itime tabi tutulmal›.
• Uluslararas› muhasebe standartlar›
e¤itimi yap›lmal›.
• Küçük ve orta ölçekli firmalara
e¤itim verilmeli.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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• Etik kurallar e¤itimi yap›lmal›.
• D›fl Ticaret konusunda e¤itimler
yap›lmal›.
• Yabanc› dil e¤itimi yap›lmal›.
• Teknoloji e¤itimi yap›lmal›.
• Mükellef e¤itimi yap›lmal›.
WEB SAYFASI
• Soru cevap bölümü olmal›.
YMM ODALARININ
MESLEK‹ SORUNLARI VE
ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
• 3568 Say›l› meslek yasas›n›n 12
maddesindeki “müflterek ve
müteselsil sorumluluk“ ve buna
ba¤l› olarak sair düzenlemeler
de¤ifltirilmeli. Anayasam›z ve
genel hukuk kurallar›m›za uygun
bir biçimde meslek mensubunun
ihmal, kusur ve kast› ile
sa¤lad›¤› menfaat ölçüsünde
müflterek müteselsil sorumluluk
esas› getirilmeli.
• Haks›z rekabeti ortadan
kald›r›lmas›na yarayacak yeni ifl
olanaklar› sa¤lanmal›.
• Meslek mensuplar›na zorunlu
e¤itim uygulanmal›. Programa
kat›lana sertifika verilmeli, üst
üste iki kez bu e¤itimlere
kat›lmayanlara yapt›r›m getirilmeli.
• Karfl› inceleme tutana¤› ve rapor
dizposizyonlar›nda uyulmas›
zorunlu asgari standartlar
belirlenmeli ve uygulatt›r›lmal›.
TÜRMOB Yönetim Kurulu odalardan gelen görüflleri de¤erlendirerek
16 dosyadan oluflan projelerini
26 ocak da 40.Baflkanlar Kurulunun görüfllerine sunmufltur.BaflkanMali ÇÖZÜM - 69

lar Kurulu sunulan projeleri meslek yaflant›m›za yeni heyecan ve dinamizm getirece¤ini ve TÜRMOB yönetim kurulunun bir an evvel çal›flmalara bafllamas›n› kararlaflt›rm›flt›r.
TÜRMOB’UN V‹ZYON ÖNER‹S‹ (ÇALIfiMA PROGRAMI)
PROJELER ve HEDEFLER
PROJE 1 : MUHASEBE MESLE⁄‹NDE HAKSIZ REKABET
PROJE 2 : MESLEK YASASI, YÖNETMEL‹KLER VE MESLEK‹
KARARLAR
PROJE 3 : MUHASEBE MESLE⁄‹ KAL‹TE STANDARTLARI
MERKEZ‹N‹N OLUfiTURULMASI
PROJE 4 : MUHASEBE MESLE⁄‹NDE ET‹K
PROJE 5 : MUHASEBE MESLE⁄‹NDE UZMANLAfiMA
PROJE 6 : ULUSLARARASI MUHASEBE UZMANLIK RUHSATI
PROJE 7 : KAMU KURUMLARI ‹LE ‹L‹fiK‹LERDE VER‹ML‹L‹K
YARATMA
PROJE 8 : MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMALARI
PROJE 9 : MEVZUATI ‹ZLEME VE OLUfiTURMA
PROJE 10: VERG‹ VE D‹⁄ER MEVZUATLARDA GÖRÜfi OLUfiTURMA
VE YORUMLAR
PROJE 11: MUHASEBE MESLE⁄‹NDE ‹fi GEL‹fiT‹RME VE MESLE⁄‹N
GELECE⁄‹
PROJE 12: AVRUPA B‹RL‹⁄‹ MUKTESEBATINDA MUHASEBE
MESLE⁄‹N‹N UYUMU
PROJE 13: TÜRK‹YE MUHASEBE MESLE⁄‹N‹ GEL‹fiT‹RME FORUMU
PROJE 14: KOB‹LER, MUHASEBE VE DENET‹M UYGULAMALARI
PROJE 15: MUHASEBE MESLE⁄‹NDE TOPLUMSAL ÇALIfiMA
KONULARI
• Kay›t d›fl› ekonomi
• Gelir idaresinin yeniden yap›lanmas›
• Vergi reformu
• Mükellef haklar›, mali haklar ve yükümlülükler, yarg› ile
ilgili sorunlar
• Avrupa birli¤i fonlar›
• Yolsuzluk ve yozlaflma
• Sosyal güvenlik
• Ülkemiz finans dünyas›n›n sorunlar› ve çözüm önerileri
‹SMMMO Yay›n Organ›
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• Reel sektörün sorunlar› ve çözüm önerileri
• ‹stihdam ve iflsizlik
• Özellefltirme
• Çal›flma Hukuku
• Ülkemizin Enerji Sorunlar›
SONUÇ

• Yerel Yönetimler

Ça¤›m›zda meslekler toplam kalite yönetimini sa¤layabilmek için gelece¤e
yönelik mesleki çal›flmalar konusunda sürekli araflt›rma içinde olmal›d›rlar. Bu
nedenle sorunlar› çözülmüfl, geliflmelere aç›k ve gelece¤i yakalam›fl muhasebe
meslek mensuplar› müflterilerini, yap›lan iflin kalitesi, verilen hizmetin niteli¤i
yönünden memnun etmelidir. Mesleki sorumlulu¤un gerektirdi¤i kadar bir müflteri memnuniyeti içerisinde olmal›d›r.
Bu süreç de odalar›m›za ve Birli¤imize önemli görevlerin düfltü¤ünün bilincindeyiz. TÜRMOB’un 40. Baflkanlar Kurulunda onaylanan proje ve hedeflere
meslek camiam›z katk› sunmal› ve sahiplenmelidir.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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ENFLASYONUN MAL‹ TABLOLAR
ANAL‹Z‹NE ETK‹LER‹
Doç. Dr. Gürbüz GÖKÇEN
Marmara Üniversitesi ‹.‹.B.Fakültesi
‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi

M

1. ENFLASYON VE MAL‹ TABLOLAR ANAL‹Z‹
uhasebenin, iflletmede meydana gelen ve para ile ölçülebilen de¤er hareketlerini kaydedip niteliklerine göre s›n›fland›rmak amac›yla üretti¤i
finansal bilgileri, baflta iflletme sahibi ve alacakl›lar olmak üzere, iflletme
ile ilgili gruplar›n yarar›na, belli aral›klarla sundu¤u raporlara mali tablolar ad›
verilmektedir. Mali tablolar, bir iflletmenin varl›k ve sermaye yap›s›, iflletme
sonuçlar›, dönem kar›n›n oluflumu, kullan›m› ve benzeri konularda bilgileri içeren, muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenen tablolar fleklinde de tan›mlanmaktad›r.2
Mali tablolar analizi ise, çeflitli analiz yöntemlerinin mali tablolarda yer alan
verilere uygulanarak analiz sonuçlar›n›n bulunmas›, bu sonuçlar›n elefltirilmesi,
yorumlanmas› ve de¤erlendirilmesi, analiz yap›lan kurumun çal›flma, geliflme
durumu ile karl›l›k ve borç ödeme durumunun saptanmas›, herhangi bir sorun
varsa ortaya ç›kar›lmas› ve giderilmesi için al›nmas› gereken önlemlerin belirtilmesini içeren çal›flmalard›r.3 Mali tablolar›n bafll›calar›, Bilanço, Gelir Tablosu
(Sat›fllar›n Maliyeti Tablosu, Gelir Tablosu’nun ekidir.), Fon Ak›m Tablosu,
Nakit Ak›m Tablosu, Kar Da¤›t›m Tablosu ve Özkaynaklar De¤iflim Tablosu’dur. Mali tablolar analizi genifl anlam›yla, bütün bu mali tablolar›n analizini, dar
anlamda ise, bilanço ile gelir tablosunun (temel mali tablolar) analizini kapsamaktad›r.
2. ENFLASYONUN TEMEL MAL‹ TABLOLAR ÜZER‹NDEK‹
ETK‹LER‹
Fiyatlar›n sürekli olarak artt›¤› dönemlerde mali tablolarda de¤iflik tarihlerde
yap›lm›fl ifllemler sonucunda oluflan veriler, farkl› sat›n alma gücündeki para
2

ATAMAN,Ü.-HACIRÜSTEMO⁄LU,H.: Yöneticiler ‹çin Muhasebe ve Finans Bilgileri, Türkmen
Kitabevi,Yay›n No.141, ‹stanbul,1999, s.75.
3 ARGUN, D.-‹B‹fi,C.: Mali Tablolar Analizi Uygulamalar›, ‹.S.M.M.M.O.,Tesmer Temel E¤itim ve Staj
Merkezi, Yay›n No. 42, ‹stanbul,2004, s.39.
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birimleri ile ifade edilmifl olaca¤›ndan
mali tablolardaki bilgileri anlams›z
hale getirmektedir. Fiyat hareketleri
dikkate al›nmadan düzenlenen mali
tablolarda, faaliyet sonuçlar› oldu¤undan yüksek gözükebilmekte, iflletmenin veya iflletme bölümlerinin çeflitli
dönemlerdeki faaliyetleri hakk›nda
yanl›fl izlenimler edinilebilmektedir.
Çeflitli hesap veya hesap gruplar›
aras›nda yap›lan karfl›laflt›rmalar
anlams›zlaflmaktad›r.4 Bunlar›n önlenmesi ve iflletmenin faaliyetlerini
sa¤l›kl› bir biçimde sürdürebilmesi
ancak, fiyat hareketlerinin iflletme
sonuçlar› üzerindeki olumsuz etkisinin
giderilmesi ve mali tablolar›n fiyat
hareketlerine göre yeniden düzenlenmesi ile mümkündür.5
2.1. ENFLASYONUN B‹LANÇO
ÜZER‹NDEK‹ ETK‹LER‹
Enflasyon dönemlerinde klasik muhasebe ilkelerine ba¤l› kal›narak düzenlenmifl bilanço, gerçe¤i gösterme ve
dolay›s›yla
iflletme
ilgililerine
yard›mc› olma fonksiyonunu yitirir.
‹flletmelerin mali tablolar›n›n gerçe¤i
yans›tmamas›, iflletme ile ilgili karar
verecek olan taraflar› yan›lt›r. Bu
nedenle, fiyat hareketlerinin bilanço
kalemleri üzerindeki etkisinin iyi analiz edilip, gerekli düzeltmelerin
yap›lmas› ve karar al›rken bu bilgilerin
kullan›lmas› daha anlaml› olmaktad›r.
4
5

Fiyatlar genel seviyesindeki art›fllar
bütün bilanço kalemlerine ayn› derecede etki etmemektedir. Enflasyon,
bilançodaki dönen varl›klar› öncelikli
olarak etkilemektedir. Nakit, alacaklar
ve alacak senetleri gibi varl›klar›n sat›n
alma güçleri azalmaktad›r. Bilançonun
aktifinde maliyet bedeli ile yer alan
stoklar›n rayiç de¤eri, fiyatlar genel
seviyesindeki art›fla paralel olarak artmakla birlikte, bunlar›n finansman olanaklar›
güçleflmektedir.
Dönen
varl›klar içindeki önemli kalemlerden
biri de menkul k›ymetlerdir. Bu
k›ymetlerdeki gerçek art›fl yan›nda ,
enflasyonist yan›lt›c› art›fllar› dikkate
almak gerekir. Stoklar, alacaklar ve
peflin sat›fllarda daralma olurken, menkul k›ymetlerdeki art›fllar›n tamam›n›n
gerçek oldu¤unu düflünmek yan›lt›c›
olur. Enflasyonist ortamda duran
varl›klar›n amortisman yoluyla üretime
yapt›¤› katk› düflük seviyede kal›r, üretilen mamul maliyetleri olmas› gerekenden düflük hesaplan›r. Birikmifl
amortismanlar, duran varl›klar› yenileme ifllevini yerine getiremeyecek
biçimde düflük seviyede kal›r. Yeni
kaynak bulunamay›nca da iflletmenin
kapasitesinin küçülmesi kaç›n›lmaz
olur. Dönen varl›klarda ilk maddenin
al›m› ile bafllayan, bu maddenin stokta
beklemesi, üretim süresi, mamul stok
ambar›nda bekleme süresi, sat›fl ve
sat›fl bedelinin tahsil süresi ile devam

HACIRÜSTEMO⁄LU,R.-‹B‹fi,C.-GÖKÇEN,G.:Beflyüz Büyük Sanayi ‹flletmesinde Enflasyon
Muhasebesi Uygulama Araflt›rmas›, Alfa Yay›nlar› No.531,‹stanbul,Mart, 1999,s.5.
AKDO⁄AN,N.-TENKER,N.: Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitabevi, 7.Bask›,
Ankara,2001,s.689.
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eden sürecin uzun olmas› ölçüsünde,
para de¤erindeki düflmeden dolay›
iflletme sermayesinin zarar görmesi
gibi sak›ncalar ortaya ç›kar.
Enflasyonun bilanço üzerindeki etkisi,
bilanço kaleminin parasal olup, olmamas›na göre farkl›l›k gösterir. Fiyatlar
genel seviyesindeki de¤iflmelerin etkisinden ba¤›ms›z olarak, tutarlar› sözleflmelere göre belirlenmifl veya
paran›n nominal de¤eri (veya say›s›)
itibariyle de¤iflmeyen varl›k ve borçlar
parasal bilanço kalemleridir. Örne¤in,
kasa ve bankadaki paralar, alacaklar,
alacak senetleri, borçlar ve borç senetleri gibi. Parasal kalemlerin d›fl›nda
kalan di¤er bilanço kalemleri ise parasal olmayan kalemlerdir.6 Parasal
varl›klar›n sat›n alma gücü, enflasyon
dönemlerinde paran›n sat›n alma
gücündeki azalmaya paralel bir seyirle
azalmaktad›r. Bu nedenle, enflasyon
ortam›nda bu varl›klar›n gerekenden
fazla bulundurulmas›
iflletme
aç›s›ndan olumsuzdur.7 Parasal varl›k
kalemleri, fiyatlar genel seviyesindeki
art›fllara ra¤men, nominal de¤erlerini
aynen korumakta, ancak sat›n alma
güçlerini kaybetmektedirler. Bu
nedenle, dönem sonu ve dönem bafl›
bilançolar›n›n karfl›laflt›r›lmas› suretiyle
yap›lacak analizlerde dönem
bafl›ndaki parasal varl›klar›n, dönem
sonundaki paran›n de¤erine göre sat›n
alma güçlerinin belirlenmesi ve

karfl›laflt›rman›n buna göre yap›lmas›
gereklidir. Parasal olmayan varl›klar,
para de¤erindeki de¤iflmelere paralel
olarak nominal de¤erleri de¤iflen,
ancak sat›n alma güçleri ayn› kalan
varl›klard›r. Bu kalemler genel olarak
enflasyon dönemlerinde de¤erlerini
korurlar. Bu nedenle, cari de¤erle
bilançoda gösterilmemifl olan parasal
olmayan varl›klar›n, cari para de¤eri
ile ifade edilebilmeleri için düzeltme
katsay›s› ile nominal bedellerinin
düzeltilmesi gerekir. Maddi duran
varl›klar, stoklar , gelecek dönem
giderleri, baz› koflullarda verilen
avanslar, hisse senetleri gibi kalemler
parasal olmayan varl›klara örnek olarak verilebilir.
Bilançoda yer alan sermaye, enflasyon
ortam›nda h›zl› bir flekilde kayba u¤ramaktad›r. Artan iflletme sermayesi ihtiyac› nedeniyle para piyasalar›na al›c›
olarak ç›kan iflletmelerin, finansman
maliyetleri, yükselen faiz nedeniyle
artmaktad›r.8 Bunun yan›nda, yabanc›
kaynaklara sahip iflletmeler ise enflasyon ortam›nda avantaj sa¤lamak
tad›rlar. Bilançolara borçlan›lan tarihte, paran›n o günkü sat›n alma gücünü
ifade eden de¤erler ile kaydedilmifl
olan borçlar, ödeme tarihi geldi¤inde
de kay›tl› de¤erleri ile ödenece¤inden
borçlu iflletmelere enflasyon kazanc›
sa¤lamaktad›r. ‹flletmeler, bu ortamda
mümkün oldu¤unca uzun vadeli borç-

6 YÜKSEL,A.: Enflasyon Muhasebesi, Literatür Yay›nlar›, No.23,Aral›k 1997,‹stanbul,s.33.
7 LAZOL,‹.:Mali Analiz ve Enflasyon Muhasebesi Uygulamalar›,Ekin Kitabevi,Bursa,2000,s.112.
8 ZALO⁄LU,M.:Enflasyonun Mali Tablolara Etkileri,http://www.hukuk.gov.tr/turkce/yorum
makale,21.11.2002
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lanma tercih ederek enflasyondan
korunmaya çal›flmal›d›rlar. Parasal
kaynak kalemleri d›fl›nda kalan kaynak
kalemleri, parasal olmayan kaynaklar›
oluflturur. Bu kalemlere, özkaynaklar,
gelecek dönem gelirleri, yabanc› para
ile ödenecek borçlar, al›nan avanslar
örnek olarak verilebilir.Yabanc› para
cinsinden borçlar, enflasyon ortam›nda, yabanc› paran›n de¤erindeki
de¤iflmeye ba¤l› olarak de¤erini korurlar. Özkaynaklar›n de¤eri ise aktifin
oluflum biçimine ba¤l›d›r. Varl›klar
aras›nda parasal varl›klar fazla ise, enflasyonun bunlar üzerinde yaratt›¤›
de¤er kay›plar› özkaynaklara olumsuz
yönde yans›r. Tarihi de¤erlere göre
haz›rlanan bilançolarda, de¤er art›fl ve
azal›fllar› dikkate al›nmad›¤› sürece,
gerek parasal olmayan varl›klar gerekse özkaynaklar, oldu¤undan düflük
tutarlar ile yer alacakt›r. Di¤er taraftan,
özkaynaklar›n parasal varl›k unsurlar›
için kullan›lmas› yani nakit ve benzeri
de¤erler olarak elde tutulmas› veya
alacaklara ba¤lanmas› durumunda,
iflletme varl›¤› de¤er kayb›na u¤rayacak ve özkaynaklar›n sat›n alma
gücünde azalma olacakt›r.9
2.2. ENFLASYONUN GEL‹R
TABLOSU ÜZER‹NDEK‹ ETK‹LER‹
Günümüzde klasik muhasebe ilkelerine göre düzenlenen gelir tablosu,
yaln›zca fiyatlar›n istikrarl› oldu¤u
dönemlerde ihtiyaçlara yan›t verebilir-

se de fiyatlar›n yükseldi¤i dönemlerde
anlaml› sonuçlar vermekten uzakt›r.
Fiyat yükselifllerinin gelir tablosu
kalemleri üzerindeki etkisi de farkl›d›r.
Bu etki, devir h›z› düflük olan kalemlere daha büyük olurken, di¤er taraftan
devir h›z› yüksek olan kalemler fiyat
yükselifllerini yak›ndan izlediklerinden
daha düflük oranda etkilenirler.10 ‹flletmenin ana faaliyet konusu mal ve hizmet sat›fllar›ndan sa¤lanan sat›fl gelirlerinde, gerçek bir art›fl›n olup
olmad›¤›n›n saptanabilmesi için,
sat›lan miktarlarda herhangi bir art›fl›n
olup olmad›¤›n›n belirlenmesi ve söz
konusu art›fl›n paran›n sat›n alma
gücündeki
kay›plar›
karfl›lay›p,
karfl›lamayaca¤›n›n saptanmas› gerekir.11 Fiyatlar›n artt›¤› dönemlerde,
iflletmenin satt›¤› mal ve hizmetlerin
fiyatlar› da artaca¤›ndan, sat›fl geliri de
artacakt›r. Bu art›fl›, fiyatlar genel seviyesindeki art›fl ile karfl›laflt›rarak
de¤erlendirmek gerekmektedir. Ayr›ca
di¤er gelir unsurlar›ndan sa¤lanan
gelirlerin gerçe¤i yans›t›p yans›tma
d›¤›n›n incelenmesi gerekir. Baz›
durumlarda, maddi duran varl›k
sat›fllar›ndan sa¤lanan ar›zi karlar
asl›nda olmas› gerekenden daha fazla
olarak gelir tablosunda yer alabilir.
Enflasyon, gelir tablosundaki gider
kalemlerini de etkilemektedir. Geleneksel muhasebede yer alan baz› gider
kalemleri, enflasyon dönemlerinde

9 AKDO⁄AN,N.-TENKER,N.:a.g.e.s.692.
10 HACIRÜSTEMO⁄LU,R.-‹B‹fi,C.-GÖKÇEN,G.:a.g.e.s.7.
11 AKDO⁄AN,N.-TENKER,N.:a.g.e.s.696.
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oldu¤undan düflük tutarlarla gelir tablosunda yer almakta ve dönem sonucu
oldu¤undan fazla görünerek fiktif karlara neden olmaktad›r. Gelir tablosunda enflasyondan etkilenen en önemli
gider kalemi sat›fllar›n maliyetidir.
Dönembafl›ndaki sat›fllar›n maliyeti ile
dönemsonuna do¤ru sat›fllar›n maliyeti
sat›n alma gücü bak›m›ndan eflde¤er
para birimi ile ifade edilmemektedir.
Çünkü, dönem içinde çeflitli tarihlerde
mal al›n›r ve sat›l›r. Bunlar›n de¤erleri
ise farkl›d›r. Ayr›ca gerek amortisman
paylar›nda ortaya ç›kan önemli ölçüde
düflük maliyetle gösterme nedeniyle,
gerekse di¤er üretim faktörlerinin elde
edilme tarihlerine ve devir h›z›na göre
ortaya ç›kan düflük maliyetle gösterme
nedeniyle, gelir tablosunda sat›fllar›n
maliyeti, sat›fl an›ndaki para de¤erine
göre oldu¤undan düflük görünecektir.
Faaliyet giderlerinin de bir k›sm› fiyat
hareketlerine paralel seyir izlerler.
Ancak faaliyet giderleri aras›nda yer
alan amortismanlar ayr›ld›klar› tarih ile
ilgili duran varl›¤›n kay›tlara al›nd›¤›
tarih aras›ndaki fiyat hareketlerinden
etkilenirler ve olmas› gerekenden
düflük olarak faaliyet kar›ndan indirilmifl olurlar.
3. MAL‹ TABLOLAR ANAL‹Z‹NDE
ENFLASYON DÜZELTMES‹
GEREKL‹L‹⁄‹
Fiyatlar genel seviyesindeki yükselifl-

ler karfl›s›nda iflletme mali tablolar›n›n
enflasyonun etkilerinden ar›nd›r›larak
düzeltilmesi gerekmektedir. Muhasebenin fonksiyonlar› aras›nda yer alan
ilgililere iflletme hakk›nda gerekli bilgiyi sa¤lamak fonksiyonu ancak mali
tablolar›n sundu¤u bilgilerin gerçek ve
do¤ru bilgiler olmas› durumunda bir
anlam ifade etmektedir.12 ‹flletme ile
ilgili kifli ve kurulufllar, iflletmenin
bilançosundaki varl›k ve borçlara iliflkin tutarlar›n ne kadar›n›n gerçek, ne
kadar›n›n enflasyon nedeniyle ortaya
ç›kan tutarlar oldu¤unu, gelir tablosunda yer alan kar›n ne kadar›n›n gerçek
kar, ne kadar›n›n fiktif kar oldu¤unun
bilmek istemektedirler. Çünkü, paran›n
sat›n alma gücünün düflmesinin, muhasebe bilgileri üzerindeki en olumsuz
etkisi, kar tutarlar›n›n yanl›fl hesaplanmas›d›r.13 ‹flletme yöneticileri , planlama ve bütçe çal›flmalar›nda, yat›r›m
kararlar›nda, üretim maliyetlerinin
hesaplanmas› ve fiyat belirlenmesinde
mali tablolardaki bilgilerden yararlanmaktad›r. Ancak, fiyat hareketlerinin
istikrarl› olmad›¤› dönemlerde, tarihi
veriler ile düzenlenmifl mali tablo bilgileri yöneticileri alacaklar› kararlarda
yan›ltabilmektedir.
Türkiye’de mali tablolar›n enflasyona
göre düzeltilmesi çal›flmalar› genellikle iflletmelerin çeflitli yükümlülükleri
nedeniyle yap›lmaktad›r. Enflasyon

12 ERKURAL,K.: Muhasebe Prensipler ve Uygulama,Nihad Sayar Yay›n ve Yard›m Vakf›
Yay›nlar›,No.445/678, ‹stanbul, 1991,s.1.

13 DURMUfi,A.H.-ARAT,M.E.:‹flletmelerde Mali Tablolar Tahlili ‹lkeler ve Uygulamalar, 5.Bask›,Nihad
Sayar E¤itim Vakf›, ‹stanbul,2000,s.335-337.
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düzeltmesi sadece zorunluluklar nedeniyle yap›lmamal›, flirket ortak ve
yöneticilerinin flirketin gerçek durumunu aç›kça görebilmeleri ve ileriye
yönelik do¤ru kararlar alabilmeleri için
yap›lmal›d›r.14
4. MAL‹ ANAL‹Z TEKN‹KLER‹

4.0. KARfiILAfiTIRMALI ANAL‹Z
YÖNTEM‹
Bu yöntem en az iki döneme ait mali
tablolardaki tutarlar›n karfl›laflt›r›lmas›,
de¤iflikliklerin incelenmesi ve de¤erlendirilmesi esas›na dayanmaktad›r.
Karfl›laflt›rma yap›lacak farkl› dönemlere ait mali tablo kalemlerinin anlaml›
sonuçlar ortaya koyabilmesi için her
dönemin sat›n alma gücü ayn› para
birimi ile ifade edilmesi gerekmektedir. Örne¤in 31.12.2002 tarihli bilançoda yer alan Ticari Mallar 1.000.000
TL ve 31.12.2003 tarihli bilançoda yer
alan Ticari Mallar 1.400.000 TL ise,
aradaki fark 400.000 TL Ticari Mal
Stoku’ndaki art›fl› ifade etmekte midir?
Bu sorunun cevab›n› verebilmek için
31.12.2002
tarihli
bilançonun
31.12.2003 tarihindeki paran›n sat›n
alma gücüne göre ifade edilmifl de¤erini
hesaplamak gerekmektedir. Karfl›lafl-

t›rma ifllemi ancak 31.12.2002 ve
31.12.2003 bilançolar›n›n enflasyona
göre düzeltilmesi ve 31.12.2002 tarihli
bilanço kaleminin 31.12.2003 tarihine
tafl›nmas› sonuncunda anlaml› olacakt›r. Bu sorun özellikle gelir tablolar›n›n karfl›laflt›rmal› analize tabi
tutulmas›nda ortaya ç›kmaktad›r.
Örne¤in, 2002 dönemi gelir tablosunda
Dönem kar› 200.000 TL, 2003 dönemi
gelir tablosunda ise 250.000 TL olsun.
Karfl›laflt›rmal› gelir tablosunda kar
art›fl›
50.000
TL,
(50.000
TL/200.000TL= % 25) olarak yer
almaktad›r. Bu sonuç, iflletmenin
karl›l›¤›n› % 25 artt›rd›¤›n› ifade
etmektedir. Enflasyon dikkate al›nmadan yap›lan bu yorum iflletme yöneticilerini ve mali tablo kullan›c›lar›n›
yan›ltacak bir yorumdur. Gelir tablolar›n›n da enflasyon düzeltmesine tabi
tutularak analiz edilmesi gerekmektedir.
Dikey yüzde yöntemi ile analiz, analize tabi tutulacak mali tablodaki tutarlardan birinin 100 kabul edilmesi ile,
di¤er tutarlar›n bu bütün içindeki paylar›n›n bulunmas› yöntemidir. Örne¤in
iflletmenin
01.01.2003-31.12.2003
dönemi gelir tablosu flöyledir:

14 GÖKÇEN,G.:Enflasyon Muhasebesi ,Teori-Uygulama(5024 Say›l› Kanuna Uyumlu) ,Yayl›m Yay›nc›l›k,
Yay›n No. 111, ‹stanbul, 2004,s.11.
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4.1. D‹KEY YÜZDE YÖNTEM‹
NET SATIfiLAR
S.M.M.(-)
BRÜT SATIfi KARI
FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)
FAAL‹YET KARI
F‹NANSMAN G‹DERLER‹(-)
DÖNEM KARI

Bu gelir tablosunda brüt sat›fl kar›, net
sat›fllar›n % 34.88’ i, faaliyet kar› net
sat›fllar›n % 33.39’u, S.M.M. net sat›fl
lar›n % 65.12’si , dönem kar› da net
sat›fllar›n % 25.94’ü oran›nda gerçekleflmifltir.
NET SATIfiLAR
S.M.M.(-)
BRÜT SATIfi KARI
FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)
ENF.DÜZELTME ZARARI(-)
FAAL‹YET KARI
F‹NANSMAN G‹DERLER‹(-)
DÖNEM KARI

Bu gelir tablosunda ise, faaliyet kar› net
sat›fllar›n % 33.21’i, dönem kar› ise net
sat›fllar›n % 25.76’s› oran›nda gerçekleflmifltir. Enflasyon düzeltmesi yap›lmam›fl
gelir tablosunda dönem kar› % 25.94
iken, enflasyon düzeltmesi sonucunda %
25.76 olarak hesaplanm›flt›r. Dolay›s›yla
enflasyon düzeltmesiz yap›lan analiz
sonuçlar› yanl›fl kararlar al›nmas›na
sebep olabilecektir. Ancak 5024 say›l›
kanun uyar›nca yap›lan enflasyon düzeltmesi yaln›z bilanço düzeltmesi zorunlulu¤u getirmektedir. Bilanço düzeltimi
sonucu oluflan farklar, gelir tablosunda
faaliyet giderleri aras›nda Enflasyon
Düzeltme Kar/Zarar› kaleminde tek tutar
olarak yer almaktad›r. Bu tutar›n içerisin‹SMMMO Yay›n Organ›

Milyar TL
1.000.000
651.194
348.806
14.852
333.954
74.554
259.400

Dikey %
100.00
65.12
34.88
1.49
33.39
7.45
25.94

Milyar TL
1.000.000
651.194
348.806
14.852
1.800
332.154
74.554
257.600

Dikey %
100.00
65.12
34.88
1.49
0.18
33.21
7.45
25.76

‹flletme ayn› dönemde 5024 say›l›
kanun uyar›nca enflasyon düzeltmesi
yapm›fl ve afla¤›daki gelir tablosu elde
edilmifltir.

de gelir tablosu kalemlerinden kaynaklanan enflasyon farklar› da yer almaktad›r.
Gelir tablosunun ayr›ca enflasyon düzeltmesi yap›lmadan elde edilen bu analiz
sonucu, enflasyon düzeltmesiz gelir tablosu analiz sonuçlar› ile karfl›laflt›r›l
d›¤›nda, net sat›fllar ile S.M.M. dikey
yüzdelerinin ayn› oranlarda kald›¤› görülmektedir. Anlaml› yorum yapabilmek
için enflasyon ortam›nda, mali analiz
aç›s›ndan hem gelir tablosu hem de bilançonun birlikte enflasyon düzeltmesine tabi
tutulmas› gerekmektedir.
Ayn› iflletme, ayn› döneme ait gelir tablosunu da enflasyon düzeltmesine tabi tutmufltur.
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NET SATIfiLAR
S.M.M.(-)
BRÜT SATIfi KARI
FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)
FAAL‹YET KARI
F‹NANSMAN G‹DERLER‹(-)
DÖNEM KARI
NET PARASAL POZ‹SYON ZARARI (-)
DÜZELT. DÖNEM KARI

Gelir tablosunu enflasyon düzeltmesine tabi tuttu¤umuzda dönem kar›n›n
net sat›fllar›n % 25.72’si oran›nda gerçekleflti¤i görülmektedir. Dolay›s›yla
enflasyon düzeltmesiz gelir tablosu
üzerinden yap›lan dikey analizdeki
dönem kar› % 25.94 iken, düzeltilmifl
dönem kar› % 25.72 olarak hesaplanm›flt›r. S.M.M. enflasyon düzeltmesiz gelir tablosunda % 34.88 iken, enflasyon düzeltmesi yap›lm›fl gelir tablosunda % 34.83 olarak hesaplanm›flt›r.
Mali analizde anlaml› yorum yapabilmek için enflasyon düzeltmesi
yap›lm›fl gelir tablosu üzerinde analiz
yap›lmas› gerekmektedir.
4.2. E⁄‹L‹M YÜZDELER‹ YÖNTEM‹
Bu yöntem, mali tablolarda yer alan
kalemlerin zaman içinde gösterdikleri
e¤ilimlerin saptanmas› ve incelenmesi
esas›na dayan›r. Uzun dönemli incelemeye gerek duyuldu¤unda veya sadece
baz› iliflkileri ortaya koyacak kalemlerin incelenmesi istenildi¤inde bu yöntem kullan›l›r. Bu yöntemin uygulamas›nda dikkate al›nmas› gereken en
önemli etken, fiyatlar genel seviyesindeki de¤iflikliklerin mali tablolar üzerindeki etkileridir. Bu etkileri gidermeden yap›lacak analiz, farkl› sat›n alma
‹SMMMO Yay›n Organ›

Milyar TL
1.001.200
652.462
348.738
14.887
333.851
74.554
259.297
1.697
257.600

Dikey %
100.00
65.17
34.83
1.49
33.34
7.45
25.89
0.17
25.72

gücüne sahip mali tablolar›n e¤ilim
yüzdelerinin yorumu, yan›lt›c› sonuçlar verebilecektir. Ülkemizdeki enflasyon muhasebesi uygulamalar› oldukça
yeni oldu¤undan, bu yöntem ile uzun
y›llar› içeren bir analiz anlaml› sonuçlar vermeyecektir.

4.3. ORANLAR (RASYOLAR)
Oran yöntemi ile analiz, mali tablolarda yer alan ve aralar›nda anlaml› ba¤lant› kurulabilen kalemler aras›ndaki
iliflkilerin, bu kalemlerin yüzdesi veya
kat› olarak belirlenmesi ve bunlar›n
olmas› gereken yüzde ve katsay›lar ile
denetlenmesi esas›na dayan›r. ‹flletme
içinde hesaplanan oranlar›n, iflletmenin
geçmifl dönemlerinde hesaplanan oranlarla veya deneyler sonucu bulunan
genel kabul görmüfl ölçülerle ya da
iflletmenin içinde bulundu¤u endüstri
kolu için gelifltirilen oranlarla
karfl›laflt›r›lmas› ve de¤erlendirilmesi
gerekir. Analizde kullan›lan bafll›ca
oranlar ve enflasyonun bu oranlara
etkisi afla¤›da aç›klanm›flt›r.
4.3.1. Likidite Oranlar›
Bu oranlar,iflletmenin k›sa vadeli
yabanc› kaynaklar›n› geri ödeyebilme
gücünü ve iflletme sermayesinin yeter-
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lili¤ini tespit etmek için kullan›l›r.Likidite rasyolar›nda temel olarak dönen
varl›klar ile k›sa vadeli yabanc› kaynaklar oranlanmaktad›r. Bilançoda yer
alan k›sa vadeli yabanc› kaynaklar,
enflasyon muhasebesi aç›s›ndan parasal k›ymet olarak tan›mlanmakta ve
enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamaktad›r. Dönen varl›klar ise, parasal
ve parasal olmayan k›ymetlerden oluflmaktad›r. Kasa, banka, ticari alacaklar
gibi dönen varl›k kalemleri parasal
k›ymet niteli¤inde oldu¤undan enflasyon ortam›nda nominal de¤erleri ayn›
kalmakta ancak sat›n alma gücü
kay›plar›na neden olmaktad›rlar. Stoklar, menkul k›ymetler gibi dönen varl›k
kalemleri ise enflasyon ortam›nda
de¤erlerini korumaktad›rlar yani parasal olmayan k›ymet olarak enflasyon
düzeltmesi ifllemine tabidirler.Likidite
oranlar›n›n hesaplanmas›nda da bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi
tutulmufl olmas› gerekmektedir. Örne¤in enflasyon ortam›ndaki bir iflletmenin cari oran›n›n afla¤›daki flekilde
hesapland›¤›n› varsayal›m:
Cari Oran = Dönen Varl›klar/K›sa
Vadeli Yabanc› Kaynaklar
Cari Oran = 30.000.000
TL/22.000.000 TL = 1.36
Bu oran›n ülkemiz koflullar›nda 1.5
olmas› durumunda likiditenin yeterli
oldu¤u kabul edilmektedir.15 Örnek
iflletmenin likiditesinin yetersiz oldu¤u görülmektedir. Ancak enflasyonist
ortamda hesaplanan bu oran yan›lt›c›

olmaktad›r. Dönen varl›klar içerisinde
yer alan stoklar ve menkul k›ymetlerin,
enflasyon düzeltmesi yap›larak yeni
de¤erlerinin Dönen varl›klar içerisinde
yer almas› gerekmektedir. Enflasyon
düzeltmesi sonucu stoklardaki ve menkul k›ymetlerdeki enflasyon fark›n›n
eklenmesi ile dönen varl›k tutar›n›n
33.000.000 TL oldu¤unu kabul edelim.
Bu durumda cari oran (33.000.000
TL/22.000.000 TL=) 1.5 olarak hesaplan›r. Bu sonuç, iflletmenin likidite
yap›s›n›n yeterli oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
4.3.2. Mali Oranlar
Mali oranlar, bir iflletmenin finansman›nda yabanc› kaynaklardan yararlanma derecesini ve borçlar›n mali
yap› içerisindeki yerlerini ve bu
yap›n›n sonuçlar›n› incelemede kullan›l›r. Mali oranlarda yabanc› kaynaklar›n özkaynaklar karfl›s›ndaki durumu
ile duran varl›klar›n finansman›nda
kullan›l›fllar› ele al›nmaktad›r. Mali
oranlarda K›sa ve Uzun Vadeli
Yabanc› Kaynaklar, Özkaynaklar,
Aktif Toplam›, Maddi Duran
Varl›klar›n tutarlar› kullan›lmaktad›r.
Enflasyon ortam›nda Yabanc› Kaynaklar (Türk Liras› cinsinden borçlar)
sat›n
alma
gücü
kayb›na
u¤rad›klar›ndan (parasal k›ymet niteli¤inde olduklar›ndan) iflletmenin borç
ödeme gücünü artt›rmaktad›rlar.
Özkaynaklar ile Maddi Duran
Varl›klar ise de¤erlerini korumak
tad›rlar (parasal olmayan k›ymetler).

15 DURMUfi,A.H.-ARAT,M.E.: a.g.e. s.197.
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Parasal olmayan k›ymetlerin enflasyon
düzeltmesi yap›larak yeni de¤erlerinin
bilançoya dahil edilmesi gerekmektedir. Düzeltilmifl bilanço tutarlar› ile
yap›lacak analiz sonuçlar›, iflletmenin
mali durumu hakk›nda daha anlaml›
bilgiler sunacakt›r. Örne¤in iflletmenin
finansal kald›raç oran› afla¤›daki gibidir:
Finansal Kald›raç Oran›=Yabanc›
Kaynaklar/Aktif Toplam›
Finansal Kald›raç Oran›= 70.000.000
TL/100.000.000 TL = 0.70
Bu oran›n % 50’yi geçmemesi gerekir.
Ülkemizde bu oran›n %60’a kadar
yükselmesi normal kabul edilir.16
Örnek iflletmenin finansal kald›raç
oran› kabul edilebilir s›n›r›n üzerindedir. Bu iflletme bilançosunu enflasyon
düzeltmesine tabi tutmufl ve parasal
olmayan k›ymet niteli¤indeki aktif
kalemlerini (stoklar, menkul k›ymetler,
duran varl›klar gibi) düzelterek yeni
tutarlar› bilançoya dahil etmifltir.
Yabanc› kaynaklar ise parasal k›ymet
niteli¤inde oldu¤undan ayn› tutarlarda
kalm›flt›r. Düzeltilmifl aktif toplam›
120.000.000 TL.d›r. Yeni durumdaki
Finansal Kald›raç Oran› (70.000.000
TL/120.000.000 TL =) 0.58 olarak
hesaplanm›fl olup, kabul edilebilir
düzeydedir.
4.3.3. Faaliyet Oranlar›
‹flletmenin çal›flma durumunun analizinde, iflletme faaliyetlerinde kullan›lan varl›klar›n etkinlik düzeyinin

ölçümünde faaliyet oranlar› kullan›l
maktad›r. Faaliyet oranlar› aras›nda
stok devir h›z›, alacak devir h›z›, alacaklar›n ortalama tahsil süresi, çal›flma
sermayesi devir h›z›, maddi duran
varl›k devir h›z›, aktif devir h›z›, borçlar›n devir h›z› ve özkaynak devir h›z›
rasyolar› yer almaktad›r. Stok devir
h›z›n›n ölçümünde iflletmenin mali tablolar›n›n (bilanço ve gelir tablosu) enflasyon düzeltmesine tabi tutulmufl
olmas› önemlidir. Bilançoda yer alan
stoklar›n enflasyon düzeltmesine tabi
tutulmam›fl olmas› durumunda veya
yaln›zca bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulmufl olmas› (5024
say›l› kanuna göre yap›lan enflasyon
düzeltmesinde gelir tablosu enflasyon
düzeltmesi d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.) durumunda stok devir h›z› oldu¤undan
düflük de¤erde olacakt›r. Bu sonuç,
stoklar›n stokta bekleme süresinin yüksek ç›kmas›na neden olacakt›r. Ayn›
flekilde, yaln›zca bilançonun düzeltmeye tabi tutulmufl olmas› durumunda
alacak devir h›z›, çal›flma sermayesi
devir h›z›, maddi duran varl›k devir
h›z›, aktif devir h›z›, borçlar›n devir
h›z› ve özkaynak devir h›z› oldu¤undan düflük ç›karak yan›lt›c› yorumlara
neden olacakt›r.

4.3.4. Karl›l›k Oranlar›
‹flletmenin emrine verilen öz ve
yabanc› kaynaklar›n verimlili¤ini ölçmede kullan›lan oranlar, karl›l›k oranlar›n› oluflturmaktad›r. Karl›l›k oranlar›, bir iflletmenin faaliyetleri sonu-

16 ARGUN,D.-‹B‹fi,C.:a.g.e.s.48.
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cunda ölçülü ve yeterli kar sa¤lay›p
sa¤lamad›¤›n› ölçmekte kullan›l›r. Bu
oranlar temel olarak, iflletmenin net
kar›, brüt sat›fl kar›, faaliyet kar› ile
özkaynaklar, aktif toplam›, kaynaklar,
net sat›fllar aras›ndaki iliflkileri incelemektedir. Karl›l›k oranlar›n› hesaplamadan önce bilanço ve gelir tablosunun enflasyon düzeltmesine tabi tutulmas› gerekmektedir. Aksi durumda
hesaplanacak oranlar oldu¤undan
küçük veya büyük ç›karak yan›lt›c›
yorumlara neden olabilecektir. Örne¤in,
iflletmenin
net
kar›n›n
100.000.000 TL ve ortalama özkaynaklar›n›n 2.000.000.000 TL oldu¤unu
varsayal›m. Bu veriler ile iflletmenin
Özkaynak Karl›l›k Oran›= Net
Kar/Ortalama Özkaynaklar
=100.000.000 TL/2.000.000.000
TL=% 5
olmaktad›r. Ancak enflasyon düzeltmesi sonucunda net kar›n 80.000.000
TL ve özkaynaklar›n 2.100.000.000
TL oldu¤u belirlenmifltir. Bu durumda
özkaynak
karl›l›¤›
(80.000.000
TL/2.100.000.000 TL=) % 3.8 olacakt›r. Bu örnekte de görüldü¤ü gibi
enflasyon düzeltmesi yap›lmamas›
durumunda hesaplanan özkaynak
karl›l›¤› daha büyük hesaplanm›flt›r.
Bu karl›l›k oran›, mali tablo
kullan›c›lar›n›n
yanl›fl
kararlar
almas›na neden olabilecektir. Enflasyon düzeltmesi sonucunda özkaynaklar›n de¤erinin küçülmesi halinde ise
hesaplanan karl›l›k oran› olmas› gerekenden daha küçük ç›kabilecektir.

‹SMMMO Yay›n Organ›

5. SONUÇ
‹flletmelerin mali yap›s›n›n ve faaliyet
sonuçlar›n›n göstergesi olan mali tablolar çeflitli amaçlar ile iflletme ile ilgili kifli ya da kurumlar taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Mali tablolardaki verilerin önemini ve anlam›n› saptamak için
analiz çal›flmas› yap›lmas› gerekmektedir. Mali tablo analizi, bir iflletmenin
varl›k ve sermaye durumu ile iflletme
sonuçlar›n›n de¤erlenmesi, iflletmenin
dönemler aras›ndaki geliflme seyrinin
incelenmesi, iflletmenin içinde bulundu¤u ifl kolundaki yerinin ve durumunun saptamas›, iflletmenin faaliyet
sonuçlar›n›n ülke ekonomisi aç›s›ndan
incelenmesi, iflletmenin kredibilitesinin ölçülmesi, yeni yat›r›m kararlar›
al›nmas› amaçlar› için yap›labilir.
Ancak enflasyon ortam›nda mali tablolar gerçek varl›k ve kaynak yap›s› ile
gerçek gelir ve giderleri, gerçek faaliyet sonuçlar›n› göstermemektedir.
Mali tablolarda yer alan kalemler tarihi
de¤erler ile kay›tlara al›nd›klar›ndan,
farkl› tarihlerdeki paran›n sat›n alma
gücüne sahip olurlar. Dolay›s›yla
önceki dönemlerde sat›n al›nan bir
varl›k veya uzun y›llar önce ödenmifl
sermaye, bilançoda olmas› gerekenden
düflük de¤erle yer almaktad›r. Mali
tablo analizinden anlaml› sonuçlar elde
edebilmek için öncelikle mali tablolar›n enflasyon düzeltmesine tabi tutulmas› ve analiz sonuçlar›n›n bulunan bu
yeni tutarlar üzerinden ç›kar›larak
yorumlanmas› gerekmektedir.
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YEN‹ KDV BEYANNAMES‹ DOLDURMA
KILAVUZU
Mehmet MAÇ
Yeminli Mali Müflavir

M

aliye Bakanl›¤›, Yeni Türk Liras›na geçifl münasebetiyle tüm vergi
beyannamelerini de¤ifltirmifl ve yeni beyanname formlar›n› www.gelirler.gov.tr adresli sitedeki “Beyanname Örnekleri” bölümüne koymufltur.
(2005 bafl›ndan itibaren verilecek tüm beyannameler YTL olarak düzenlenecektir. )
KDV beyannamesi YTL ye uyarlanma yan›nda önemli de¤iflikliklere
u¤ram›flt›r.
24 say›l› KDV Sirkülerinde yeni KDV beyannamesinin özellikleri hakk›nda
genifl izahat vard›r.
fiekli de¤ifltirilmifl olan yeni KDV beyannamesine yönelik olarak, 24 no.lu KDV
Sirküleri ile Bakanl›¤›n notlar›n› ve aç›klamalar›n› dikkate alarak haz›rlad›¤›m›z
“KDV Beyannamesi Doldurma K›lavuzu 2005” afla¤›da dikkatlerinize sunulmufltur.
Yeni KDV beyannamesindeki yap›sal de¤ifliklikler flöyle s›ralanabilir :
• Eskiden, ihraç kay›tl› teslimlerle ilgili iade talepleri ihracatlar›n gerçekleflmesine ba¤l› olarak dilekçe ile yap›lmaktayd›. Yeni beyannamede iadesi istenebilir
hale gelen ihraç kay›tl› teslimlerle ilgili KDV tutar›n›n yaz›lmas› için yeni bir
sat›r (83 no.lu sat›r) aç›lm›flt›r. Yine dilekçe ekinde, iadeye dayanak teflkil edecek olan ve 84 no.lu KDV Tebli¤inde belirtilen belgeler verilecek olmakla beraber bu ifllem ayl›k periyotlarla ve 83 üncü sat›rda belirtilen rakama yönelik olarak yap›lacakt›r.
• % 1 veya % 8 orana tabi mallar›n ihraç kayd›yla tesliminde, bu oranlardan daha
fazla oranda KDV yüklenimi varsa, aradaki fark›n da mükellefe iadesini sa¤lamak için yeni sat›rlar (85,87,91 no.lu sat›rlar) aç›lm›flt›r.
• 61 no.lu Tebli¤ kapsam›nda Türkiye’de ikamet etmeyenlere yap›lan teslimlerle ilgili özel faturalarda KDV gösterilmemesine ra¤men, bunlar mal›n tabi oldu¤u KDV oran› üzerinden KDV li sat›lm›fl gibi ve oran ayr›m›na gitmeksizin 24
üncü sat›rda beyan edilerek KDV tutarlar› 25 inci sat›rda gösterilecek, bunun
etkisi onayl› özel faturan›n ve döviz al›m belgesinin teminine paralel olarak 36
nc› sat›rda giderilecek varsa iade talebi 9 no.lu tabloya kay›t yoluyla yap›lacakt›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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KDV BEYANNAMES‹ DOLDURMA
KILAVUZU 2005
1. GENEL AÇIKLAMA :
2005 y›l› bafl›ndan itibaren uygulamaya konulan de¤ifltirilmifl ve YTL ye
uyarlanm›fl yeni 1 no.lu KDV beyannamesinin nas›l doldurulaca¤›na iliflkin
aç›klamalar›m›z, beyannamedeki her
bir sat›r itibariyle afla¤›da sunulmufltur.
www.gelirler.gov.tr adresli web sahifesinin beyanname örnekleri bölümünde yer alan Excel format›ndaki beyannameler download edilerek bilgisayarla doldurulup printerde yazd›r›lmak,
yahut format bofl flekliyle print edilip
elle veya daktilo ile doldurulmak suretiyle vergi dairesine verilebilmektedir.
(2004/14 no.lu Uygulama ‹ç Genelgesinin B/10’uncu bölümü)
2. YEN‹ 1 NO.LU KDV
BEYANNAMES‹NDEK‹
SATIRLARIN AÇIKLANMASI :
Beyannamenin üst k›sm›ndaki numaras›z bölümlerde mükellefin ba¤l›
bulundu¤u vergi dairesi, il veya ilçe
belirtilir. Bunun yan›ndaki bölümlerde
beyannamenin verildi¤i döneme ait y›l,
beyannamenin ayl›k m›, üç ayl›k m›
oldu¤u ve ilgili ay ismi, kutulara (x)
iflareti konulmak suretiyle doldurulur.
En sa¤daki vergi dairesi kodu bofl
b›rak›l›r.
1 Mükellefin vergi numaras› bu sat›ra
yaz›l›r.
2 T.C. vatandafl› olan gerçek kifli
mükellefler T.C. kimlik numaralar›n›
bu sat›ra yazarlar. (T.C. kimlik Numaralar› http://tckimlik.nvi.gov.tr web
sitesinden
ö¤renilebilmektedir.)
Kurumlar bu sat›r› bofl b›rak›rlar.
‹SMMMO Yay›n Organ›

3 Varsa mükellefin e-mail adresi ve
telefon numaras› bu sat›ra yaz›l›r.
4 , 5 Mükellefin soyad› ve ad›
(Mükellef gerçek kifli de¤ilse 4 ve 5
inci sat›rlara mükellefin unvan›)
yaz›l›r.
MATRAH VE VERG‹ B‹LD‹R‹M‹
TABLO 1 - TEVK‹FAT
UYGULANMAYAN ‹fiLEMLER
6 , 8 , 10 , 12
Bu sat›rlarda, beyannameye konu
dönem içinde KDV hesaplanarak
yap›lm›fl olup KDV si tevkifata u¤ramam›fl mal veya hizmet teslimlerinin
KDV hariç tutarlar› (KDV matrahlar›),
hizalar›ndaki KDV oranlar›na göre
ay›r›ml› olarak gösterilecektir. KDV
nin konusuna girmeyen ifllem bedelleri, KDV istisnas› uygulanan ifllem
bedelleri, KDV si tevkifata u¤ram›fl
ifllem bedelleri, 43 ve 61 no.lu KDV
Genel Tebli¤lerine göre Türkiye’de
ikamet etmeyenlere yap›lm›fl olan teslim bedelleri ile afla¤›daki 42 nci
sat›rda gösterilecek olan özel matrah
flekline tabi ifllem bedelleri bu sat›rlarda yer almaz. (özel matrah flekline tabi
ifllemlerin KDV hesaplanmas›na konu
olan k›sm› bu sat›rlarda gösterilir.)
7 , 9 , 11 , 13
Bu sat›rlarda s›ras›yla %1, %8 ,%18
oranlar›nda hesaplanm›fl ve kesintiye
u¤ramam›fl olan teslim veya hizmet
KDV leri yer alacakt›r. Halen yürürlükte olan KDV oranlar› üç adet (% 1,
% 8 ve % 18) oldu¤undan, 12 ve 13
no.lu sat›rlar bofl b›rak›lacakt›r. Son
haliyle KDV oranlar› listesi 2005 / 12
no.lu Sirkülerimizdedir.
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TABLO 2 – KISMÎ TEVK‹FAT
UYGULANAN ‹fiLEMLER
14 , 16 , 18 , 20
Bu sat›rlarda k›smî tevkifata u¤ram›fl
olan ifllemlere ait KDV matrahlar›,
hizalar›nda ifllemin tabi oldu¤u KDV
oran› (%1, %8, %18) ve hesaplanan
KDV nin kaçta kaç›n›n kesintiye
u¤rad›¤› (1/2, 1/3, 2/3, 9/10 gibi) gösterilecektir.
5 , 17 , 19 , 21
Bu sat›rlarda k›smî tevkifata konu
ifllemlere ait olarak hesaplanan KDV
nin tevkifata u¤ramam›fl tutar› gösterilecektir. Örnek: O dönemde 100 YTL
tevkifata tabi fason ifl yap›lm›fl ise 18
inci sat›ra 100, hizas›na 18 ve 2/3, 19
uncu sat›ra ise 6 YTL yaz›lacakt›r.

TABLO 3 - D‹⁄ER ‹fiLEMLER
22 , 23
43 no.lu KDV Genel Tebli¤i kapsam›nda Türkiye’de ikamet etmeyenlere yap›lan teslim bedelleri toplam› 22.
sat›rda, bu bedeller üzerinden muhtelif
oranlarda hesaplanm›fl olan KDV ler
toplam› (oran ay›r›m›na girmeksizin)
23 üncü sat›rda gösterilecektir.
“Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa
ayn› veya farkl› vergi oranlar›na tabi
teslim bedellerinin toplam›, “Hesaplanan KDV” sütununa bu teslimler üzerinden hesaplanan KDV toplam›
yaz›lacakt›r. (Teslim konusu mal ayn›
dönemde yurt d›fl›na ç›kar›l›r ve KDV
tutar› al›c›ya intikal ettirilirse 35. sat›r
ile Föy’de bulunan TABLO 13’deki
404 ve 408 kodlu sat›rlar arac›l›¤›yla
TABLO 9’da istisna ve iadeye imkan
‹SMMMO Yay›n Organ›

veren beyanlar yap›lacakt›r. Hesaplanan vergi izleyen dönemlerde al›c›ya
intikal ettirilirse sadece 35. sat›r ve
TABLO 13’de yer alan 404 ve 408
kodlu sat›rlar arac›l›¤›yla TABLO 9’da
beyan yap›lacakt›r.)

24 , 25
61 no.lu KDV Genel Tebli¤i kapsam›nda Türkiye’de ikamet etmeyenlere yap›lan teslim bedelleri toplam› 24
üncü sat›rda, bu bedeller üzerinden
muhtelif oranlarda hesaplanm›fl olan
KDV ler toplam› (oran ay›r›m›na girmeksizin) 25 inci sat›rda gösterilecektir.
“Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa
ayn› veya farkl› vergi oranlar›na tabi
teslim bedellerinin toplam›, “Hesaplanan KDV” sütununa bu teslimler üzerinden hesaplanan KDV toplam›
yaz›lacakt›r. (Teslimin yap›ld›¤› döneme ait beyannamenin verilece¤i tarihe
kadar mal yurt d›fl›na ç›kar›l›r ve Döviz
Al›m Belgesi ile Onayl› Özel Fatura
temin edilirse 36. sat›rda ve Föy’de
bulunan TABLO 13’deki 403 ve 407
kodlu sat›rlar arac›l›¤›yla TABLO 9’da
istisna ve iadeye imkan veren beyanlar
yap›lacakt›r. Döviz Al›m Belgesi ve
Onayl› Özel Fatura sonraki dönemlerde temin edilirse, bu belgelerin temin
edildi¤i döneme ait beyannamede
sadece 36. sat›r ve TABLO 13’de yer
alan 403 ve 407 kodlu sat›rlar
arac›l›¤›yla TABLO 9’da beyan
yap›lacakt›r. Yolcu istisnas› ve bavul
ticareti
kapsam›ndaki
teslimler
dolay›s›yla iade almak istemeyen
mükelleflerin TABLO 9’a kay›t yapmalar›na gerek bulunmamaktad›r.)
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26 , 27
Bu sat›rlar ihtiyaten aç›lm›fl olup,
bugün için ifllevi yoktur.
28
Bu sat›r üzerinden KDV hesaplanm›fl
olan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
ve 26 no.lu sat›rlardaki matrahlar toplam› için aç›lm›flt›r.
29
Bu sat›r 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
25 ve 27 no.lu sat›rlarda yer alan KDV
tutarlar›n›n toplam›n› göstermektedir.

30
Daha önce KDV’si indirilmifl mal›n
iadesi (al›fl iadesi), daha önce yap›lan
KDV indiriminin sonradan
indirim yasa¤›na girmesi (Md 30/c),
indirim hakk› tan›nmayan ifllem
yap›lmas› nedeniyle daha önce
yap›lm›fl olan KDV indiriminin iptalinin gerekli olmas›, faturada fazla veya
yersiz KDV gösterilmifl olmas› ve benzeri herhangi bir nedenle, bu döneme
ait hesaplanan KDV’ye ilave edilmesi
gereken tutarlar›n toplam› bu sat›rda
gösterilir.
31
29 ve 30 no.lu sat›rlardaki rakamlar
toplan›r ve bu sat›ra yaz›l›r.
TABLO 4 – ‹ND‹R‹MLER

32
Varsa bir önceki dönemden devren
gelen KDV bu sat›ra yaz›l›r. fiayet
daha önceki bir beyannamede do¤mufl
olan ihraç kay›tl› teslimle ilgili olarak
ihracat gerçekleflmiflse ve mükellef söz
‹SMMMO Yay›n Organ›

konusu iade hakk›n› nakden ya da
mahsuben iade yoluyla de¤il indirim
yoluyla gidermek isterse, ilgili ihraç
kay›tl› teslim nedeniyle do¤an KDV
iade hakk›n› da dilekçe verip gümrük
beyannamelerinin noter veya YMM
onayl› örneklerini ekleyerek bu sat›ra
ilave edebilir. (39 no.lu KDV Genel
Tebli¤i D Bölümü)
33
Beyannamenin ait oldu¤u dönemde
indirilen KDV lerin toplam› bu sat›ra
yaz›l›r. (191 no.lu hesap)

34
Sat›lan ve KDV si daha önce beyan
olunan mal ve hizmetin iadesi (fatura
iptali veya iade faturas› gelmesi) nedeniyle, indirim suretiyle düzeltilmesi
gereken KDV tutar› bu sat›ra yaz›l›r.
35
43 no.lu Tebli¤ çerçevesinde Türkiye’de ikamet etmeyen kiflilere yap›lan ve
KDV’si beyan olunan sat›fllarla ilgili
olarak, bu kiflilerin mal› yurt d›fl›na
ç›karmalar› üzerine (ayn› ayda veya
daha sonra) söz konusu al›c›lara
mükellef taraf›ndan yap›lan KDV iadeleri, bu sat›rda indirim olarak gösterilir. Yurt d›fl›na ç›k›fl›n tevsik edilmesi
halinde, indirimin yap›ld›¤› ayda indirimle giderilemeyen KDV varsa ve
istenirse, tablo 9 da gösterilmek suretiyle iade talebine konu edilebilir.
36
61 no.lu Tebli¤e göre yap›lan sat›fllarda özel fatura kullan›lmakta ve özel
faturalar KDV siz olarak düzenlenmektedir. Özel faturalarda KDV göste-
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rilmemesine ra¤men bu faturalar KDV
li düzenlenmifl gibi ilgili oranlar› üzerinden hesaplanan KDV beyan edilmektedir. Baflka bir anlat›mla bu sat›fla
ait olan faturada gösterilmemifl bulunan KDV, beyannamenin 25 inci
sat›r›nda gösterilir. Sat›c› onayl› fatura
ve DAB’› temin etti¤inde, daha önce
bir anlamda fuzulen beyan etti¤i bu
KDV tutar›n›, 36 nc› sat›rda indirim
olarak gösterir. (Beyanname verilinceye kadar olan sürede onayl› fatura ve
DAB’› temin edilen sat›fllara ait olup,
25 inci sat›rda fuzulen gösterilmifl
bulunan KDV tutar›, ayn› aya ait
beyannamenin 36 nc› sat›r›nda gösterilerek (+/-) birbirini götürür. Ancak
onayl› fatura ve DAB daha sonra ele
geçirildi¤inde bu gösterim flekli KDV
ödenmesine yol açabilir, onayl› fatura
ve DAB’›n temin edilmesine ba¤l› olarak daha sonraki aylara ait beyannamenin 36 nc› sat›r›nda gösterilmek suretiyle indirim konusu yap›l›r, bu ayda
indirimle giderilemeyen KDV varsa ve
istenirse 9 no.lu tablo doldurulmak
suretiyle iade talebine konu edilebilir.)
37
32, 33, 34, 35 ve 36 no.lu sat›rlardaki
indirim unsurlar›n›n toplam› bu sat›ra
yaz›l›r.
TABLO 5 – SONUÇ HESAPLARI

38
31 inci sat›rdaki toplam hesaplanan
KDV den 37 nci sat›rdaki indirimler
toplam› düflüldü¤ünde bulunan fark
pozitif ise bu fark 89 uncu sat›rda
yaz›l› rakam ile mukayese edilir. Bunlardan küçük olan rakam (31-37 fark›
‹SMMMO Yay›n Organ›

veya 89 dan hangisi küçükse) 38 inci
sat›ra yaz›l›r.

39
31 no.lu sat›rdaki rakamdan 37 ve 38
no.lu sat›rlardaki rakamlar ç›kar›l
d›¤›nda bulunan sonuç pozitif ise bulunan tutar ödenecek olan KDV tutar›
olarak bu sat›ra yaz›l›r. Yani (31-37)38= Pozitif ise 39 a yaz›l›r, negatif ise
39 uncu sat›r bofl b›rak›l›r.

40
37 nci sat›rdaki indirimler toplam›, 31
inci sat›rdaki hesaplanan KDV toplam›ndan büyükse (indirimle giderilemeyen KDV durumu varsa), bu indirimle giderilemeyen KDV, önce 82
no.lu sat›rdaki tutarla karfl›laflt›r›lacak,
bunlardan küçük olana, varsa 83 no.lu
sat›rdaki rakam ilave edilerek bulunan
tutar 40 ›nc› sat›ra yaz›lacakt›r. Baflka
bir anlat›mla 40 ›nc› sat›r ihraç kay›tl›
teslimlerle ilgili iade tutar› ile di¤er
iade hakk› do¤uran ifllemlerden kaynaklanan iade tutar›n›n toplam›n› ifade
eder.
41
Bu sat›ra yaz›lacak rakam› bulabilmek
için 37 nci sat›rdaki indirimler toplam›na 83 üncü sat›rdaki rakam ilave
edilir, bulunan mebla¤dan 31 inci ve
40 ›nc› sat›rlardaki rakamlar ç›kar›l›r.
Böylelikle bulunan rakam pozitif ise
sonraki döneme devreden KDV olarak
41 inci sat›ra yaz›l›r.
TABLO 6 – D‹⁄ER B‹LG‹LER

42
KDV si, perakendeci kâr›n› da kapsa30
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yacak flekilde daha önce ödenmifl olan,
sigara, gazete-dergi gibi özel matrah
flekillerine tabi (Madde 23/a ve b kapsam›ndaki) ifllemleri yapan perakendeci bayiler, bu ifllemlerden sa¤lad›klar›
has›lat› bu sat›rda bilgi olarak gösterirler. Bu ifllemler beyannamenin baflka
hiçbir yerinde beyan edilmeyecektir.
Alt›n, gümüfl ve k›ymetli tafltan
yap›lm›fl eflya teslimlerinde matraha
dahil olmayan tutar bu sat›rda, bedelin
matraha dahil edilmifl olan k›sm› ise
Tablo 1 de (10 uncu sat›rda) gösterilecektir.

43
Bu sat›ra yaz›lacak tutar, 28, 42, 56, 68
no.lu sat›rlardaki rakamlar toplam›d›r.
Bu toplam o dönemdeki KDV nin
konusuna giren istisna edilmifl veya
özellik tafl›yan tüm ifllem bedelleri toplam›n› ifade etmekte olup, eski beyannamenin 6 nc› sat›r›ndaki rakama tekabül etmektedir.
Bilindi¤i üzere KDV Beyannamesi
KDV nin konusuna giren ifllemlerin
beyan edildi¤i bir beyannamedir. Bir
ifllemin KDV nin konusuna girebilmesi için, mal teslimleri bak›m›ndan teslim an›nda mal›n Türkiye’de olmas›,
hizmet fleklinde ifllemler bak›m›ndan
ise hizmetin yurt içinde cereyan etmesi (veya hizmet yurt d›fl›nda icra edilmekle beraber has›lat ve maliyet
kay›tlar›n›n Türkiye’de olmas›) gerekir. Örnek vermek gerekirse ;
yurtd›fl›nda taahhüt ifli yapan bir firman›n Türkiye’deki bilançosunda
kay›tl› fakat millî olmayan ifl makinesi
yurt d›fl›nda iken sat›l›rsa, sat›fl faturas›
‹SMMMO Yay›n Organ›

Türkiye’den kesilip gönderilse dahi bu
teslim Türkiye d›fl›nda cereyan etti¤i
için KDV nin konusuna girmez ve söz
konusu fatura KDV beyannamesinin
hiçbir yerinde gösterilmez. Ayn› flekilde transit ticarete konu mallar flirketin
mal varl›¤›na girip ç›kmas›na ve
sat›fl›n›n fatura ile belgelenmesine ra¤men, bu mallar millîlefltirilmeksizin
sat›fla konu oldu¤u için KDV nin konusuna girmez ve KDV beyannamesinde
hiçbir flekilde gösterilmez.

44
Bu sat›r 43 üncü sat›rdaki rakamlar›n
kümülasyonu için aç›lm›flt›r. Takvim
y›l› itibariyle Ocak ay›ndan bafllamak
üzere Aral›k ay›n›n sonuna kadar 43
üncü sat›rlara yaz›lm›fl olan rakamlar
toplam›n› gösterir. Özel hesap dönemi
bulunan mükellefler de bu kümülasyonu Ocak’tan itibaren bafllatacaklard›r.
Y›l içinde ifle bafllayanlar, ifle
bafllad›klar› aydan itibaren 43 üncü
sat›rlardaki rakamlar›n kümülasyonunu bu sat›rda gösterirler. Ocak ay›nda
43 ve 44 üncü sat›rlardaki rakamlar
eflittir. fiubat ve müteakip aylarda 44
üncü sat›r takvim y›l› bafl›ndan ilgili
ay›n sonuna kadar olan süreye ait 43
üncü sat›rlar toplam›n› gösterir. Bu
kümülasyonun istatistiki amaç tafl›d›¤›
anlafl›lmaktad›r. Söz konusu kümülasyon ile mükellefin gelir tablosunu
karfl›laflt›r›p bundan anlam ç›karmaya
çal›flmak do¤ru de¤ildir. Çünkü gelir
tablosundaki has›lat ile 44 üncü
sat›rdaki kümülasyon birçok nedenle
farkl›l›k gösterebilir. Böyle bir çapraz
kontrol geçmiflte yap›lmaya çal›fl›lm›fl
fakat baflar›s›z olmufltur.
31
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45
‹lgili ayda kredi kart› slipi
imzalat›lmak suretiyle tahsil edilen
sat›fl bedelleri ile kart sahiplerinin
imzas› olmaks›z›n onlar›n kredi kart›
hesab›ndan düflülen tutarlar; kart türü,
banka ve farkl› vergi oranlar› itibariyle
herhangi bir ay›r›ma tabi tutulmadan
tek bir rakam olarak bu sat›rda belirtilir.
(Gelecekte yap›lacak teslim ve hizmetler ile geçmiflte yap›lm›fl teslim ve hizmetlerin bedellerinin tahsili amac›yla
kredi kart› slipi imzalat›lmas› hallerinde bu tahsilat ilgili aydaki 43 üncü
sat›ra girmedi¤inden söz konusu kredi
kart› tahsilatlar› 45 inci sat›ra yaz›lacak
rakama dahil edilmeyecektir.)
‹ST‹SNALAR, ‹ADE HAKKI
DO⁄URAN ‹fiLEMLER VE
‹HRAÇ KAYDIYLA TESL‹MLER

‹SMMMO Yay›n Organ›

- ‹stisna kapsam›ndaki ifllemi,
- ‹hraç kay›tl› teslimi ve

- ‹ade hakk› do¤uran di¤er ifllemlerle
ilgili iade talebi bulunmayanlar, bu
tabloyu (46-91 no.lu sat›rlar›) bofl
b›rak›rlar.
TABLO 7 – KISMÎ ‹ST‹SNA
KAPSAMINA G‹REN ‹fiLEMLER
46

, 48

, 50

, 52

, 54

Bu sat›rlarda k›smî istisna kapsam›na
girdi¤i için KDV hesaplanmaks›z›n
yap›lan ifllem bedelleri gösterilecektir.
K›smî istisna kapsam›ndaki ifllemler
KDV indirim ve iade hakk› vermeyen
fakat KDV hesaplanmaks›z›n yap›lan
ifllemlerdir. Bu ifllemlerin neler oldu¤u, hizalar›ndaki kod numaralar› ve
KDV Kanunu’ndaki ilgili madde
numaralar› afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
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‹ST‹SNALAR VE ‹ADE HAKKI DO⁄URAN ‹fiLEMLER L‹STES‹

KOD KDVK MD. TABLO-11 KISM‹ ‹ST‹SNALAR
NO. NO.
201

17 / 1

Kültür ve e¤itim amac› tafl›yan ifllemler

203

17 / 2 - b

E¤itim ve sosyal yard›m amaçl› bedelsiz teslimler

202
204

17 / 2 - a
17 / 2 - c

Sa¤l›k, çevre ve sosyal yard›m amaçl› ifllemler

Yabanc› diplomatik organ ve hay›r kurumlar›n›n
ba¤›fllar›yla ilgili mal ve hizmet al›fllar›

205

17 /2 - d

207

17 / 3

Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin ifllemleri

17 / 4 - e

Banka ve sigorta muamaleleri vergisi kapsam›na giren ifllemler
Zirai amaçl› veya köy tüzel kifliliklerince yap›lan içme suyu teslimleri

206

17 / 2 - e

208

17 / 4 - c

210

17 / 4 - g

211

17 / 4 - h

213

17 / 4 - j

215

17 / 4 - l

209

212
214
216

Tafl›nmaz kültür varl›klar›na iliflkin teslimler ve mimarl›k hizmetleri
Mesleki kurulufllar›n ifllemleri

Birleflme, devir, dönüflüm ve bölünme ifllemleri

K›ymetli tafl ve madenlerin, k›ymetli ka¤›tlar›n, hurda ve
at›k mallar›n teslimi

17 / 4 -›

Serbest bölgelerde verilen hizmetler

17 / 4 - k

Sanayi bölgelerindeki arsa ve iflyeri teslimleri ile konut
yap› kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri

Boru hatt› ile yap›lan petrol ve gaz tafl›mac›l›¤›
Varl›k yönetim flirketlerinin ifllemleri

217

17 / 4 - m

17 / 4 - n

Tasarruf mevduat› sigorta fonunun ifllemleri

218

17 / 4 - o

Gümrük antrepolar›, geçici depolama yerleri, gümrüklü
sahalar ve vergisiz sat›fl yap›lan ma¤azalarla ilgili hizmetler

219

17 / 4 - p

Bas›n-Yay›n ve Enformasyon Genel Müdürlü¤üne verilen
haber hizmetleri
Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlü¤ünün ifllemleri

220

Geçici 10

221

Geçici 15

222

Geçici 19

223

Geçici 20 / 1 Teknoloji gelifltirme bölgelerinde yap›lan ifllemler

225

Geçici 23

224
250

Geçici 21

Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28 ve 29. maddeleri
kapsam›ndaki teslimler
Konut yap› kooperatifleri, belediyeler ve sosyal güvenlik
kurulufllar›na verilen inflaat taahhüt hizmeti
Uluslararas› anlaflmalar çerçevesinde Türkiye'de yap›lan
toplant›larla ilgili teslim ve hizmetler

Karayollar› ve Orman Genel Müdürlüklerinin tafl›nmaz teslimleri

Milli E¤itim Bakanl›¤›na yap›lan bilgisayar ba¤›fllar› ile ilgili teslimler
Di¤erleri
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47

,

49

,

51

,

53

,

55

Bu sat›rlara 46, 48, 50, 52, 54 no.lu sat›rlarda tutarlar› belirtilmifl olan k›smî istisna kapsam›ndaki ifllemler için yüklenilmifl olan KDV tutarlar› yaz›lacakt›r. Daha
önceki beyannamede böyle bir sat›r yer almamaktayd›. Yeni beyanname ile
k›smî istisna kapsam›ndaki teslim ve hizmetler için yüklenilmifl olan KDV tutar›
bilgi olarak istenmektedir. Bir denetim esnas›nda bu KDV nin indirilmemifl oldu¤u veya indirilmifl ise indirim iptaline tabi tutulup tutulmad›¤› kontrol edilecektir. K›smî istisna kapsam›nda KDV siz olarak yap›lan teslim ve hizmetlere iliflkin yüklenilmifl olan KDV ler indirilemeyece¤i için bu sat›rlarda yaz›l› rakamlar›n 33 üncü sat›ra dahil edilmesi mümkün de¤ildir. fiayet bu dönemde k›smî
istisna kapsam›nda yap›lm›fl olan teslim veya hizmet için daha önceki dönemlerde indirilmifl KDV ler var ise bunlar k›smî istisna uygulanarak ifllem yap›lan aya
ait KDV beyannamesinin 30 uncu sat›r›nda gösterilir. K›smî istisna
kapsam›ndaki ifllem ile bu iflleme ait KDV yüklenimi ayn› aya rastlad›¤›nda bu
yüklenimin indirimler aras›nda yer almas› ve ayn› rakam›n 30 uncu sat›rda gösterilmesi suretiyle indirim etkisinin ortadan kald›r›lmas› da mümkündür.
56

46, 48, 50, 52 ve 54 no.lu sat›rlardaki k›smî istisna kapsam›na giren ifllem bedelleri toplam› bu sat›ra yaz›l›r .
57

47, 49, 51, 53 ve 55 no.lu sat›rlardaki k›smî istisna kapsam›na giren ifllemlerle
ilgili olarak yüklenilmifl KDV tutarlar› toplam› bu sat›ra yaz›l›r .

TABLO 8 – TAM ‹ST‹SNA KAPSAMINA G‹REN ‹fiLEMLER
58

,

60

,

62

,

64

,

66

Bu sat›rlarda tam istisna kapsam›na giren yani indirim ve iade hakk› bulunan
istisnalar uygulanmak suretiyle yap›lan ifllemlerin bedelleri gösterilir. Bu ifllemlerin neler oldu¤u, hizalar›ndaki kod numaralar› ve KDV Kanunu’ndaki ilgili
madde numaralar› afla¤›daki tablodad›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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KOD
NO.
301
302
303
304

KDVK MD.
NO.
11 / 1 - a
11 / 1 - a
11 / 1 - a
13 / a

305

13 / b

306
307
308
309
310
311
312
313
350

13 / c
13 / c
13 / d
13 / e
13 / f
14
15 / a
15 / b

59

,

61

TABLO-11 KISM‹ ‹ST‹SNALAR
Mal ihracat›
Hizmet ‹hracat›
Roaming hizmetleri
Deniz, hava ve demiryolu tafl›ma araçlar›n›n teslimi ile infla, tadil,
bak›m ve onar›mlar›
Deniz ve hava tafl›ma araçlar› için liman ve hava meydanlar›nda
yap›lan hizmetler
Petrol aramalar›
K›ymetli madenlerin arama, zenginlefltirme ve rafinaj faaliyetleri
Teflvikli yat›r›m mallar›n›n teslimi
Liman ve hava meydanlar›n›n inflas›, yenilenmesi ve geniflletilmesi
Ulusal güvenlik amaçl› teslim ve hizmetler
Uluslararas› tafl›mac›l›k
Diplomatik organ ve misyonlara yap›lan teslim ve hizmetler
Uluslararas› kurulufllara yap›lan teslim ve hizmetler
Di¤erleri

,

63

,

65

,

67

Bu sat›rlara, hizas›ndaki istisna ifllemle ilgili olarak yüklenilmifl olan ve ‹ADES‹ ‹STENEN KDV tutar› yaz›l›r. ‹ADE ‹STEMEK MECBUR‹ DE⁄‹LD‹R. ‹ADE ‹LE U⁄RAfiMAK ‹STEMEYENLER BU SATIRLARIN TAMAMINA VEYA BAZILARINA
“SIFIR veya 0” YAZAB‹L‹RLER. Böylelikle KDV iade haklar›n› devrolan KDV yoluyla kullanacaklar›n› beyan etmifl olurlar. (Daha sonra bu tercih de¤ifltirilerek, düzeltme
beyannamesi vermek suretiyle iade talebinde bulunmak mümkündür.) ‹adesi istenecek
olan tutar›n, istisna ifllemle ilgili olarak direkt yüklenilen KDV lere, istenirse genel gider
KDV pay›n›n ve bu ifllemde kullan›lan amortismana tabi iktisadi k›ymetlerle ilgili olarak bu ayda indirilen veya daha önce indirilmifl olup, önceki aylardan devren gelen KDV
nin içinde bulunan KDV lerin ilavesi suretiyle tespiti mümkündür. ‹adesi istenen KDV
prensip olarak istisna ifllem bedelinin genel KDV oran› ile çarp›m› sonucu bulunan
rakam› geçemez. Ancak zarar›na sat›fl, yüksek oranl› girdi kullan›m›, genel gider KDV
pay› ekleme gibi kabul gören izahlarla bu s›n›r›n üstünde iade istenebilir. Fakat s›n›r
afl›m› amortismana tabi iktisadi k›ymet KDV sinden kaynaklan›yorsa aflan bu k›s›m
kabul edilmez.
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68

58, 60, 62, 64 ve 66 no.lu sat›rlardaki tam istisna kapsam›na giren ifllem bedelleri toplam› bu sat›ra yaz›l›r .
69

59, 61, 63, 65 ve 67 no.lu sat›rlardaki tam istisna kapsam›na giren ifllemlerle ilgili olarak yüklenilmifl olup iadesi istenen KDV tutarlar› toplam› bu sat›ra yaz›l›r .
TABLO 9- D‹⁄ER ‹ADE HAKKI DO⁄URAN ‹fiLEMLER

70
,
72
,
74
78
Bu sat›rlarda iade hakk› do¤uran di¤er ifllemlerle ilgili teslim bedelleri ve bu
bedellere ait kod numaralar› ile ilgili madde numaralar› yer alacakt›r. ‹ade hakk›
do¤uran di¤er ifllemlerin neler oldu¤u afla¤›daki tabloda belirtilmifltir.
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KOD KDVK MD TABLO-13 D‹⁄ER ‹ADE HAKKI DO⁄URAN
NO. NO.
‹fiLEMLER
401 8 / 2
Fazla ve yersiz ödenen vergiler (‹ndirim hakk›na sahip
olanlara iade edilecek fazla ve yersiz vergilerle ilgilidir.
TABLO 9'a aktar›l›rken "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütunu
na fazla ve yersiz verginin kaynakland›¤› ifllem bedelinin
KDV hariç tutar›, "‹adeye Konu Olan KDV" sütununa ise
ilgili KDV Genel Tebli¤lerine göre belirlenecek KDV tutar›
yaz›lacakt›r.)
402 9 / 2
K›smi tevkifat uygulanan ifllemlerde al›c› taraf›ndan beyan
edilecek KDV (Al›c›n›n k›smi tevkifat uygulad›¤› teslim ve
hizmetlerle ilgilidir. Sat›c› taraf›ndan doldurulacakt›r.
TABLO 9'a aktar›l›rken "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütunu
na ifllem bedelinin KDV hariç tutar›, "‹adeye Konu Olan
KDV" sütununa al›c›n›n sorumlu s›fat›yla beyan etmek üzere
tevkif etti¤i KDV tutar› yaz›lacakt›r.)
403 11 / 1 - a 61 No.lu KDV Genel Tebli¤i kapsam›ndaki sat›fllarla ilgili
yüklenilen KDV (TABLO 9'a aktar›l›rken, bu dönemde
veya önceki dönemlerde yap›lan 61 No.lu KDV Genel Teb
li¤i kapsam›ndaki sat›fllar›n, istisna flartlar› bu dönemde olu
flan (Onayl› Özel Faturas› ve Döviz Al›m Belgesi bu dönem
de temin edilen) k›sm› ve bu k›sma isabet eden yüklenilen
KDV tutar› yaz›lacakt›r.)
404 11 / 1 - b Vergisi bu dönemde al›c›ya iade edilen 43 No.lu KDV Genel
Tebli¤i kapsam›ndaki sat›fllarla ilgili yüklenilen KDV
(TABLO 9'a aktar›l›rken, bu dönemde veya önceki dönem
lerde yap›lan ve hesaplanan vergisi bu dönemde al›c›ya iade
edilen 43 No.lu KDV Genel Tebli¤i kapsam›ndaki teslimle
rin bedeli ve bu teslimlerle ilgili yüklenilen KDV tutar›
yaz›lacakt›r.)
405 11/1-c ve
‹hracat› bu dönemde gerçekleflen indirimli
Geçici 17 orana tabi mallar›n ihraç kayd›yla teslimleri ile ilgili yükle
nilen KDV fark› (‹ndirimli orana tabi mallar›n ihraç kayd›yla
teslim edildi¤i dönemde bu fark 91. sat›ra yaz›lmaktad›r.
Mallar ihraç edildi¤inde fark›n gerçekleflen ihracata isabet
eden k›sm› TABLO 13'ün 405. sat›r› arac›l›¤›yla TABLO
9'a aktar›lacakt›r.)
406 29 / 2
‹ndirimli orana tabi ifllemler (‹ndirimli orana tabi ifllemlerle
ilgili ayl›k mahsuben iade talep edenler taraf›ndan dolduru
‹SMMMO Yay›n Organ›
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407

11 / 1 - a

408

11 / 1 - b

450

71

,

73

lacakt›r. TABLO 9'a aktar›l›rken "Teslim ve Hizmet Bedeli"
sütununa iadesi talep edilen indirimli orana tabi ifllemlere ait
bedel, "‹adeye Konu Olan KDV" sütununa ise ilgili Genel
Tebli¤lere göre belirlenecek ayl›k mahsuben iade tutar›
yaz›lacakt›r.)
61 No.lu KDV Genel Tebli¤i kapsam›ndaki teslimlerle ilgili
düzeltilecek KDV (Bu dönemde veya önceki dönemlerde
yap›lan 61 No.lu KDV Genel Tebli¤i kapsam›ndaki
sat›fllar›n, istisna flartlar› bu dönemde oluflan (Onayl› Özel
Faturas› ve Döviz Al›m Belgesi bu dönemde temin edilen)
k›sm› üzerinden hesaplanan KDV yaz›lacakt›r.)
43 No.lu KDV Genel Tebli¤i kapsam›ndaki teslimlerle ilgili
olup bu dönemde al›c›ya iade edilen KDV (Bu dönemde
veya önceki dönemlerde yap›lan 43 No.lu KDV Genel
Tebli¤i kapsam›ndaki sat›fllarla ilgili olup al›c›ya bu dönem
de iade edilen vergi tutar› yaz›lacakt›r.)
Di¤erleri
,

75

,

77

,

79

Bu sat›rlara, iade hakk› do¤uran di¤er ifllemlerle ilgili olarak ‹ADES‹ ‹STENEN
KDV tutarlar› yaz›l›r. ‹ADE ‹STEMEYEN YAN‹ ‹ADE HAKKINI
DEVRALAN KDV YOLUYLA KULLANMAK ‹STEYENLER BU SATIRLARA 0 (SIFIR) YAZACAKLARDIR.
80

70,72, 74, 76 ve 78 no.lu sat›rlardaki di¤er hakk› do¤uran ifllemlerin bedelleri
toplam› bu sat›ra yaz›l›r
81

71, 73, 75, 77 ve 79 no.lu sat›rlardaki di¤er hakk› do¤uran ifllemlerle ilgili olarak
iadesi istenen tutarlar toplam› bu sat›ra yaz›l›r .
82

Bu sat›ra 69 ve 81 inci sat›rlardaki iadesi istenen rakamlar toplam› yaz›l›r.
83

‹hraç kayd›yla teslime konu edilmifl olup, tecil edilememifl bulunan ve
dolay›s›yla ihracat gerçekleflti¤inde iadesi gereken KDV den, bu dönemde iade
edilebilir hale gelmifl yani ihrac› tevsik edilebilen k›s›m bu sat›ra yaz›lacakt›r.
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TABLO 10 – ‹HRAÇ KAYDIYLA TESL‹MLER
84

,

86

85

,

87

,

88

Bu sat›rlarda KDV Kanunu 11/1-c ve Geçici 17 nci maddeleri kapsam›nda
‹HRAÇ KAYDIYLA yap›lan teslim bedelleri KDV oranlar›na göre ayr›ml›
olarak gösterilecek ve hizalar›nda hesaplanan (fakat müflteriden tahsil
edilmeyen) KDV tutarlar› yer alacakt›r.
Bilindi¤i üzere, %1 veya %8 orana tabi mallar›n ihraç kayd›yla tesliminde tecil
edilecek KDV ç›kmam›flsa iade tutar› teslim KDV si olan %1 veya %8 oranla
hesaplanm›fl mebla¤dan ibaret kalmaktad›r. Sat›c›n›n bu teslimle ilgili yüklendi¤i KDV, %1 veya %8 oranla hesaplanan teslim KDV sinden fazla ise bu
fazlal›k da iade konusu olabilmektedir. fiayet böyle bir durum varsa, 85 ve 87
no.lu sat›rlara %1 veya %8 oranl› olup ihraç kayd›yla teslim edilmifl mallar için
yüklenilmifl olan ve teslim KDV sinden daha büyük tutarda bulunan KDV tutarlar› yaz›lacak, böyle bir durum yoksa bofl b›rak›lacakt›r.
89

84, 86 ve 88 no.lu sat›rlarda yaz›l› olan ihraç kay›tl› teslimlerle ilgili olarak hesaplanm›fl (fakat müflteriden tahsil edilmemifl) KDV tutarlar›n›n toplam› bu sat›ra
yaz›l›r.
90

89 uncu sat›rdaki rakamdan 38 inci sat›rdaki rakam ç›kar›ld›¤›nda bulunan fark
bu sat›ra yaz›l›r.
91

Bu sat›r bu dönemde ihraç kayd›yla teslim edilmifl olan mallarla ilgili olarak,
ihracat gerçekleflti¤inde yüklenim vergi fark› olarak ne kadar iade yap›laca¤›n›
göstermektedir. 91 inci sat›ra yaz›lacak rakam› bulabilmek için bu beyannamedeki 85 ve 87 nci sat›rlardaki rakamlar toplan›r, bundan 84 ve 86 nc›
sat›rlardaki rakamlar›n toplam› indirilir.

BEYANNAMEN‹N HANG‹ SIFATLA VER‹LD‹⁄‹
Beyannamenin hangi s›fatla verildi¤i (x) iflareti konulmak suretiyle belirtilir.
Beyannameyi verenin vergi numaras› ilgili bölüme yaz›l›r. Beyanname mirasç›
veya kanuni temsilci s›fat›yla veriliyorsa ve varsa beyannameyi verenin vergi
numaras› ilgili bölümde belirtilir. Beyannameyi verenin ad›, soyad› veya unvan›
yer yetti¤i kadar belirtilir. (Kafle konulmas› tercih edilmelidir.) ‹lgili bölüme
beyannamenin tanzim edildi¤i tarih (18 02 2005 gibi) yaz›l›r. KDV beyan‹SMMMO Yay›n Organ›
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nameleri damga vergisine tabi olup,
2005 y›l› için bu verginin tutar› 12
YTL dir. Beyannamede bu damga vergisini yazmak için sat›r aç›lmam›flt›r.
Tahakkuk fiflinde damga vergisi gösterilmekte ve bu yolla ödenmektedir.
(Damga pulu yap›flt›r›lmas› suretiyle
damga vergisi ödeme usulü yürürlükten kald›r›lm›flt›r.)

BEYANNAMEY‹ DÜZENLEYEN
S.M. VEYA S.M.M.M.
Varsa beyannameyi düzenleyen veya
imzalayan S.M. veya S.M.M.M. nin
vergi numaras›, T.C. kimlik numaras›,
varsa e-posta adresi, ad›, soyad›,
imzas› ve imza tarihi burada yer al›r.
(fiayet firma YMM’ye tam tasdik
yapt›r›yorsa veya SM-SMMM imza
s›na tâbi olmayacak cesamette ise bu
bölüm bofl b›rak›l›r. SM-SMMM
imzas›na tâbi olan mükellefler için ya
bu bölümde imza bulunmal› ya da
YMM ile tam tasdik sözleflmesi
oldu¤una dair not yer almal›d›r. Bu
durumda YMM imzas› gerekmez. Bu
not çerçevenin içindeki herhangi bir
yere yaz›l›r. Y.M.M. ile sürekli
dan›flmanl›k anlaflmas› olanlar S.M..S.M.M.M. imzas› gere¤ini Y.M.M
imzas› ile yerine getirmifl olurlar.)
KAYNAK: DENET’in 2005/045 say›l›
Sirküleri

‹SMMMO Yay›n Organ›

NOT: Yeni KDV beyannamesinde, y›l
içinde % 1 veya % 8 oranla teslim veya
hizmette bulunan KDV mükelleflerine
74,76,85 ve 92 no.lu KDV Genel
Tebli¤leri uyar›nca yap›lacak y›ll›k iade
tutar›n›n beyannamede gösterilmesi için
özel bir sat›r aç›lmam›flt›r. 85 no.lu KDV
Genel Tebli¤inin A/2 bölümünde “ilgili y›l
için geçerli alt s›n›r› aflan iade tutarlar›n›,
izleyen y›l›n Kas›m dönemine kadar (bu
dönem dahil) verilecek 1 numaral› Katma
De¤er Vergisi Beyannamelerinin herhangi
birisinde, daha sonraki döneme devreden
vergi tutar›ndan ç›kar›lmak suretiyle
iadesini talep edebileceklerdir.”
Ancak iade talebinin önceki döneminden
devren gelen KDV yi iade tutar› kadar
küçük göstermek suretiyle yap›lmas› vergi
dairelerinde iadenin sistem taraf›ndan
alg›lanmas›
sorunu
yaratmaktad›r.
Yetkililerin ifadesine göre bu sorunun
çözümü için iadenin istendi¤i ay (OcakKas›m aylar›ndan herhangi birisi) beyannamesinde, önceki dönemden devren gelen
KDV nin tam olarak gösterilmesi, beyannamenin arka yüzündeki 9 no.lu Tabloda
“450” kod numaras›yla, KDVK MD.NO:
29/2, teslim ve hizmet bedeli olarak % 1 ve
% 8 oran uygulanm›fl ifllem bedellerinin
y›ll›k toplam› en sa¤ sat›rda ise, iadesi istenen (2004 y›l› için 9100 YTL. lik haddi
aflan) mebla¤›n gösterilmesi uygun olacakt›r. ‹adesi istenen tutar 81 ve 82 nci
sat›rlarda yer alacak buradan 40 ›nc› sat›ra
tafl›nacak böylelikle beyanname tahakkuku, iade talepli olarak gerçekleflecektir.
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2001-2003 DÖNEMLER‹ T‹CARET
BANKALARININ ENFLASYON
MUHASEBES‹NE GÖRE DÜZELT‹LM‹fi
F‹NANSAL TABLOLARININ ORANLAR
YÖNTEM‹ ‹LE ANAL‹Z‹
Doç. Dr. M. Emin ARAT
Marmara Üniversitesi, ‹.‹.B.Fakültesi
‹flletme Bölümü, Ö¤retim Üyesi

T

G‹R‹fi
icari Bankalar, üçüncü kiflilerden toplad›klar› fonlar› nakit ihtiyac› olan kifli
ve kurulufllara aktaran ve böylelikle üretim ve tüketimi finanse eden finansal nitelikli kurulufllard›r.
Çal›flmada, bankac›l›k sistemi içinde önemli bir yere sahip olan ticaret bankalar›n›n 2001-2002-2003 y›llar› enflasyon muhasebesine göre düzeltilmifl finansal
tablolar› oranlar yöntemi ile analiz edilmekte, meydana gelen 2001 mali krizinin,
ticaret bankac›l›¤› üzerine etkileri, 2002 ve 2003 y›llar›n› da kapsayacak biçimde incelenmektedir.
Birinci bölümde çal›flma ile ilgili kavramlar aç›klanmakta, ikinci bölümde ticaret bankalar›, üçüncü bölümde bankalar›n finansal tablolar›n›n analizinde kullan›lan oranlar incelenmektedir. Dördüncü bölümde ise oranlar yöntemi ile ticaret bankalar›n›n, aktif kalitesi, likiditesi, sermaye yeterlili¤i, karl›l›¤› ve gelir
gider analizi yap›lmakta, elde edilen sonuçlar de¤erlendirilmektedir. Son bölüm
ise sonuç bölümüdür.
TEMEL KAVRAMLAR
11. BANKALAR ‹LE ‹LG‹Li KAVRAMLAR
111. Banka Tan›m›
Uzun y›llardan beri anlam› ve ifllevi sürekli de¤iflen ve geliflen banka iflletmesi
ile ilgili farkl› tan›mlar yap›lm›flt›r. Ancak bu tan›mlar›n bir ço¤u günümüz bankac›l›¤›n› ifade edememifltir. Bu günkü ça¤dafl ve modern bankac›l›¤› aç›klayan
tan›m flöyle yap›labilir. “Halk›n belli zaman içinde harcamad›¤› paralar› kabul
ederek, bunlar› nema getirir flekilde ikraz ve plase eden, ödemelerde arac›l›k,
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113. Bankalar›n Türleri
Banka iflletmeleri çeflitli aç›lardan
s›n›fland›r›labilir; Bunlar 6
1. Sermaye kayna¤› aç›s›ndan
2. Yasal kuruluflu aç›s›ndan
3. Emisyonda bulunma aç›s›ndan
4. Mevduat kabulu aç›s›ndan
5.Faaliyet alanlar› ve amaçlar›
aç›s›ndan s›n›fland›r›labilirler.
Faaliyet alan ve amaçlar› aç›s›ndan
bankalar;
- Merkez bankalar›
-Yat›r›m ve kalk›nma bankalar›
-Ticaret bankalar› olarak bölümlendirilebilirler.

para transferi gibi çeflitli hizmetler
gören iflletmelerdir.”1
Baflka bir deyiflle “Bankalar, dinamik
yap›da para ve kredi ticareti yapan,
çeflitli mali ve sosyal hizmetleri yerine
getiren, kendi özkaynaklar› yan›nda
mevduat kabulü ile yarat›lan yabanc›
kaynaklar› da kullanarak kredi taleplerini karfl›layan kurulufllard›r.2
112. Bankalar›n ‹fllevleri
Bankalar, “özkaynak ve borç kaynaklardan elde ettikleri fonlar›, ihtiyac›
olan kifli veya kurumlara aktararak
temel ifllevini yerine getirirken fon fazlas› ve fon ihtiyac› olan iki taraf
aras›nda güven unsuru olurlar.”3
Bankalar›n di¤er ifllevleri ise “Ekonomiye banknot ve kaydi para sa¤laman›n yan›nda tahsil ve ödeme ifllemleri gibi hizmet üretmektir.4
Bankalar, paras›n› yat›rana verdi¤i
faizle plase etti¤i faiz aras›ndaki farktan yararlanarak hem para sahiplerinin
at›l kalan paras›n› çal›flt›rma, hem de
mütflebbislere sermaye sa¤lamak suretiyle yat›r›m imkan› yarat›r. Bu nedenle sermaye birikimi sa¤layan bankalar
ekonomik yaflama önemli katk›da
bulunarak lokomotif ifllevi görürler.5
1
2
3
4
5
6
7
8

12. ORANLAR ‹LE ‹LG‹L‹
KAVRAMLAR

121. Oran Yönteminin Tan›m›
Oran, iki nicelik aras›ndaki akla uygun
iliflkidir. Bu iliflki bir kesir fleklinde
veya yüzde olarak ifade edilebilir7.
Di¤er deyiflle iflletmenin ifllevi veya
yap›s›ndaki anlaml› say›lar aras›ndaki
iliflkiye oran8 denir.
‹flletmelerin finansal performanslar›n›
ölçümleyip yorumlamada en çok kul-

Öcal T.-Çolak, E: Para Banka-Teori Politika, Gazi Kitabevi, Ankara, 1997. S.6
Altu¤,O.-Ünkaya, G.: Banka ifllemleri ve Muhasebesi M.Ü. Araflt›rma ve Uygulama Merkezi Yay›n›
91/2, ‹stanbul 1991 S.3
Guy. C.- Montier, J. : Banque et Marches Financier Economica, Paris 1998, S. 8-9
Lasseque, P. – Baetche, A.: Lexique de Comptalilite, Dalloz, Paris, 2002, S.60
Aydemir, N.: Dünden bugüne Türkiyede Bankac›l›k, Türkiye Tekstil ‹flverenleri Sendikas›, Ankara, 2004
S,31
Aydemir, N. : Age, S.18
Conso, P. : La GestionFinanciere de L’Entrerrise, Dunod, 7. Edition Paris, 1985, S. 206
Aubert- krier,J: Gestion de L’Entreprise, Presse Univesitair De France, Paris, 1981, S. 454
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lan›lan finansal analiz yöntemi; Oranlar yöntemidir.
122. Oran Türleri
‹flletmelerin Finansal tablolar›n›n analizinde farkl› türde oranlardan yararlan›l›r. Ancak, oranlar›n türlerinden
çok, oranlar›n yorumlamalar› önemlidir.
a)- Likidite oranlar›,
- Finansal yap› ile ilgili oranlar,
- Yönetim oranlar›,
- Karl›l›k oranlar›, 9
b) -Bilançonun yap›s› ile ilgili oranlar
-Bilançodaki baz› kalemlerin devir
h›z› ile ilgili oranlar
- Karl›l›kla ilgili oranlar 10 gibi kategorilerde ayr›labilirler
Bankalar›n Finansal Tablolar›n›n
analizinde kullan›lan oranlar ise
çal›flman›n 3. bölümünde ayr›nt›l›
biçimde incelenmektedir.
2. T‹CARET BANKALARI VE
TÜRK‹YE’DE T‹CARET
BANKACILI⁄I
21. T‹CARET BANKALARININ
TANIMI VE ‹fiLEVLER‹
Ticaret bankalar›, mevduat kabul eden
ve toplad›klar› mevduat› genellikle
k›sa vadeli kredi olarak veren, bunun
yan›nda iskonto d›fl ticaret ifllemleri,
aç›k kredi ifllemleri, bireysel

bankac›l›k yapan, dolay›s›yla genifl bir
müflteri kesimiyle iliflkide bulunan
finansal iflletmelerdir. 11
Her iflletme gibi, ticari bankalar›n da
temel amac› kar elde etmektir.
Bu amaca ulafl›rken, toplad›klar› vadesiz mevduat›, ticari ve sanayi iflletmelerin k›sa vadeli finansman ihtiyac›
için kulland›r›rlar. Öte yandan, ticaret
bankalar›n›n öz sermayeleri, topla
d›klar› mevduat oranla oldukça düflük
oldu¤u gözlenir.
Ticaret bankalar›n›n banka sistemi içerisindeki en önemli faaliyetlerinden
birisi de kaydi para yaratmalar›d›r.
Kaydi para özellikle çek sisteminin
etkin flekilde uyguland›¤› ülkelerde
büyük role sahiptir.12
22. TÜRK‹YE’DE T‹CARET
BANKACILI⁄I
Bankac›l›k sistemi, ülkedeki çeflitli
alanlarda faaliyette bulunan bankalardan ve bu bankalar aras›ndaki iliflkilerden oluflur. Ülkenin ekonomi ve maliye politikalar›, bankac›l›k mevzuat›, ifl
hayat›nda yerleflmifl gelenekler, kredi
ihtiyac›, toplumun al›flkanl›klar›, tasarruf e¤ilimi ve gücü bankac›l›k sistemini etkiler. Türkiye’de faaliyet gösteren
50 bankan›n 34’ü ticaret bankac›l›¤›
yapmaktad›r Kalan 16 bankan›n 15’i
yat›r›m bankac›l›¤›, biri ise merkez
bankac›l›¤› yapmaktad›r.
Sektördeki, 5966 flubenin 5774’ü tica-

9

Belzile,R-Mercier,G.- Rassi,F.: Analyse Et Gestion
10 Belzile,R-Mercier,G.- Rassi,F.: Analyse Et Gestion Financieres, Presse de L’Universite’du Quebec,
1990,S. 87
11 Guy, C.- Montier, J: a.g.e., S.74-75
12 Öcal,T.- Çolak, F.: a.g.e., S.41

‹SMMMO Yay›n Organ›

43

Mali ÇÖZÜM - 69

ret bankalar›na aittir ve %97 ‘sini oluflturmaktad›r.
Türkiye’de bankac›l›k sisteminde yer
alan özkaynaklar›n %91’ini, mevduat›n %97 sini, kredilerin ise %89’unu
oluflturmaktad›r
Sonuç olarak ticaret bankac›l›¤›n›n
Türk bankac›l›k sistemindeki önemi ve
yeri büyüktür.

Aktif toplam›n›n hangi oranda özkaynaklar ile finanse edildi¤ini gösterir.
b)Finansal kald›raç oran›
Özkaynak / Toplam Yabanc› Kaynaklar
Bu oran, bankalar›n faaliyetlerini sürdürürkan sahip oldu¤u aktiflerinin
yüzde kaç›n›n yabanc› kaynaklarla
finanse edildi¤ini14, baflka bir deyiflle,
özkaynaklar›n kaç kat› kadar
borçlan›ld›¤›n› gösterir.
c) Duran varl›klar / Özkaynaklar
Bu oran, duran varl›klar›n hangi oranda özkaynaklarla finanse edildi¤ini
gösterir.

3. BANKALARIN F‹NANSAL

TABLOLARININ ANAL‹Z‹NDE
KULLANILAN ORANLAR

31. SERMAYE YETERL‹L‹⁄‹ ‹LE

‹LG‹L‹ ORANLAR
Sermaye yeterlilik oranlar›, bankalar›n
finansal yap›lar›n› ortaya koyan oranlard›r. Bu oranlar, varl›klar›n ne
kadarl›k k›sm›n›n k›sa ve uzun vadeli
yabanc› kaynaklarla finanse edildi¤ini,
özkaynaklarla yabanc› kaynaklar
aras›nda uygun bir denge bulunup
bulunmad›¤›n› saptamada kullan›l›r13
Bu oranlar iflletmenin özkaynaklar› ile
gösterdi¤i performans› ölçerken, di¤er
taraftan gerek yabanc› kaynak gerekse
kullan›m de¤erleri aras›ndaki iliflkiyi
kurarak iflletmenin borçlanma politikalar›n›n s›n›rlar› ve ba¤l› de¤erleri ile
likit de¤erlerin da¤›l›m› gibi konular
hakk›nda bilgi sa¤lar.
Sermaye Yeterlili¤i Oranlar›
a)Finansal Ba¤›ms›zl›k Oran›
Özkaynak / Toplam Aktif

32. L‹K‹D‹TE ‹LE ‹LG‹L‹
ORANLAR
Bunlar iflletmenin k›sa vadeli borç
ödeme gücünü gösteren oranlard›r.
Di¤er yandan iflletmelerin net iflletme
sermayesi yeterlili¤ini ölçmede kullan›l›r.
a) Likit Aktif / Toplam Aktif
Bankalar›n aktif kalitesi ve hem de
likiditesi ile ilgili orand›r. Bu oran›n
yüksek olmas› Bankan›n kaynaklar›n›
yüksek verim sa¤layan yat›r›mlara
yönlendirdi¤ini gösterir
b) Likit Aktif / Toplam Yabanc› Kaynak
Bu oran, bankan›n yükümlülüklerini
yerine getirme gücünü gösterir. Bu
oran›n yüksek olmas› kaynaklar›n
verimli kullan›lmad›¤›n›n göstergesi
olabilir.

13 Çabuk,A. – Lazol,‹.: Mali Tablolar Analizi, Bursa, 2002, S.193 Öcal,T. Çolak,F.: Age: S.234
14 Babuflcu,fi.: Bankac›l›kta Risk Derecelendirmesi ve Türk Bankac›l›k Sektörüne Uygulanmas›, SPKYay›n›
94, Ankara, 1997 S.59
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c) Likit Aktif / Mevduat
Bu oran likit de¤erlerin toplam mevduat içindeki pay›n› gösterir.
33. AKT‹F KAL‹TES‹ ‹LE ‹LG‹L‹
ORANLAR
Bankalar, özkaynaklar ile yabanc› kaynaklardan oluflan sermayelerini çeflitli
aktiflere yat›r›m yaparak kullan›r.
Aktif yap›s›n›n kalitesi ise kredilerin
gelir getirme gücüne, süreklili¤ine ve
paraya dönüfl yetene¤ine ba¤l›d›r. Bu
oranlar›n yüksek ç›kmas› aktif kalitesinin iyi oldu¤unun göstergesi olabilir.
a) Toplam Krediler / Aktif Toplam›
Aktif toplam› içindeki kredilerin
pay›n› gösterir. Bu oran›n yüksek
olmas› bankan›n gerçek ifllevini yerine
getirdi¤inin göstergesi olmakla birlikte, bankan›n tafl›d›¤ riskin artt›¤› biçiminde de yorumlanabilir.
b) Krediler / Toplam Yabanc› Kaynaklar
Bankalar›n, toplam yabanc› kaynaklar›n›n hangi oranda kredi olarak kulland›r›ld›¤›n› gösterir. Bu oran›n yüksekli¤i kaynaklar›n, kredi olarak kullan›ld›¤›n›, düflüklü¤ü ise, kamu kesim
faizlerinin yüksek olmas› nedeniyle,
kamu ka¤›tlar›na yat›r›m yap›lmas›
olabilir.
c) Krediler / Toplam Mevduat
Bu oran toplam mevduat›n hangi oranda kredi olarak kulland›r›ld›¤›n› gösterir. Bu oranlar ekonomik konjoktüre ve
faiz politikalar›na ba¤l› olarak de¤iflebilir.
d) Takipteki Krediler / Toplam Krediler
Bankalar›n kulland›rd›klar› kredilerin
geri dönüflünde karfl›laflt›klar› güçlükleri
gösterir. Bu oran›n yüksek olmas› bankalar›n aktif kalitesini bozabilir.
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34. KARLILIK ‹LE ‹LG‹L‹
ORANLAR
Faaliyet sonucu ulafl›lan baflar›y› ölçmeye
yarayan
oranlard›r.
De¤erleme
yap›l›rken, bankalar›n geçmifl dönemlerde elde etti¤i oranlar ve sektör ortalama
oranlar› ile karfl›laflt›r›lma yap›lmal›d›r.
a) Net Dönem Kar› / Toplam Aktif
Bu oran aktiflerin ne ölçüde karl›
kullan›ld›¤›n› saptamak amac›yla kullan›l›r
b)Dönem net kar› / Özkaynak
Bu oran bankalar›n özkaynaklar›n› ne
ölçüde karl› kulland›¤›n› gösterir. Geçmifl
dönem ve sektör ortalamalar› ile
karfl›laflt›r›larak de¤erlendirilir.
35.GEL‹R-G‹DER YAPISI ‹LE
‹LG‹L‹ ORANLAR
Ticaret bankalar› iki temel faaliyet sonucu gelir elde ederler. Bunlardan ilki ve
önemlisi faiz gelirleri,di¤eri ise faiz d›fl›
gelirlerdir.Bu oranlar arac›l›¤› ile bankalar›n faaliyet sonuçlar› incelenir ve
dönemler aras› de¤iflimleri ortaya konulur. Gelir gider yap›s› ile ilgili oranlar
afla¤›da belirtilmektedir.
-Net Faiz Geliri / Toplam Aktif
-Net Faiz Geliri/Toplam Faaliyet Geliri
-Faiz D›fl› Gelir / Toplam Aktif
-Faiz D›fl› Gider / Toplam Faaliyet Geliri

4.T‹CARET BANKALARINDA
F‹NANSAL TABLOLARIN ORANLAR YÖNTEM‹ ‹LE ANAL‹Z‹
Bu bölümde Türkiye’deki Ticaret Bankalar›n›n 2001-2002-2003 y›llar›na ilflkin finansal tablolar› ORANLAR yöntemi ile analiz edilmekte ve elde edilen
sonuçlar de¤erlendirilmektedir.
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41.SERMAYE YETERL‹L‹⁄‹ ANAL‹Z‹ VE ANAL‹Z SONUÇLARININ
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
2001
2002
2003
Özkaynaklar/ Toplam Aktif
8,7
11,3
13
Özkaynaklar/ Toplam Yabanc› Kaynaklar
10,5
13,2
15,5
Duran Varl›klar / Özkaynaklar
94,7
73,9
61,3

Toplam aktiflerin hangi oranda özkaynaklarla finanse edildi¤ini gösteren bu oran
düzenli artarak 13’e ulaflm›flt›r. 2003 y›l› verilerine göre yeterli kabul edilebilir.
Finansal kald›raç oran› olarak da bilinen Özkaynaklar / Toplam yabanc› Kaynaklar oran›, Bankalar›n hangi oranda özkaynakla çal›flt›¤›n› gösterir. Bu oran
2001 y›l›nda 10.5 iken 2003 y›l›nda 15.5’a yükselmifltir.
2001 y›l›nda özkaynaklar›n 94.7’si duran varl›klar› karfl›larken bu oran 2003
y›l›nda 61.3’e gerilemifltir, dolay›s›yle özkaynaklar›n bir bölümü de likit
varl›klar›n finansman›nda kullan›lm›flt›r. Bu durum olumlu olarak de¤erlendirilebilir.
42. L‹K‹D‹TE ANAL‹Z‹ VE ANAL‹Z SONUÇLARININ
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
2001
2002
2003
Likit Aktif / Toplam Aktif 15
26,7
30,4
35,6
Likit Aktif /Toplam Yabanc› Kaynak
30,5
35,8
42,5
Likit Aktif / Toplam Mevduat
37,4
43,7
53,3

Likit varl›klar›n toplam aktif içindeki oran› düzenli artarak 2003 y›l›nda 35.6’ya
ulaflm›flt›r. Bu oran›n yüksekli¤i aktif varl›klar›n, sabit varl›k ve ifltirakler gibi
duran varl›klara yat›r›lmad›¤›n›, likit varl›klara yat›r›ld›¤›n›n göstergesidir.
Likit varl›klar›n toplam yabanc› kaynak içindeki oran› %40 artarak 42.5’a yükselmifltir. Bu oran bankan›n yükümlülüklerini yerine getirme gücünün yeterli
oldu¤unu göstermektedir.
Ayn› flekilde Likit varl›klar›n toplam mevduat içindeki pay› gittikçe artmakta ve
53.3’e ulaflmaktad›r. Bu oran›n daha da yüksek olmas› kaynaklar›n verimli kullan›lmad›¤›n›n göstergesi olabilir.

15 Likit aktif = Kasa + Banka + Menkul K›ymetler

‹SMMMO Yay›n Organ›

46

Mali ÇÖZÜM - 69

43. AKT‹F KAL‹TES‹ ANAL‹Z‹ VE SONUÇLARINI DE⁄ERLEND‹RME
2001
24,5
28
34,7
18,6
13,2

Toplam Krediler/Toplam Aktif
Krediler/ Toplam Yabanc› Kaynak 16
Krediler/ Toplam Mevduat
Takipteki Krediler/ Toplam Krediler
Duran Aktif/ Toplam Aktif 17

2002
24,8
28,7
35,2
7,3
10,5

2003
26,5
31,5
39,4
1,5
8,3

2003 y›l›nda aktif toplam› içindeki kredilerin oran›nda az da olsa art›fl görülmektedir. Kredilerin toplam yabanc› kaynak içindeki pay› %10 dolay›nda artarak
31.5’a yükselmifltir. Ayn› flekilde mevduat›n kredi olarak kulland›r›lma oran›
artarak 39.4’e ulaflm›flt›r. Buna karfl› takipteki kredilerin toplam kredi tutar›ndaki
oran›nda etkin bir azalma gözlenmektedir. Toplam aktif içindeki duran aktiflerin
oran› 13.2’den 8.3’e düflmüfltür. Bu oran olumlu olarak de¤erlendirilebilir.
44. KARLILIK ANAL‹Z‹ VE ANAL‹Z SONUÇLARINI DE⁄ERLEND‹RME
2001
2002
2003
Net Dönem Kar› / Toplam Aktif
-5,7
0,9
2,1
Net Dönem Kar› / Özkaynak
-63,1
8,7
16,1

Ticaret bankalar›n›n aktif karl›l›¤› ve özsermaye karl›l›klar› 2001 y›l›nda negatif
iken, 2003 Aktif karl›l›¤› 2.1, özsermaye karl›l›¤› ise 16.1’e yükselmifltir. Her iki
oran için geliflme trendi olumlu olarak de¤erlendirilebilir.
45. GEL‹R-G‹DER ANAL‹Z‹ VE ANAL‹Z SONUÇLARINI
DE⁄ERLEND‹RME
2001
2002
2003
Net Faiz Geliri / Toplam Aktif
11
5,7
4,2
Net Faiz Geliri / Toplam Faaliyet Geliri
166,2
63,7
45,9
Faiz D›fl› Gelir / Toplam Aktif
-4,4
3,3
4,9
Faiz D›fl› Gider / Toplam Faaliyet Geliri
75,1
51,6
47,3

Ticaret bankalar›n›n 2001 y›l›nda, faiz gelirlerinin aktif toplam›na oran› 11 iken
2003 y›l›nda önemli miktarda azalarak 4.2’e gerilemifltir. Ayn› flekilde faaliyet
geliri içindeki faiz geliri oran› da 3’te bir azalarak 45.9’a gerilemifltir. Azalman›n
ülkedeki faiz oran›ndaki gerilemeden kaynakland›¤› anlafl›lmaktad›r.

Bunlara karfl›n faiz d›fl› gelirlerin aktif toplam›na oran›nda önemli oranda art›fl
gözlenmektedir. Bu oran 2001 y›l›nda –4.4 iken 2003 y›l›nda 4.9’a yükselmifltir. Di¤er taraftan Faiz d›fl› giderlerin toplam faaliyet gelirleri içindeki pay›
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azalm›fl 2003 y›l›nda 47.3’e gerilemifltir.

5. SONUÇ
Ticaret Bankalar›n›n Türk Bankac›l›k
Sistemi içindeki yeri ve pay› önemlidir.Yap›lan Finansal analiz sonucu
2001 y›l› finansal krizi bankalar›n,
aktif kalitesini, sermaye yeterlili¤ini,
likiditesini, karl›l›¤›n› ve gelir gider
yap›lar›n› ciddi anlamda olumsuz etkilemifltir.
Olumsuz etkinin 2002 y›l›nda düzelme
trendine girdi¤ini, 2003 y›l›nda da bu
olumlu trendin devam etti¤ini yap›lan
finansal analiz sonuçlar› ortaya koymaktad›r.
Var›lan sonuçlar, sektörde iyileflmenin
bafllad›¤›n›, ancak tamamen istenilen
düzeye ulaflmad›¤›n› göstermektedir.
Uluslararas› finansal kurulufllar›n önerileri ile yap›lan ve yap›lacak düzenlemelerin sektörün iyileflme ve geliflmesinde önemli katk›larda bulunaca¤›
anlafl›lmaktad›r.
Yararlan›lan Kaynaklar

1. Tezer Öcal – Faruk Çolak : Para BankaTeori Politika Gazi Kitabevi, Ankara, 1997
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2. Altu¤ Osman - Ünkaya Gülümser: Banka
‹fllemleri ve Muhasebesi, M.Ü.Araflt›rma
ve Uygulama Merkezi Yay›n› 91/2 ‹stanbul.
1991
3. Guy, Caudamine – Jean Montier :
Banqoe et marche’s Financiers,
Economica, Paris, 1998

4. Pierre Lasseque – Alexandre Baetche:
Lexique de Comptabilite, Dallaz,
Paris, 2002

5. Aydemir, Nam›k: Dünden Bugüne
Türkiye’de Bankac›l›k Türkiye Tekstil
‹flverenleri Sendikas›, Ankara, 2002.

6. Conso Pierre: La Gestion Financiere
deL’Entreprise, Dunod, 7. Edition, Peris,
1985.
7. Aubert- Krier, Jean : Guestion de
L’Entreprise, Prease Universitaire
De France, Paris,1981

8. Belzile Rejan – Mercier Guy – Rossi
Faouzi:Analyse et Gestion Financiers,
Pressede L’Universite du Quebec,
1990,S.87

9. Depallens Georges: Gestion Financiere de
L’Entreprise, Sirey, Paris,1977.
10. Çubuk Adem- Lazol ‹brahim : Mali
Tablolar Analizi, Bursa, 2002.

11. Babuflcu, fi.: Bankac›l›kta Risk
Derecelendirmesi ve Türk Bankac›l›k
Sektörüne uygulanma, SPK Yay›n› 94
Ankara, 1997
12. www.tbb.org.tr.
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KURUMLARIN OLA⁄AN T‹CAR‹
FAAL‹YETLER‹ DOLAYISIYLA OLUfiAN
BORÇLANMALARIN ÖRTÜLÜ SERMAYE
MÜESSESES‹ KARfiISINDAK‹ DURUMU
Mesut KOYUNCU
Bafl Hesap Uzman›

Ö

1. Örtülü Sermaye Müessesesi Hakk›nda Genel Bilgi:
rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16’nc› maddesinde tan›mlanm›flt›r. Bahsi geçen maddede de aç›kça görülece¤i üzere, bir
borcun örtülü sermaye say›lmas› için flu üç unsuru birlikte tafl›mas› gerekmektedir:
-Borç, vas›tal› veya vas›tas›z bir flirket münasebeti olan veya devaml› ve s›k› bir
iktisadi münasebet bulunan gerçek veya tüzel kifliden al›nm›fl olmal›d›r.
-Al›nan borç teflebbüste devaml› kullan›lmal›d›r.
-Al›nan borçla kurumun öz sermayesi aras›ndaki oran emsali kurumlar›nkine
nazaran bariz bir fazlal›k göstermelidir.
Kanun koyucu bu madde ile örtülü sermaye kavram›n›n s›n›rlar›n› çizmeye,
borçlanmalar›n gizli sermayeye dönüflmesinin koflullar›n› belirlemeye
çal›flm›flt›r. Dikkat edilecek olursa, ortaya konulan koflullar oldukça soyut bir
nitelik tafl›maktad›rlar. Bu üç koflulun bir arada varl›¤›n›n ispatlanmas› ve borçlanman›n örtülü sermayeye dönüfltü¤ünün ortaya konulmas› oldukça güç ve karmafl›kt›r.
Bu konuda, gerek yarg› kararlar› ve gerekse süregelen uygulamalar, konuya iliflkin olarak ortaya konulan yorumlar, madde metninin yorumlanmas›nda,
dolay›s›yla borçlanman›n örtülü sermayeye dönüflüp dönüflmedi¤inin ispat›nda,
yol gösterici olmaktad›rlar.
Maddede belirtilen koflullar› sa¤layan borçlanmalar, borçlanman›n bafllad›¤›
andan itibaren örtülü sermaye olarak kabul edilecektir. Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci maddesinin 2’nci bendi gere¤ince, örtülü sermaye olarak kabul
edilecek bu borçlanmalar üzerinden hesaplanan veya ödenen faizlerin, dönem
kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›nmas› mümkün de¤ildir.
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Ayn› flekilde, bu borçlanmalar mali
kar›n tespitinde sermaye gibi de¤erlenmek zorunda oldu¤undan, kur fark›
gibi bir de¤erleme ile oluflacak unsurlar›n da ortaya ç›kmas› mümkün olamayaca¤›ndan, baflta kur fark› olmak
üzere bir de¤erleme ile oluflan unsurlar›n dönem kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›nmas› da
kabul edilemez.

2. Faaliyet Konusu ‹fllemler
Dolay›s›yla Oluflan Borçlanmalarda
Örtülü Sermaye:
Kurumlar›n, Kurumlar Vergisi Kanununun 16’nc› maddesinde yer alan gerçek ve tüzel kiflilere olan borçlar›n›n
kayna¤› bazen sadece nakit ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› olabilece¤i gibi,
bazen de ticari hayat›n normal icaplar›ndan, daha da aç›k bir ifade ile
al›m-sat›m faaliyetlerinden kaynaklanabilir.
Kurumun, sözgelimi hammadde
al›mlar› nedeniyle, orta¤›na borçlanm›fl olmas›, oldukça s›k rastlanan
bir durumdur. Bu tip borçlanmalar
yerli ortaklara karfl› olabilece¤i gibi
yabanc› ortaklara karfl› da olabilir.
Kurumun nakit gereksinmelerinin
karfl›lanmas›ndan öte, faaliyet konusu
ifllemler dolay›s›yla oluflan, gerek yerli
ve gerekse yurtd›fl› yabanc› ortaklara
olan borçlar› nedeniyle örtülü sermaye
elefltirisi yap›l›p yap›lamayaca¤› hususu bir tart›flma konusu olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r.

Konuya iliflkin tart›flman›n ayr›nt›la
r›na girmeden önce, kendi görüflümüzü
belirtmek istiyoruz. Bize göre, ticari
faaliyetler nedeniyle oluflan gerek Türk
Liras› ve gerekse yabanc› para cinsinden oluflan borçlanmalar, Kurumlar
Vergisi Kanununun 16’nc› maddesinde
belirtilen üç koflulu da sa¤l›yorsa,
borçlanman›n kayna¤› ne olursa olsun,
örtülü sermayenin varl›¤›ndan bahsedilir.
Örtülü sermaye müessesesinde, müessesenin düzenlendi¤i 16’nc› maddede
kanun koyucu, borçlanman›n kayna¤›na iliflkin bir düzenlemeye yer vermemifltir. Dolay›s›yla, madde metninde yer almayan, almas› da beklenmeyen bir koflulun varl›¤›n› aramaya
çal›flmak, ne madde metninin lafz›na
ne de ruhuna uygun de¤ildir.
Kald› ki, esas faaliyet konusu ifllemler
nedeniyle oluflan borçlanmalar›n, örtülü sermaye müessesesi kapsam›nda
de¤erlendirilemeyece¤ini düflünmek,
kurumlar›n sermaye yetersizli¤inden
kaynaklanan nakit ihtiyaçlar›n› do¤rudan borçlanmak yerine, muvazaal› yollarla esas faaliyet konusu ifllemleri
aras›na saklama, sonuç itibariyle
dönem kurum matrah›n› diledi¤i gibi
ayarlama imkan› verebilece¤i için,
mümkün de¤ildir.
Ancak konuya iliflkin olarak farkl›
görüfllerin oldu¤u da bilinmelidir 1.
Özellikle mal mukabili ithalat karfl›l›¤›
oluflan borcun örtülü sermaye olarak
de¤erlendirilmemesi gerekti¤ine yöne-

1 ‹stanbul Yeminli Müflavirler Odas›, Mali Mevzuat Platformu, Say›:44, Sayfa:23-25
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lik görüfllerin dayand›¤› iki temel
gerekçe bulunmaktad›r. Bunlardan
birincisi, bu tip borçlanmalar›n (ticari
bir al›flverifl sonucu oluflan borçlanmalar) madde metninde yer alan istikraz
kavram› içerisinde de¤erlendirilemeyece¤idir. ‹kinci gerekçe ise, mal
mukabili ithalat›n niteli¤ine yöneliktir.
Mal mukabili ithalatta vade, bu ithalat
türünün do¤as›ndan kaynakland›¤›n
dan, bu tip borçlanmalar da örtülü sermaye uygulamas›ndan bahsetmek
mümkün de¤ildir.
Oysa madde metninin lafz›ndan,
kurumlar›n faaliyet konusu ifllemleri
sonucu borçlanmalar›n›n istikraz kavram› içerisinde de¤erlendirilemeyece¤ine yönelik bir sonuç ç›kmamaktad›r.
Olay›n madde metninin ruhen yorumlanmas› noktas›nda maddenin gerekçesinin yol gösterici olabilece¤ini düflünüyoruz. 5422 say›l› Kanunu'nun
gerekçesinde örtülü sermaye ve örtülü
kazanç da¤›t›m› ile ilgili olarak afla¤›da
yer alan aç›klamalar yap›lm›flt›r:
"Gizli sermaye faizi ile, gizli kazanç
da¤›t›m›, Kurumlar Vergisi bak›
m›ndan, üzerinde ehemmiyetli durul
makta olan hadiselerdir. Bilindi¤i
gibi, kurumlar aç›k olarak vergi
kaç›rmazlar, daha do¤rusu bünyeleri ve kurulufllar› icab› yapamazlar.
Buna mukabil vergi matrah›n›, önleyici tedbirler al›nmazsa, "Gizli
Kazanç" yolundan gitmek suretiyle
saklamak imkan› bulabilirler. Memleketimizde bunun bariz misallerine
tesadüf edilmifltir.

Bu cümleden olmak üzere, merkezleri fleklen Türkiye'de bulunan imtiyazl› baz› yabanc› kurumlar›n hariçte ba¤l› bulunduklar› teflekküllerle
olan münasebetleri üzerinden
kazançlar›n›n büyük bir k›sm›m
devaml› olarak Türkiye d›fl›na
kayd›rmaya muvaffak olmufl olduklar› bir vak›a olarak zikredebiliriz.
Tasar›da yer alan tedbirlerle yaln›z
hariçte s›k› münasebeti olan yabanc›
kurumlar›n de¤il, memleket içindeki
yerli kurumlar›n da bu yollardan
gitmelerine bir set çekilmektir."
Gerekçeden de böyle bir anlam ç›kartmak mümkün de¤ildir. Bilakis gerekçede, özellikle kurumun faaliyet konusu ifllemleri nedeniyle oluflan borçlar›n›n kastedildi¤i bile iddia edilebilir.
Ayn› flekilde, mal mukabili ithalatta
vadenin ithalat›n do¤as›ndan kaynakland›¤›n›n iddias› da, borçlanmay›
örtülü sermaye elefltirisinden uzaklaflt›rmamaktad›r.
Madde
metni
devaml›l›k kriterinin oluflum nedeni
üzerinde durmam›flt›r.
Konuya iliflkin bir Dan›fltay Karar›nda
özetle, “Sürekli mal al›nan yabanc› firmadan al›nan uzun vadeli borcun örtülü sermaye olmas› nedeniyle, bu borç
için ödenen faiz ve kur farklar› kurum
kazanc›ndan indirilemez.” denilmek
suretiyle örtülü sermaye niteli¤indeki
borcun, normal ticari faaliyetler neticesinde de do¤abilece¤i belirtilmifltir 2.
Yine baflka bir Dan›fltay Karar›nda
özetle, “Davac› flirketin ani kuruluflun-

2 Dan›fltay 4. Dairenin 26.1.1999 tarih ve E.98/2249 K.99/41 say›l› Karar›
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daki % 50 pay›na sahip olan flirketten
vadeli ve dövize endeksli olarak ald›¤›
mal›n bedelinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle y›l sonu itibar›yla de¤erlemeye tabi tutulmas› üzerine ödenen
kur fark›n›n gider olarak yaz›lamayaca¤›, mal bedelinin örtülü sermaye,
ödenen kur fark›n›n da örtülü sermaye
üzerinden faiz olarak nitelendirilmesi
gerekti¤i.” denilmek suretiyle, benzer
sonuca ulafl›lm›flt›r 3.
Sonuç olarak, kurumlar›n faaliyetleri
neticesinde oluflan borçlanmalar›n,
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 16’nc›
maddesinde belirtilen koflullar› sa¤lamas› durumunda, örtülü sermaye olarak de¤erlendirilece¤i ve bu borçlanmalar sonucu ortaya ç›kan faiz, kur
fark› vb. unsurlar›n gider olarak dikkate al›namayaca¤› gözden kaç›r›lmamal›d›r.
Her ne kadar gerek bizim görüflümüz
ve gerekse yukar›ya aktard›¤›m›z yarg›
kararlar›, normal ticari faaliyetler neticesinde ortaya ç›km›fl borçlanmalarda
da, di¤er koflullar›n da varl›¤› halinde,
örtülü sermaye elefltirisinde bulunulabilece¤i yönünde olsa da, bir k›s›m
Dan›fltay Kararlar› da farkl› yöndedir 4.
3. Faaliyet Konusu ‹fllemler
Nedeniyle Oluflan Borçlanmalarda
Borcun Vadesi ve Y›l ‹çerisinde
Tekrarlanma S›kl›¤›n›n Önemi:
Bir önceki bölümde kurumlar›n faali-

yet konusu ifllemler nedeniyle oluflan
borçlar›n›n örtülü sermaye olarak
kabul edilebilece¤ini aktarmaya
çal›flt›k. Bu flekilde ortaya ç›kan borçlanmalarda, borçlanman›n örtülü sermaye olarak kabul edilip edilmemesi
noktas›nda, borcun vadesi ve y›l içerisinde tekrarlanma s›kl›¤›n›n önemi
üzerinde durmak istiyoruz.
Vadeli al›mdan do¤an bir borçlanmada, e¤er vade bir y›l›n alt›nda ise ve
borç gerek y›l içerisinde ve gerekse
önceki veya takip eden y›l veya y›llarda k›smen veya tamamen tekrarlanmam›flsa, devaml›l›k unsurundan bahsedilemeyece¤inden, örtülü sermaye
iddias›nda bulunulamaz.
Vade bir y›l›n üzerinde olmakla birlikte, söz konusu vade emsal kurumlar›n
uygulad›¤› vade ile örtüflüyorsa yine
örtülü sermaye iddias›nda bulunulmamal›d›r. Ayn› flekilde borçlanma y›l
içerisinde birden fazla tekrarlan›yor
olmas›na ra¤men, bu durum da emsal
kurumlar›n uygulamalar›yla çeliflmiyorsa, bu durumda da örtülü sermayenin varl›¤›ndan bahsedilemez.
Dolay›s›yla, faaliyet konusu ifllemler
nedeniyle oluflan borçlanmalarda borcun vadesi, emsali kurumlar›n uygulamalar›ndan vadenin uzun olmas›
bak›m›ndan farkl› olarak, bir hesap
dönemini kapsayacak flekilde veya
daha uzun süreli olmas› durumunda,

3 Dan›fltay 3. Dairenin 30.6.1997 tarih ve E.97/906 K.97/2743 say›l› Karar›
4 Örne¤in, Dan›fltay 3. Dairenin 4.5.1999 tarih ve E.98/3380 K.99/1651 say›l›, Dan›fltay 3. Dairenin

30.6.1998 tarih ve E.98/1304 K.98/2685 say›l› ve Dan›fltay 3. Dairenin 26.1.1999 tarih ve E.98/2250
K.99/50 say›l› Kararlar›
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istikraz›n iflletmede devaml› kullan›l
mas› koflulunun gerçekleflti¤ini kabul
etmek
gerekir.
Bu
durumda,
devaml›l›k kriterini sa¤layan vadeli
borçlanmaya örtülü sermaye uygulamas›n›n, borçlanman›n bafllad›¤› andan
itibaren yap›laca¤› da ortadad›r.
Konuya iliflkin olarak, Eski Hesap
Uzman› Say›n Mehmet MAÇ’›n görüflü flu flekildedir 5. “Mal veya hizmet
al›m›ndan kaynaklanan borç, istikraz›
gizlemek amac›yla do¤urtulmuflsa ve
borç 16. maddedeki flartlar› sa¤l›yorsa
örtülü sermaye niteli¤indedir. Böyle
bir muvazaa olamasa bile mal veya
hizmet al›m›ndan do¤an borç, makul
(ticari icap ve teamüle uygun) bir
vadede ödenmeyerek, bu makul vadenin dolmas›ndan itibaren bir y›l› aflacak flekilde devam etmiflse, ancak o
zaman örtülü sermaye niteli¤inden söz
edilebilir. (Dan›fltay 16. maddedeki
“devaml› olarak” ibaresini “bir y›l›
aflacak flekilde” olarak anlamakta ve
süresi bir y›l› geçmeyen istikrazlar›
örtülü sermaye saymamaktad›r.)
Vadeli mal teslimi veya hizmet
ifas›ndan kaynaklanan borcun örtülü
sermaye halini ald›¤›ndan bahsedilmesinde, tekrar tekrar yap›lan al›mlar
nedeniyle borcun “devaml›” olmas›,
yani flirketin orta¤a sürekli flekilde
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borçlu bulunmas›, bu borcun örtülü sermaye
say›lmas›n›n
gerekçesi
say›lamaz. …….
Alacak bakiye veren bir hesab›n oluflum nedeni ne olursa olsun örtülü sermaye say›lmaya aday bir yap› arz edebilece¤ini hat›rda tutmak gerekir.
Ancak bir cari hesaba örtülü sermaye
denilebilmesi için 16. maddede yaz›l›
tüm flartlar›n bir araya gelmesi ve bu
flartlar›n varl›¤›n›n ispatlanmas› gerekir.”

4. Sonuç:
Sonuç olarak, kurumlar›n faaliyetleri
neticesinde oluflan borçlanmalar›n,
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 16’nc›
maddesinde belirtilen koflullar› sa¤lamas› durumunda, örtülü sermaye olarak
de¤erlendirilece¤i ve bu borçlanmalar
sonucu ortaya ç›kan faiz, kur fark› vb.
unsurlar›n gider olarak dikkate
al›namayaca¤› gözden kaç›r›lmama
l›d›r.
Ancak, vadeli mal ve hizmet al›m›nda
oluflan borçlanmalarda, borcun iflletmede kal›fl süresinin, dolay›s›yla
devaml›l›k kriterinin tahlilinde, ola¤an
vade süresinin afl›l›p afl›lmad›¤›n›n,
borçlanma s›kl›¤›n›n emsali kurumlar›nkinden farkl› olup olmad›¤›n›n
aç›kça ortaya konulmas› gerekmektedir.
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MENKUL SERMAYE ‹RADI ELDE
EDENLER‹N GEL‹R VERG‹S‹ BEYANNAMES‹
DÜZENLERKEN D‹KKATE ALMASI
GEREKEN HUSUSLAR ve 2004-2005
YILLARINA ‹L‹fiK‹N DÜZENLEMELER
Necati PERÇ‹N
Gelirler Baflkontrolörü

M

I. G‹R‹fi
enkul sermaye iratlar›na yönelik olarak haz›rlanan bu makalemizde;
öncelikle gerçek kiflilerce 2004 y›l›nda elde edilen menkul sermaye iratlar›n›n beyan edilip edilmeyece¤ine, beyan edilmesi halinde beyannamenin verilmesi ve verginin ödenmesine iliflkin aç›klamalara daha sonra da 2005
y›l›na iliflkin düzenlemelere yer verilmifltir. Dolay›s›yla makalemiz iki ana
bölümden oluflmaktad›r.
Makalemizde afla¤›da belirtilen gelirlerin beyan›na iliflkin aç›klamalar yer
almaktad›r.
1. Mevduat faizleri,
2. Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile di¤er her türlü tahvil ve bono faizleri,
3. Hisse senedi kar paylar› (temettü gelirleri),
4. ‹fltirak hisselerinden do¤an kazançlar,
5. Kurumlar›n idare meclisi baflkan ve üyelerine verilen kar paylar›,
6. Özel finans kurumlar›nca kar ve zarara kat›lma hesab› karfl›l›¤›nda ödenen kar
paylar›,
7. Menkul k›ymetler yat›r›m fonlar›n›n kat›lma belgelerine ödenen kar paylar›
8. Repo gelirleri,
9. K›y› bankac›l›¤›ndan (off-shore bankac›l›k) elde edilen faiz gelirleri,
10. Alacak faizleri,
11. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemifl kuponlar›n›n sat›fl›ndan elde
edilen bedeller,
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12. ‹fltirak hisselerinin sahibi ad›na
henüz tahakkuk etmemifl kar
paylar›n›n devir ve temliki karfl›l›¤›nda
al›nan para ve ay›nlar,
13. Her çeflit senetlerin ›skonto edilmesi karfl›l›¤›nda al›nan ›skonto bedelleri,
14. Tüzel kiflili¤i haiz emekli
sand›klar›, yard›m sand›klar› ile emeklilik ve sigorta flirketleri taraf›ndan
çeflitli adlar alt›nda yap›lan ödemeler.

II. BÜTÜN MENKUL SERMAYE
‹RATLARININ YILLIK
BEYANNAME ‹LE BEYAN
ED‹LMES‹ ZORUNLU MUDUR?
2004 y›l›nda elde edilen menkul sermaye iratlar›n›n bir k›sm›;
- Tutar› ne olursa olsun, bir k›sm› ise
- Elde edilen gelirin belirli bir tutar›
aflmamas› halinde, y›ll›k beyanname
ile beyan edilmeyecektir.
Menkul sermaye iratlar›n›n y›ll›k
beyanname ile beyan edilip edilmeyece¤ine iliflkin aç›klamalar afla¤›da yer
almaktad›r.
III. TUTARI NE OLURSA OLSUN
BEYAN ED‹LMEYECEK
MENKUL SERMAYE ‹RATLARI
Afla¤›da belirtilen gelirler tutar› ne
olursa olsun beyan edilmez. Di¤er
gelirler nedeniyle verilen beyannameye de dahil edilmez.
1. Vergi kesintisine tabi tutulmufl olan,
- Mevduat faizleri, (G.V.K. mad. 75/7)
- Özel finans kurumlar›nca kar ve zarara kat›lma hesab› karfl›l›¤›nda ödenen
kar paylar›, (G.V.K. mad. 75/12)
- Repo gelirleri, (G.V.K. mad. 75/14)
‹SMMMO Yay›n Organ›

- Menkul k›ymetler yat›r›m fonlar›n›n
kat›lma belgelerine ödenen kar paylar›.
(G.V.K. mad. 75/1)
2. 07/10/2001 tarihinden itibaren
düzenlenen flah›s sigorta poliçeleri
dolay›s›yla elde edilen menkul sermaye iratlar›. (G.V.K. mad. 75/15)
3. Kurumlar vergisi mükelleflerince
31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde
sona eren hesap dönemlerinde elde
edilen kazançlar›n da¤›t›m› halinde,
gerçek kiflilerce elde edilen kar paylar›.
(G.V.K. Geç. Mad. 62)
4. Kurumlar›n karlar›n› sermayeye
eklemek suretiyle gerçeklefltirdikleri
kar da¤›t›m ifllemlerinde gerçek kifli
ortaklarca elde edilen kar paylar›.
(G.V.K. mad. 75/6-b-i)
IV.-BEL‹RL‹ B‹R TUTARI
AfiMAMASI HAL‹NDE BEYAN
ED‹LMEYECEK MENKUL
SERMAYE ‹RATLARI
Geliri sadece menkul sermaye iratlar›ndan ibaret olan mükelleflerin elde
ettikleri menkul sermaye iratlar›n›n
gayri safi tutarlar› toplam›n›n 14 milyar liray› (14 bin YTL) aflmamas›
halinde, vergi kesintisine tabi tutulmufl
olanlar beyan edilmeyecektir.
Vergi uygulamas›nda, kesinti oran›
s›f›r olarak belirlenmifl kazançlar
vergi kesintisine tabi tutulmufl kabul
edilmektedir.
Menkul sermaye iratlar›n›n gayri safi
tutarlar› toplam›n›n belirlenen haddi
afl›p aflmad›¤›n›n tespitinde, tutar› ne
olursa olsun beyan edilmeyecek olan
menkul sermaye iratlar› dikkate
al›nmayacakt›r.
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Elde edilen gelirin 14 milyar liray›
(14 bin YTL) aflmamas› halinde beyan
edilmeyecek menkul sermaye iratlar›
afla¤›da belirtilmifltir.
- Her nevi tahvil ve Hazine bonosu
faizleri ile Toplu Konut ‹daresi ve
Özellefltirme ‹daresince ç›kar›lan menkul k›ymetlerden sa¤lanan gelirler.
- Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylar›.
Elde edilen gelirin 14 milyar liray›
(14 bin YTL) aflmas› halinde bu gelirlerin tamam› (istisna edilen tutarlar
hariç) y›ll›k beyanname ile beyan edilecektir.
Menkul sermaye iratlar› toplam›n›n
14 milyar liray› (14 bin YTL) afl›p
aflmad›¤›n›n tespitinde indirim oran› ve
istisna uygulanabilecek menkul sermaye iratlar›n›n, indirim oran› ve istisna
uyguland›ktan sonra kalan k›s›mlar›n›n
dikkate al›nmas›, bu iratlar›n beyan
edilmesinin gerekti¤i durumlarda ise
indirim oran› ve istisna uyguland›ktan
sonra kalan k›s›mlar›n›n beyan edilmesi gerekmektedir.
Yukar›da belirtilen gelirlerden, dövize,
alt›na veya baflka bir de¤ere endeksli ,olanlar ile döviz cinsinden ihraç
edilenler hariç her nevi tahvil ve
Hazine bonosu faizleri ile menkul
k›ymetler yat›r›m ortakl›klar›ndan sa¤lanan kar paylar›, indirim oran› uygulamas›ndan, Devlet tahvili ve Hazine
bonosu faizleri (26/07/2001 tarihinden
önce ihraç edilenler hariç) ile tam
mükellef kurumlardan elde edilen kar
paylar›, ayr›ca istisna uygulamas›ndan
yararlanmaktad›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›

‹ndirim oran› ve istisna uygulamas›na
iliflkin aç›klamalara yaz›m›z›n izleyen
bölümlerinde yer verilmifltir.
V.750 M‹LYON L‹RALIK
(750 YTL) TUTARI AfiMAMASI
HAL‹NDE BEYAN ED‹LMEYECEK
MENKUL SERMAYE ‹RATLARI
Türkiye’de vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan afla¤›da
belirtilen menkul sermaye iratlar›n›n
750 milyon liral›k (750 YTL) tutar›
aflmamas› halinde, bu iratlar beyan
edilmeyecektir.
- K›y› bankac›l›¤›ndan (off-shore bankac›l›k) elde edilen faiz gelirleri,
- Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi
gelmemifl kuponlar›n›n sat›fl›ndan elde
edilen bedeller,
- ‹fltirak hisselerinin sahibi ad›na henüz
tahakkuk etmemifl kar paylar›n›n devir
ve temliki karfl›l›¤›nda al›nan para ve
yay›nlar,
- Her çeflit senetlerin iskonto edilmesi
karfl›l›¤›nda al›nan iskonto bedelleri,
- Her nevi alacak faizleri,
- Yurt d›fl›ndan elde edilen di¤er menkul sermaye iratlar›,.
750 milyon liral›k (750 YTL) tutar
bir istisna olmay›p, gelirin beyan
edilip edilmeyece¤ine yönelik tespitte dikkate al›nacak bir haddir.
Bu had yukar›da belirtilen gelirlerin
her biri için ayr› ayr› uygulanmayacak
olup, bu gelirler ile vergi kesintisine
tabi olmayan ve istisna uygulanmayan
menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar›n›n toplam tutar› dikkate al›narak
hesaplanacakt›r.
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VI. ‹ND‹R‹M ORANI
UYGULANARAK BEYAN
ED‹LECEK MENKUL SERMAYE
‹RATLARI HANG‹LER‹D‹R?
Gelir Vergisi Kanununda baz› menkul
sermaye iratlar›n›n enflasyondan
ar›nd›r›ld›ktan sonra kalan tutarlar›n›n
vergilendirilmesi öngörülmüfltür. Enflasyondan ar›nd›rmaya iliflkin indirim
oran› 2004 y›l› için %43,8 olarak belirlenmifltir.
2004 takvim y›l›nda elde edilen menkul sermaye iratlar›ndan;
- Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci
maddesinin ikinci f›kras›n›n 5 numaral› bendinde say›lan her nevi tahvil ve
hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut
‹daresi ve Özellefltirme ‹daresince
ç›kar›lan menkul k›ymetlerden sa¤lanan gelirler,
- Her nevi alacak faizleri,
- Menkul k›ymetler yat›r›m ortakl›k
lar›ndan sa¤lanan kar paylar› indirim
oran› uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.
Dövize, alt›na veya baflka bir de¤ere
endeksli menkul k›ymetler ile döviz
cinsinden ihraç edilen menkul k›ymetlerden elde edilen menkul sermaye
iratlar›n›n beyan›nda indirim oran›
uygulanmayacakt›r.
Ticari iflletmelere dahil kazanç ve
iratlar için indirim oran› uygulanmas› söz konusu de¤ildir.

2004 takvim y›l›nda elde edilen menkul sermaye iratlar›n›n vergilendirilmesinde dikkate al›nacak indirim
oran›n›n tespiti ve indirim oran›
‹SMMMO Yay›n Organ›

uygulanarak beyan edilecek menkul
sermaye iratlar›na iliflkin aç›klamalar Maliye Bakanl›¤›’nca yay›mlanan 27 no.lu Gelir Vergisi Sirküleri
ile aç›klanm›fl bulunmaktad›r
‹ndirim oran›; Vergi Usul Kanununa
göre o y›l için tespit edilmifl olan yeniden de¤erleme oran›n›n, ayn› dönemde
Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluflan bileflik ortalama faiz
oran›na bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
2004 y›l› için tespit edilmifl olan yeniden de¤erleme oran› % 11,2’dir. Bu
dönemde Devlet tahvili ve Hazine
bonosu ihalelerinde oluflan bileflik
ortalama faiz oran› ise % 25,6’dur.
Buna göre, 2004 y›l› gelirlerine uygulanacak indirim oran› (% 11,2 / % 25,6 =)
% 43,8 olmaktad›r.
Beyanname verme s›n›r› olan 14 milyar liran›n (14 bin YTL) hesab›nda,
indirim oran› uygulanabilecek menkul
sermaye iratlar›n›n tutar›, indirim oran›
uyguland›ktan sonra kalan k›s›mlar itibariyle dikkate al›nacakt›r. Bu durumda, baflkaca beyan› gereken gelirlerin
bulunmamas› halinde, indirim oran›
uygulamas›ndan
yararlanabilecek
menkul sermaye iratlar›ndan, gayri safi
tutarlar› toplam› 24.911.032.028
TL.’n› (24.911,03 YTL) aflmayan
tutarlar için y›ll›k beyanname verilmeyecektir.
Ticari iflletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oran› uygulanmas› söz
konusu de¤ildir.
Dövize, alt›na veya baflka bir de¤ere
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endeksli menkul k›ymetler ile döviz
cinsinden ihraç edilen menkul
k›ymetlerden elde edilen gelirler için
indirim oran› uygulanmaz.
VII. DEVLET TAHV‹L‹ VE
HAZ‹NE BONOLARINDAN ELDE
ED‹LEN GEL‹RLERDE ‹ST‹SNA
UYGULAMASI NASIL OLACAKTIR?

G.V.K.’nun Geçici 59’ncu maddesi
hükmü ile 26/07/2001-31/12/2004
tarihleri aras›nda ihraç edilen Devlet
tahvilleri ve Hazine bonolar›n›n faiz
gelirleri ile elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan di¤er kazançlar toplam›n›n 2001
y›l›nda 50 milyar TL’s› (50.000 YTL),
2002 ve izleyen y›llarda ise bu tutar›n
veya art›r›lm›fl tutar›n her y›l için belirlenen yeniden de¤erleme oran› ile
art›r›lmas› sonucunda bulunacak tutar
gelir vergisinden istisna edilmifltir.

Ayn› flekilde 2004 y›l› için gelir vergisinden istisna olan tutar 156 milyar
505 milyon 290 bin liras› (156.505,29
YTL) olmaktad›r. ‹stisna kapsam›na
giren söz konusu kazançlar için y›ll›k
beyanname verilmeyece¤i gibi, di¤er
gelirler dolay›s›yla verilecek y›ll›k
beyannameye de bu kazançlar dahil
edilmeyecektir.
Yine 2004 y›l›nda elde edilen ve gayrisafi tutar› (26.07.2001 tarihinden itibaren TL cinsinden ihraç edilenler)
303.390.195.729 TL.’n› (303.390,20
YTL) aflmayan Devlet tahvili ve Hazine bonosu faiz gelirleri de beyan edilmeyecektir.

‹stisna, faiz gelirleri ile elden ç›karma
dolay›s›yla elde edilen di¤er kazançlar
‹SMMMO Yay›n Organ›

toplam›na uygulanacakt›r. Bir gerçek
kiflinin, hem faiz hem de elden ç›karma
dolay›s›yla elde etti¤i kazanc›n›n
bulunmas› ve gelir toplam›n›n istisna
s›n›r›n› aflmas› halinde, istisnan›n
hangi kazanca uygulanaca¤› serbestçe
belirlenebilecektir.

‹stisna; faiz gelirleri aç›s›ndan indirim
oran›, elden ç›karma dolay›s›yla elde
edilen di¤er kazançlar aç›s›ndan ise
maliyet bedeli endekslenmesi uyguland›ktan sonra bulunan tutara uygulanacakt›r.
‹stisna, sadece gerçek kiflilerce elde
edilen kazançlar yönünden geçerli
olup, ticari iflletmelere ait olan bu tür
gelirlere uygulanmayacakt›r.
VIII. KAR PAYLARININ
VERG‹LEND‹R‹LMES‹ VE
BEYANI NASIL OLACAKTIR?

Gerçek kiflilerce, tam mükellef kurumlardan elde edilen ve Gelir Vergisi
Kanunu uygulamas› bak›m›ndan kar
pay› say›lan gelirler afla¤›daki gibidir:
- Her nev’i hisse senetlerinin kar paylar›,

- ‹fltirak hisselerinden do¤an kazançlar,

- Kurumlar›n idare meclisi baflkan ve
üyelerine verilen kar paylar›,.

Tam mükellef kurumlardan elde edilen
ve yukar›da say›lan kar paylar›n›n
yar›s› gelir vergisinden istisna olup,
kalan tutar vergiye tabi gelir olarak
dikkate al›nacakt›r. Beyana tabi baflka
gelirlerin bulunmamas› halinde, gelir
14 milyar liray› (14 bin YTL) afl›yor
ise beyan edilecektir.
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gisi Kanunu’nun Geçici 61 inci maddesi kapsam›nda vergi kesintine tabi
tutulmufl olan yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanan kazançlar›n
da¤›t›lmas› halinde, gerçek kiflilerce
elde edilen kar paylar›n›n net tutar›na
elde edilen kar pay›n›n 1/9’u eklendikten sonra bulunan tutar›n yar›s› vergiye
tabi gelir olarak dikkate al›nacakt›r.
Beyan edilen tutar›n 1/5’lik k›sm›
hesaplanan gelir vergisinden mahsup
edilecektir.

Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kurum bünyesinde kar›n da¤›t›m› aflamas›nda
yap›lan vergi kesintisinin tamam› mahsup edilecektir. Söz konusu kesinti
oran›, halka aç›k olan ve olmayan tüm
flirketler için %10 olarak uygulanmakta olup, mahsup sonras› kalan tutar
genel hükümler çerçevesinde ret ve
iade edilecektir.

Kurumlar›n 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlar›n›
da¤›tmalar› halinde, gerçek kiflilerce
elde edilen bu kar paylar›, tutar› ne
olursa olsun y›ll›k beyanname ile
beyan edilmeyecektir.

IX. K‹MLER BEYANNAME
VERECEK?

2004 y›l›nda beyan edilmesi gereken
menkul sermaye irad› elde edenler
y›ll›k beyanname verecektir. Y›ll›k
beyanname ile beyan edilmesi gereken
menkul sermaye iratlar›ndan baz›lar›na
iliflkin bilgiler afla¤›da tablo halinde
gösterilmifltir.

01/01/1999-31/12/2002
tarihleri
aras›nda sona eren hesap dönemlerine
iliflkin olup, kurumlar vergisinden
istisna edilmifl kazançlar ile Gelir Ver-

26/07/2001 tarihinden önce Türk Liras› ‹ndirim oran› (%43,8) uyguland›ktan sonra
cinsinden ihraç edilen Devlet tahvili ve kalan tutar 14 milyar (14 bin YTL) liray›
afl›yorsa beyanname verilecektir.
Hazine bonosu faizleri
(G.V.K. Geç. Mad. 59)
26/07/2001 tarihinden itibaren Türk
Liras› cinsinden ihraç edilen Devlet
tahvili ve Hazine bonosu faizleri
(G.V.K. Geç. Mad. 59)

26/07/2001 tarihinden önce ihraç edilen
dövize, alt›na veya baflka bir de¤ere
endeksli menkul k›ymetler ile döviz
cinsinden Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri
G.V.K. Geç. Mad. 59)

‹SMMMO Yay›n Organ›

‹ndirim oran› (%43,8) ve 156 milyar 505
milyon 290 bin liral›k (156.505,29 YTL)
istisna uyguland›ktan sonra kalan tutar 14
milyar liray› (14 bin YTL) afl›yorsa beyanname verilecektir.
‹ndirim oran› uygulanmayacak olup 156
milyar 505 milyon 290 bin liral›k
(156.505,29 YTL) istisna uyguland›ktan
sonra kalan tutar 14 milyar liray› (14 bin
YTL) afl›yorsa beyanname verilecektir.
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Her nev’i alacak faizleri
(G.V.K. Mad. 75/6)

‹ndirim oran› (%43,8) uygulamas› sonucu
kalan tutar›n 750 milyon liray› (750 YTL)
aflmas› halinde beyan edilecektir.

K›y› bankac›l›¤›ndan (off-shore
bankac›l›k) elde edilen faiz gelirleri
(G.V.K. Mad. 75/7 )

Türkiye’de elde edilen kar paylar›
(G.V.K. Mad. 75/1)
1999-2002 tarihleri aras›nda sona eren
hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna kazançlar ile
yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanan kazanç lar›n da¤›t›m› halinde
gerçek kiflilerce elde edilen kar paylar›
(G.V.K. Geç. Mad. 62)

750 milyon liral›k (750 YTL) tutar›
aflmas› halinde tamam› için beyanname
verilecektir. ( TL cinsinden aç›lm›fl
hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde
indirim oran› uygulamas› sonucu kalan
tutar dikkate al›nacakt›r.)
Elde edilen kar pay›n›n brüt tutar›n›n yar›s›
gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar
14 milyar liray› (14 bin YTL) afl›yorsa
beyanname verilecektir.
Elde edilen kar pay›n›n net tutar›na bu
tutar›n 1/9’u eklenerek bulunacak tutar›n
yar›s› gelir vergisinden istisna olup, kalan
tutar 14 milyar liray› (14 bin YTL)
afl›yorsa beyanname verilecektir.

Yukar›da belirtilenlerin bir arada elde Vergi kesintisine tabi olmayan menkul sermaye iratlar› tutar› 750 milyon liray› (750
edilmesi
YTL) afl›yorsa tamam› beyan edilecektir.
Vergi kesintisine tabi menkul sermaye
irad› ile kesintiye tabi olmayan irad›n
toplam› 14 milyar liray› (14 bin YTL)
afl›yorsa tamam› için beyanname verilecektir.

X.YURTDIfiINDA YAfiAYAN
VATANDAfiLARIMIZ HANG‹
DURUMDA BEYANNAME
VERECEK?
Çal›flma veya oturma izni alarak alt›
aydan daha fazla bir süredir yurt
d›fl›nda yaflamakta olan Türk vatandafllar›, Türkiye’de elde ettikleri vergi
kesintisine tabi menkul sermaye iratlar› için tutar› ne olursa olsun beyanname vermeyeceklerdir.
Bu vatandafllar›m›z Türkiye’de elde
ettikleri ve vergi kesintisine tabi tutulmam›fl menkul sermaye iratlar› için
beyanname vereceklerdir.
‹SMMMO Yay›n Organ›

XI. A‹LE B‹REYLER‹N‹N ELDE
ETT‹⁄‹ MENKUL SERMAYE
‹RATLARININ BEYANI NASIL
OLACAK?
Menkul sermaye irad› elde eden aile
bireylerinin (efl ve çocuk) beyanname
verip vermeyece¤i, her bireyin kendi
durumu önceki bölümlerde yap›lan
aç›klamalar çerçevesinde de¤erlen
dirilerek belirlenecektir. Beyan edilmesi gereken herhangi bir gelirin
varl›¤› halinde beyanname, geliri elde
eden aile bireyi ad›na düzenlenerek
imzalanacakt›r.
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Beyanname vermek zorunda olan kiflinin
küçük veya k›s›tl› olmas› ya da mümeyyiz olmamas› hallerinde beyanname, yine
geliri elde eden ad›na düzenlenmekle birlikte, bu kifliler ad›na veli, vasi veya bu
kiflileri temsile yetkili kayy›m taraf›ndan
imzalanacak ve hangi s›fatla imzaland›¤›
beyannamede belirtilecektir.
XII.BEYANNAME NE ZAMAN VE
NEREYE VER‹LECEK?
1 Ocak- 31 Aral›k 2004 döneminde elde
edilen beyana tabi menkul sermaye iratlar›n›n 2005 y›l›n›n Mart ay›n›n (1 Mart –
15 Mart) onbeflinci günü akflam›na
kadar verilecek gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.
Beyanname mükellefin ikametgah›n›n
bulundu¤u yer vergi dairesine verilecektir.
XIII.KES‹LEN VERG‹LER‹N
MAHSUBU NASIL YAPILACAK?
Menkul sermaye iratlar› üzerinden
kesilen vergilerden beyannameye dahil
edilen gelire isabet eden k›s›m, beyanname üzerinden hesaplanan vergiden
mahsup edilecektir.

XVI.

Kar paylar›n›n beyan edilmesi durumunda ise, beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kar paylar›n›n
da¤›t›m› aflama s›nda kurum bünyesinde
yap›lan vergi kesintisinin tamam› mahsup edilecektir.
XIV. BEYANNAMEN‹N
DOLDURULMASINDA PARA
B‹R‹M‹ OLARAK YEN‹ TÜRK
L‹RASI ESAS ALINACAKTIR.
2004 y›l›nda elde edilen gelirler için 2005
y›l›nda verilecek gelir vergisi beyannamelerinin doldurulmas›nda Yeni Türk
Liras› para birimi esas al›nacakt›r.
XV. VERG‹ NE ZAMAN VE
NEREYE ÖDENECEK?
Beyanname üzerinden hesaplanan gelir
vergisi, 2005 y›l›n›n Mart ve Temmuz
aylar›nda iki eflit taksitte ödenecektir.
Hesaplanan vergi, mükellefin ba¤l›
oldu¤u vergi dairesine ödenebilece¤i
gibi, vergi tahsiline yetkili banka flubelerine de ödenebilecektir.

2004 TAKV‹M YILI GEL‹RLER‹NE UYGULANAN VERG‹
TAR‹FES‹

6.000.000.000 liraya (6.000 YTL) kadar...................................................................... %20

14.000.000.000 liran›n (14.000 YTL) 6.000.000.000 liras› (6.000 YTL) için
1.200.000.000 lira (1.200 YTL), fazlas›................................................................... %25
28.000.000.000 liran›n (28.000 YTL) 14.000.000.000 liras› (14.000 YTL) için

3.200.000.000 lira (3.200 YTL), fazlas› ...................................................................... %30
70.000.000.000 liran›n (70.000 YTL) 28.000.000.000 liras› (28.000 YTL) için

7.400.000.000 lira (7.400 YTL), fazlas›................................................................... %35
140.000.000.000 liran›n (140.000 YTL) 70.000.000.000 liras› (70.000 YTL) için

22.100.000.000 lira (22.100 YTL), fazlas›............................................................... %40
140.000.000.000 liradan fazlas›n›n (140.000 YTL) 140.000.000.000 liras›
(140.000 YTL) için 50.100.000.000 lira (50.100 YTL), fazlas›................................. %45
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TAM MÜKELLEF‹YETE TAB‹ GERÇEK K‹fi‹LERCE ELDE ED‹LEN
BAZI MENKUL SERMAYE ‹RATLARININ BEYAN ED‹LMES‹
DURUMUNA GÖRE GRUPLANDIRILMASI
2004 KAZANÇLARINDA BEYAN DURUMU

I BELL‹ HADD‹ AfiTI⁄INDA MUTLAKA BEYAN ED‹LECEK MENKUL SERMAYE
‹RATLARI
fiAHS‹
MS‹
AÇIKLAMA
TEVK‹FAT YASAL
GEL‹R‹N MADDES‹
DURUM
DAYANAK
TÜRÜ

1 Kar paylar›, GVK 75/1-2-3 14 Milyar s›n›r› afl›ld›¤›
temettüler
takdirde beyana tabi.
Ele geçen kar pay›n›n yar›s›
gelir vergisinden müstesna.
Geri kalan yar›s› beyan s›n›r›
afl›ld›¤› takdirde beyana tabi
Kar pay› üzerinden yap›lan
stopaj›n tümü (bu stopaj›n oran›
% 10'dur) hesaplanan vergiden
mahsup edilir. Fon pay›n›n
mahsubu ve iadesi mümkün
de¤il. Mahsup edilemeyen
k›sm›n iadesi mümkündür.
Kar pay›n›n kayna¤› kurumlar›n
1998 ve önceki y›llar karlar›ysa
bunlar›n tamam› vergiden
müstesna. Kar pay›n›n kayna¤›,
kurumlar›n 31.12.2002 ve
öncesinde elde ettikleri KV'nden
müstesna gelirleri ve GVK'nun
Geçici 61. maddesinde yaz›l›
gelirleri ise, ele geçen kar
pay›n›n net tutar›na bu tutar›n 1/9'u
eklenerek bulunan tutar›n yar›s›
vergiye tabi gelir olarak dikkate al›n›r.
Bunlar›n 12 milyar› geçmesi halinde
beyan edilen tutar›n 1/5'i hesaplanan
vergiden mahsup edilir. Kar›n
sermayeye eklenmesi suretiyle edinilen
hisseler, kayna¤›na ve ilgili oldu¤u
y›la bak›lmaks›z›n kar pay›
say›lmaz ve vergiye konu edilmez.
(Menkul k›ymet yat›r›m fonu
kat›lma belgeleri kar paylar› hariç
2004 y›l› sonuna kadar)
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2004 KAZANÇLARINDA BEYAN DURUMU

I BELL‹ HADD‹ AfiTI⁄INDA MUTLAKA BEYAN ED‹LECEK MENKUL SERMAYE
‹RATLARI
fiAHS‹
MS‹
AÇIKLAMA
TEVK‹FAT YASAL
GEL‹R‹N MADDES‹
DURUM
DAYANAK
TÜRÜ

2 Devlet
GVK 75/5
tahvili,
Hazine
bonosu
faizleri KO‹,
TK‹ ve
Özellefltirme
‹daresinin
ç›kard›¤›
menkul
k›ymetlerin
(GOS) vade
sonu
beklenerek
itfas› ve ara
dönemlerde
faizlerin
tahsili

3 Özel Sektör GVK 75/5
Tahvil Faizi

14 Milyar TL'yi aflt›¤› takdirde
Tevkifat var.
beyana tabi. Dövizli olanlar hariç GVK 94/7
indirim uygulamas› var. (2004
Oran› % 0
y›l› için Enflasyondan ar›nd›rmaya
iliflkin indirim oran› %43,8)
26.07.2001 ila 31.12.2004
aras›nda ihraç edilen Devlet
tahvili ve Hazine bonosu gelirleri
ile bunlar›n al›m sat›m kazançlar›n›n
belli bir k›sm› (2004 Y›l› için
156.505.290.000-TL.) 2006 y›l›
sonuna kadar vergiden istisna
edilmifltir. ‹stisna indirim sonras›
gelire uygulan›r. Ana para, kur
farklar› ve de¤er art›fllar› vergiye
tabi de¤il, indirime isabet eden
Stopaj hariç Stopaj mahsubu ve
iadesi mümkün, fon pay›n›n
mahsubu ve iadesi mümkün de¤il,
Stopaj mahsup hakk›n›n tümü
itfa eden taraf›ndan kullan›l›r.

14 Milyar TL'yi aflt›¤› takdirde
beyana tabi. Dövizli olanlar
hariç indirim uygulamas› var.
(2004 y›l› için Enflasyondan
ar›nd›rmaya iliflkin indirim oran›
% 43,8) 2004 y›l› için henüz
belirlenmedi, ana para, kur

Tevkifat var.
GVK 94/7
Oran› % 10

farklar› ve de¤er art›fllar› vergiye
tabi de¤il, indirime isabet eden
stopaj hariç stopaj mahsubu ve
iadesi mümkün. Fon pay›n›n
mahsubu ve iadesi mümkün de¤il.
Stopaj mahsup hakk›n›n tümü
itfa eden taraf›ndan kullan›l›r.
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GVK 75/53
76, 85, 86,
103, 121 ve
Geç.59,
220,243 ve
245 nolu GV.
57 nolu KV
Genel
Tebli¤leri
4842 Geç.Md.
1 5035 Md.
48

GVK 75/5,
76, 85, 86,
103 ve 121;
220 ve 243
nolu GV, 57
nolu KV
Genel Tebli¤i

2004 KAZANÇLARINDA BEYAN DURUMU

I BELL‹ HADD‹ AfiTI⁄INDA MUTLAKA BEYAN ED‹LECEK MENKUL SERMAYE
‹RATLARI
fiAHS‹
MS‹
AÇIKLAMA
TEVK‹FAT YASAL
GEL‹R‹N MADDES‹
DURUM
DAYANAK
TÜRÜ

4 Alacak
Faizleri

GVK 75/6

5 Hisse
GVK 75/8,
senetleri ve 9, 10
tahvillerin
vadesi
gelmemifl
kuponlar›n
sat›fl›ndan
elde edilen
bedeller.
‹fltirak
hisselerinin
sahibi ad›na
henüz
tahakkuk
etmemifl kar
paylar›n›n
devir ve
temliki
karfl›l›¤›nda
al›nan para
ve ay›nlar
Her çeflit
senetten
iskonto
edilmesi
karfl›l›¤›nda
al›nan
iskonto
bedelleri

Stopaj yap›lmad›¤›ndan
Tevkifat yok. GVK 85, 86
750 Milyon TL'yi aflarsa tamam›
ve 76
beyana tabi. Aflmazsa beyana
tabi de¤il. Dövizli olanlar hariç
indirim oran› var (2004 y›l› için
Enflasyondan ar›nd›rmaya iliflkin
indirim oran› % 43,8), ana para
kur farklar› vergiye tabi de¤il.
Stopaj yap›lmad›¤›ndan 750
Milyon TL'yi aflarsa tamam›
beyana tabi. Aflmazsa beyana
tabi de¤il. ‹ndirim yok.
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2004 KAZANÇLARINDA BEYAN DURUMU

I BELL‹ HADD‹ AfiTI⁄INDA MUTLAKA BEYAN ED‹LECEK MENKUL SERMAYE
‹RATLARI
fiAHS‹
MS‹
AÇIKLAMA
TEVK‹FAT YASAL
GEL‹R‹N MADDES‹
DURUM
DAYANAK
TÜRÜ

6 Her türlü
GVK 75/1
yat›r›m
ortakl›¤›ndan
elde edilen
kar paylar›

7 K›y›
GVK 75
bankac›l›¤›ndan
(Off-shore_
Bankac›l›k)
elde edilen
faiz gelirleri
ile yurt
d›fl›ndan elde
edilen di¤er
faiz gelirleri
ile yurtd›fl›ndan
elde edilen
di¤er menkul
sermaye
iradlar›

Kar paylar› (Temettüler) ile (II/1. Tevkifat var.
sat›r) ayn›. fiu kadarki indirim
GVK 94/b-ii
uygulamas› bunlarda mümkün.
Oran› % 10
Ayr›ca yat›r›m ortakl›klar› kurumlar
vergisinden müstesna olan
kazançlar üzerinden da¤›t›ls›n
da¤›t›lmas›n 94/6-a maddesi
uyar›nda stopaj yapt›¤›ndan,
bunlar›n 94/9-b maddesi
kapsam›nda bir de da¤›t›m
esnas›nda stopaj yapmamalar›
gerekir. elde edilen kar paylar›n›n
indirim sonras› k›sm› A tipi
Ortakl›klarda % 0, B tipi
Ortakl›klarda ise % 11 ile
brütlefltirilir. bu stopaj hesaplanan
vergiden mahsup edilebilir.
mahsup edilmeyen verginin iadesi
söz konusu de¤ildir. fon pay›n›n
mahsubu ve iadesi mümkün de¤il.

GVK 22, 85,
86, Geç. 62
4842 GeçMd.1

Stopaj yap›lmad›¤›ndan 750
Tevkifat yok. GVK 75,86,
Milyon TL'yi aflarsa tamam›
94-8
beyana tabi. Aflmazsa beyana tabi
de¤il. Dövizli olanlar hariç indirim
oran› var (2004 y›l› için
Enflasyondan ar›nd›rmaya iliflkin
indirim oran› % 43,8), ana para
kur farklar› vergiye tabi de¤il.
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II TUTARI NE OLURSA OLSUN BEYAN ED‹LMEYECEK MENKUL SERMAYE
‹RATLARI

1 Tüzel kifliye haiz
emekli sand›klar›,
yard›m sand›klar› ile
emeklilik ve sigorta
flirketleri taraf›ndan
yap›lan ödemeler.

GVK 75/5

Tutar ne olursa olsun
beyan edilmeyecek.

Tevkifat var.
GVK 94/15 GVK 85, 86
Oran› %15-10-5

2 Mevduat Faizleri (Özel GVK 75/7,
Finans Kurumlar›ndan 12
al›nan kar paylar›,
KZOB Kar paylar› dahil)
edilmedi¤i için nihai
vergi olacak.

Tutar ne olursa olsun beyan
edilmeyecek. Stopaj›n
mahsubu veya iadesi
mümkün de¤il. Beyan

Tevkifat var. GVK 75, 76,
GVK 94/8 %7 85, 86, 121,
ilâ 24 aras›nda Geç.55
de¤iflen oranlarda

3 Repo Geliri

GVK 75/14 Tutar ne olursa olsun beyan
edilmeyecek. Stopaj›n
mahsubu veya iadesi
mümkün de¤il. Beyan
edilmedi¤i için nihai
vergi olacak.

4 Menkul k›ymet yat›r›m GVK 75/1
fonlar›ndan elde edilen
kar paylar›

Beyana tabi de¤il.

6 Kurumlar›n karlar›n› GVK
sermayeye eklemek
75-94/6-b
suretiyle
gerçeklefltirdikleri kar
da¤›t›m› ifllerinde
gerçek kifli ortaklarca
elde edilen kar paylar›

Beyana tabi de¤il

5 Kurumlar Vergisi
GVK
mükellefleri nin
Geçici 62
31/12/1998 ve daha
önceki tarihlerde sona
eren hesap
dönemlerinde elde
ettikleri kazançlar›n
da¤›t›m› halinde
gerçek kiflilerce elde
edilen kar paylar›
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Tevkifat var.
GVK 94/14
Oran› % 22

GVK 75, 76,
85, 86, 121,
Geç.55

Tevkifat var.
GVK 94/6b-ii
Oran› % 10

GVK Geçici
55.

Tevkifat yok. GVK Geçici
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XVII.2005 YILINDA ELDE
ED‹LECEK fiAHS‹ GEL‹RLER‹N
BEYANI ‹LE ‹LG‹L‹ 5281 SAYILI
KANUNLA YAPILAN
DE⁄‹fi‹KL‹KLER
Bilindi¤i gibi, Vergi Kanunlar›n›n
Yeni Türk Liras›na Uyumu ‹le Baz›
Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda 5281 Say›l› Kanunla, Gelir
Vergisi Kanunu’nda da de¤ifliklikler
yap›lm›flt›r. Yap›lan de¤iflikliklerden
01.01.2005 tarihinde yürürlü¤e giren
ve 2005 y›l›nda elde edilecek flahsi
gelirlerin beyan›n› ilgilendirenleri bu
yaz›m›z›n afla¤›daki bölümlerinde
özetlenmifltir.
5281 say›l› Kanunun 30 uncu maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na
eklenen ve 01.01.2006 tarihinde
yürürlü¤e girmesi öngörülen geçici
67 nci madde ile menkul sermaye
iratlar› ile al›m-sat›m kazançlar› için
yeni ve farkl› bir vergilendirme esas›
belirlenmifltir.
5281 say›l› Kanunla yap›lan ve
01.01.2006 tarihinden itibaren elde
edilen gelirlere uygulanmak üzere
01.01.2006 tarihinde yürürlü¤e girecek
bu yeni düzenlemeye göre menkul sermaye iratlar› ile menkul k›ymetler ve
di¤er sermaye piyasas› araçlar›ndan
elde edilen kazanç ve iratlar, bankalar
ve arac› kurumlar taraf›ndan tutulacak
kay›tlara göre bu kurumlar taraf›ndan
% 15 oran›nda stopaj yoluyla
vergilendirilecek olup bunlar için
ayr›ca beyanname verilmeyecektir.
Özetle üçer ayl›k dönemler itibariyle
gelirler üzerinden banka ve arac›
‹SMMMO Yay›n Organ›

kurumlara % 15 oran›nda özel bir
vergi kesintisi yapma yükümlülü¤ü
getirilmektedir.
Finansal araçlar aç›s›ndan ve kazanc›
elde edenler aç›s›ndan basitlefltirilmifl
bu uygulama ile vergilemede basitli¤in
sa¤lanmas› hedeflenmektedir
Bu gelirler üzerinden ayr›ca G.V.K.
Mad. 94 ve K.V.K. Mad. 24 üncü maddeleri uyar›nca kesinti yap›lmayacak,
bu vergiler nihai vergi olacakt›r. Bu
nedenle üzerinden % 15 vergi kesintisi
yap›lm›fl olan gelirler y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecektir.
01.01.2006 dan geçerli olmak üzere
enflasyon indirimi kald›r›lmakta, al›msat›m kazançlar›nda TEFE art›r›m›
yap›labilmesi için TEFE de % 10 ve
üzerinde art›fl olmas› flart› getirilmektedir.
Gelir Vergisi Kanununa Eklenen
Geçici 67 ‹nci Madde ‹le Yap›lan
Düzenleme
Yukar›da da aç›kland›¤› üzere 5281
say›l› Kanunun 30 uncu maddesi ile
Gelir Vergisi Kanunu’na, çeflitli
finansal araçlardan elde edilen getirilerin ayn› düzeyde kaynakta vergilenmesi, ticari faaliyetlere dahil olmayan
gelirler için kaynakta yap›lan bu
vergilemenin nihai vergileme olmas›
amac› ile geçici 67 inci madde eklenmekte ve vergiden istisna edilenler
d›fl›nda kalan menkul k›ymet gelirleri
ile al›m-sat›m kazançlar›n›n vergilendiril
mesinde y›ll›k beyanname verilmesi yerine
% 15 oran›nda stopaj yap›lmas› uygulamas›na bafllan›lmaktad›r.
67
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Düzenleme 01.01.2006 ila 31.12.2015
tarihleri aras›nda elde edilecek
menkul k›ymet ve di¤er sermaye
piyasas› araçlar›n›n gelirleri ile
al›m-sat›m kazançlar› için geçerlidir.
Geçici 67 nci maddenin 16 nc›
f›kras›na göre, 1.1.2006 tarihinden
itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 1.1.2006 tarihinde yürürlü¤e girecek düzenleme, 31.12.2015
tarihine kadar uygulanacakt›r.
Maliyet
Bedeli
Endekslemesi,
Endeksleme Yap›lacak Dönemde
Tefe Art›fl Oran›n›n % 10 Veya
Üzerinde Olmas› Halinde Yap›la
bilecektir.
5281 say›l› Kanunla Gelir Vergisi
Kanunu’nun safi de¤er art›fl›n›
tan›mlayan mükerrer 81 inci maddesi
01.01.2006 tarihinden itibaren elde
edilen gelirlere uygulanmak üzere
de¤ifltirilmektedir:
Mal ve haklar›n elden ç›kar›lmas›nda
iktisap bedeli, elden ç›kar›lan mal ve
haklar›n, elden ç›kar›ld›¤› ay hariç
olmak üzere Devlet ‹statistik
Enstitüsü’nce belirlenen toptan eflya
fiyat endeksindeki art›fl oran›nda
art›r›larak tespit edilmektedir.
01.01.2006 tarihinden itibaren elde
edilen gelirlere uygulanmak üzere
01.01.2006 tarihinde yürürlü¤e girecek
bu de¤iflikli¤e göre, menkul k›ymetlerin (ivazs›z olarak iktisap edilenler
ile tam mükellef kurumlara ait olan ve
iki y›ldan fazla süreyle elde tutulan
hisse senetleri hariç) veya di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n elden
‹SMMMO Yay›n Organ›

ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar;
gayrimenkullerin iktisap tarihinden
bafllayarak dört y›l içinde elden
ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar ile
di¤er de¤er art›fl kazançlar›nda safi
de¤er art›fl›n›n tespiti için maliyet
bedeli, ancak de¤erleme yap›lacak
süreçte art›fl oran›n›n % 10 veya
üzerinde olmas› halinde endekslenebilecektir.
Dolay›s›yla safi de¤er art›fl›n›n yani
matrah›n tespiti s›ras›nda, elden
ç›kar›lan mal ve haklar›n iktisap
bedelinin elden ç›kar›ld›¤› ay hariç
olmak üzere TEFE art›fl oran›nda
art›r›labilmesi için ayn› dönemdeki
art›fl oran›n›n % 10 veya üzerinde
olmas› gerekecektir. Aksi halde
maliyet bedeli endekslemesi yap›lmayacakt›r.
‹ndirim Oran› Uygulamas›na Son
Verilmektedir.
5281 say›l› Kanunla Gelir Vergisi
Kanununun irat say›lmayan hallerin
belirlendi¤i 76 nc› maddesinin ikinci
f›kras›nda yer alan indirim oran› uygulamas›, enflasyon oran›ndaki düflüfl ve
menkul sermaye iratlar›n›n vergilen
dirilmesinde yeni sisteme geçilmesi
dolay›s›yla 01.01.2006 tarihinden
itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 01.01.2006 tarihinden
itibaren yürürlükten kald›r›lmaktad›r.
2005 y›l›nda elde edilecek gelirler,
2004 y›l›nda geçerli olan esaslara
göre vergilendirilecek, sadece had
de¤ifliklikleri söz konusu olacakt›r.
Mevduat Faizi, Repo Geliri Ve
Menkul K›ymet Yat›r›m Fonlar›
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Kar Paylar› 2005 Y›l›nda da Beyan
D›fl›nda Kalacak.
Bilindi¤i üzere, G.V.K.’nun Geçici 55
nci maddesi,
01.01.1999 ilâ 31.12.2004 tarihleri
aras›nda elde edilen ve tevkif suretiyle
vergilendirilmifl bulunan;
G.V.K.’nun 75 inci maddesinin 7’nci
bendi mevduat faizleri,
12’ci bendi 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›¤›nda
ödenen kâr paylar› ve
14’ncü bent repo gelirleri bentlerinde
yaz›l› menkul sermaye iratlar› ile
1’nci bentteki menkul k›ymetler
yat›r›m fonlar›n›n kat›lma belgelerine
ödenen kâr paylar› için ;
y›ll›k beyanname verilmemesini, di¤er
gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirlerin beyannameye dahil edilmemesini öngörmektedir.
5281 say›l› Kanun’un 43/8-e maddesi
ile GVK nun geçici 55 inci maddesinde yer alan “01.01.1999
31.12.2004” ibaresi “01.01.1999 –
31.12.2005” olarak de¤ifltirilmek
suretiyle, 2005 y›l›nda elde edilecek
söz konusu gelirlerin de y›ll›k beyannameye konu edilmemesi sa¤lanm›flt›r.
Makalemizin yukar›daki bölümlerinde
de aç›kland›¤› üzere 2004 y›l›nda elde
edilecek mevduat faizleri, islamî
bankac›l›k faiz gelirleri ve repo
gelirleri ile menkul k›ymet yat›r›m
fonlar› kâr paylar› için y›ll›k beyan‹SMMMO Yay›n Organ›

name verilmeyece¤i gibi, di¤er gelirler dolay›s›yla beyanname verilmesi
durumunda da bu gelirler beyannamelere dahil edilmeyeceklerdir.
Böylece 5281 say›l› Kanunun 30 uncu
maddesi ile G.V.K.’na eklenen geçici
67 inci madde uyar›nca 01.01.2006 tarihinden
itibaren
farkl›
bir
vergilendirme esas›nda vergilendirilecek olan söz konusu kazançlara iliflkin
düzenlemenin 2005 y›l› sonuna kadar
mevcut hali ile devam etmesi
sa¤lanm›flt›r.
Söz konusu 43/8-e maddesi ile ayr›ca
geçici 55 inci maddede yer alan
"menkul sermaye iratlar› ile menkul
k›ymetler yat›r›m fonlar› kat›lma belgelerine ödenen kâr paylar› için" ibaresi, "menkul sermaye iratlar›,
menkul k›ymetler yat›r›m fonlar›
kat›lma belgelerine ödenen kâr paylar› veya bu fonlar›n kat›lma belgelerinin
‹stanbul
Menkul
K›ymetler
Borsas›nda
al›m
sat›m›ndan elde edilen kazançlar ile
Türkiye’de kurulu vadeli ifllem ve
opsiyon borsalar›nda yap›lan ifllemler sonucunda elde edilen kazançlar
için", fleklinde de¤ifltirilmek suretiyle
menkul k›ymet yat›r›m fonlar›n›n
‹.M.K.B.’de al›m-sat›m›ndan elde
edilen kazançlar ile Türkiye’de kurulu
vadeli ifllem ve opsiyon borsalar›nda
yap›lan ifllemler sonucunda elde edilen
kazançlar›n da ticari iflletmelere dahil
olmamak flart›yla beyan d›fl› kalmas›
sa¤lanm›flt›r.
Devlet Tahvili Ve Hazine Bonosu
Faiz Gelirleri ‹le Al›m-Sat›m
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Kazançlar›nda ‹stisna Uygulama
s›na ‹liflkin De¤ifliklikler :
G.V.K.’nun Geçici 59’ ncu maddesine
göre, 31.12.2006 tarihine kadar
26.7.2001 ilâ 31.12.2004 tarihleri
aras›nda ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolar›n›n faiz gelirleri ve elden ç›kar›lmas›ndan
sa¤lanan di¤er kazançlar toplam›n›n
belli bir k›sm› gelir vergisinden
müstesnad›r.
5281 say›l› Kanun’un 43/8-f maddesi
ile bu geçici 59 uncu maddede yer
alan “31.12.2006 tarihine kadar”
ibaresi “31.12.2007 tarihine kadar”
fleklinde de¤ifltirilmek suretiyle istisnan›n süresi 1 y›l uzat›lm›fl yani kapsama giren menkul k›ymetler
dolay›s›yla 2007 y›l›nda elde edilecek
gelirler de istisna kapsam›na
al›nm›flt›r. Ayn› madde ile ayr›ca geçici 59 uncu maddede yer alan
“26.07.2001 - 31.12.2004” ibaresi
“26.07.2001 - 31.12.2005” olarak
de¤ifltirilmek suretiyle, 2005 y›l›nda
ihraç edilecek Hazine bonosu ve
Devlet tahvilleri de istisna kapsam›na
al›nm›flt›r.
Buna göre 2005 y›l›nda, 26.07.2001 ilâ
31.12.2005 tarihleri aras›nda ihraç

edilen veya edilecek Devlet tahvilleri
ve Hazine bonolar›ndan elde edilen
faiz gelirleri ile bunlar›n al›m
sat›m›ndan sa¤lanan de¤er art›fl
kazançlar›n›n 174.033 YTL.’si (2004
y›l›
için
bu
istisna
tutar›
156.505.290.000 TL.’d›r), gelir vergisinden müstesnad›r. Bu istisna uygulanmadan önce, faiz gelirlerinde
enflasyon indiriminin yap›lmas›, al›m
sat›mdan
do¤an
de¤er
art›fl
kazançlar›nda ise iktisap bedelinin
TEFE ile endekslenmesi gerekir.
Gelir Vergisi Tarifesi
De¤ifltirilmifltir :
5281 say›l› Kanunun 29 uncu maddesi
ile GVK nun 103 üncü maddesinin 1
inci f›kras›nda yer alan gelir vergisi
tarifesi afla¤›daki gibi de¤ifltirilmifltir.
01.01.2005 tarihinden geçerli olmak
üzere yürürlü¤e giren bu de¤ifliklikle,
gelir dilimleri art›r›lm›fl ve YTL
cinsinden yeniden belirlenmifltir.
Ayr›ca tarifedeki en yüksek oran % 40
olarak düzenlenmifltir. Baflka bir
deyiflle en üst gelir dilimi ve en yüksek
oran (% 45 ) kald›r›lm›flt›r.
2005 Y›l›na ‹liflkin Beyan S›n›r›
(15.000 YTL.) :
GVK nun 86/1-c maddesine göre

Ücret D›fl› Gelirler ‹çin ;

6.600 Yeni Türk Liras›na kadar………………………………………………...
15.000 Yeni Türk Liras›n›n 6.600 liras› için 1.320 lira, fazlas› ..........................
30.000 Yeni Türk Liras›n›n 15.000 liras› için 3.420 lira, fazlas› ........................
78.000 Yeni Türk Liras›n›n 30.000 liras› için 7.920 lira, fazlas› .......................
78.000 Yeni Türk Liras›ndan fazlas›n›n 78.000 liras› için 24.720 lira, fazlas› ..........
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% 20
% 25
% 30
% 35
% 40

Ücret Gelirleri ‹çin ;

6.600 Yeni Türk Liras›na kadar………………………………………………...
15.000 Yeni Türk Liras›n›n 6.600 liras› için 990 lira, fazlas› ......................
30.000 Yeni Türk Liras›n›n Liras›n›n 15.000 liras› için 2.670 lira, fazlas› .....
78.000 Yeni Türk Liras›n›n 30.000 liras› için 6.420 lira, fazlas› .................
78.000 Yeni Türk Liras›ndan fazlas›n›n 78.000 liras› için 20.820 lira, fazlas›

vergiye tabi gelir toplam›n›n, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde
yer alan tutar› aflmamas› halinde,
Türkiye’de stopaja tabi tutulmufl olan
birden fazla iflverenden elde edilen
ücretler, menkul sermaye iratlar› ve
gayrimenkul sermaye iratlar› için
beyanname verilmemekte, di¤er gelirler için beyanname verilmesi durumunda da bu gelirler beyannameye
dahil edilmemektedir.
2004 y›l› için beyan s›n›r› 2004 y›l›na
iliflkin vergi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan 14 milyar TL. den
oluflmaktayd›. 5281 say›l› Kanunla
2005 y›l› gelir vergisi tarifesi
yukar›daki flekilde belirlendi¤i için,
2005 y›l›na iliflkin beyan s›n›r›
kendili¤inden 15.000 YTL (15 milyar
TL) olarak teflekkül etmifl bulunmaktad›r.
Buna göre 2005 y›l›nda elde edilen ve
vergiye tabi bulunan gelirlerin toplam›
15.000 YTL nin alt›nda kald›¤›
takdirde, bu gelirlerden stopaja tabi
tutulmufl olanlar beyan edilmeyecektir.
Beyan s›n›r›n›n hesab›nda gelirlerin
enflasyon indirimi, istisna, TEFE ile
maliyet art›r›m› uygulanm›fl ve gider
indirimi yap›lm›fl safi tutarlar› dikkate
al›n›r.
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2004/8295 Say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ‹le Belirlenen Hadler :

5281
say›l›
Kanunla
yap›lan
de¤iflikliklerden olmamakla birlikte,
2004/8295 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile belirlenen baz› tutarlar 2005
y›l›nda elde edilecek gelirlerin
beyan›n› ilgilendirmektedir. Bunlardan
menkul sermaye iratlar› ile ilgili olanlar› afla¤›daki gibidir.
De¤er Art›fl Kazançlar›na ‹liflkin
‹stisna Tutar›:

G.V.K.’ nun mükerrer 80 inci maddesine göre, bir takvim y›l›nda elde
edilen de¤er art›fl› kazanc›n›n belli bir
k›sm› her y›l gelir vergisinden müstesna tutulmaktad›r. 2004 y›l›nda 12 milyar TL olarak uygulanan de¤er art›fl
kazançlar›na iliflkin bu istisna tutar›,
2005 y›l› için 13.000 YTL. olarak
belirlenmifltir.
Ar›zi Kazançlara ‹liflkin ‹stisna
Tutar›:

G.V.K.’ nun 82 nci maddesinin 1,2,3
ve 4 numaral› bentlerinde yaz›l› olan
ar›zi kazançlar toplam›n›n belli bir
k›sm› her y›l gelir vergisinden istisna
edilmektedir. 2004 y›l›nda 12 milyar
TL olarak uygulanan ar›zi kazançlara
iliflkin bu istisna tutar›, 2005 y›l› için
13.000 YTL. olarak belirlenmifltir.
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Tevkifat ve ‹stisna Uygulamas›na
Konu Olmayan Menkul ve
Gayrimenkul Sermaye ‹ratlar›na
‹liflkin Beyanname Verme S›n›r›:

G.V.K.’ nun 86/1-d maddesine göre,
tevkifata ve istisna uygulamas›na konu
olmayan menkul ve gayrimenkul ser-

‹SMMMO Yay›n Organ›

maye iratlar›n›n bir y›l içinde elde
edilen tutar› belli bir haddi
aflmad›¤›nda bu gelirler beyan d›fl›
b›rak›lmaktad›r. 2004 y›l›nda 750
milyon TL olarak uygulanan bu had
2005 y›l› için 800 YTL. olarak uygulanacakt›r.
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HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA
MOTORLU TAfiITLAR VERG‹S‹
fiaban KÜÇÜK
Maliye Müfettifli

E

G‹R‹fi
konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme
ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr›lan araçlarla ilgili motorlu
tafl›tlar vergisi (Yaz›m›zda MTV olarak k›salt›lacakt›r.) uygulamas› bu
yaz›m›z›n konusunu oluflturacakt›r. Yaz›m›zda ayr›ca hurdaya ay›rma iflleminin
önceden bafllat›lmas›na ra¤men çeflitli nedenlerle müteakip alt› ayl›k döneme
sarkmas› durumunda sicilden silme iflleminin yap›ld›¤› döneme iliflkin ödenen
MTV’nin sahip olunmayan bir servet üzerinden al›nd›¤› hususu üzerinde durulacakt›r.

MOTORLU TAfiITLAR VERG‹S‹N‹N N‹TEL‹⁄‹
Türk Vergi Sisteminde servetten al›nan vergilerin üçüncü örne¤ini MTV oluflturmaktad›r.1 Bu vergi veraset ve intikal vergisinin aksine, malvarl›¤›na girebilen tüm de¤erleri de¤il, bunlardan sadece motorlu tafl›tlar› yükümlendirdi¤inden,
kapsam bak›m›ndan bir özel servet vergisi olarak nitelenir. “Türk vergi sisteminde vergileri, konu ittihaz edilen iktisadi unsura göre tasnif etti¤imizde, üzerinde durdu¤umuz bu verginin de yükümlendirdi¤i kaynak itibariyle (bir servet
unsuru olan motorlu araçlar) bir servet vergisi kimli¤i a¤›r basacakt›r.2 5277
say›l› 2005 Mali Y›l› Bütçe Kanununa3 ekli B Cetveline göre MTV, 01.4.7.02
kodlu “Mal Kullan›m› ya da Kullan›m ‹zni veya Faaliyette Bulunma ‹zninden
Al›nan Vergiler” olarak tasnif edilmifltir. 2005 y›l›nda MTV gelir tahmini
2.170.000.000-YTL’dir. Toplam vergi gelir tahmini ise 118.950.000.000YTL’dir. Bu durumda MTV gelirinin toplam vergi gelirleri içindeki pay›n›n
% 1,824 olmas› beklenmektedir.
1
2
3

Servetten al›nan vergilerin ilki emlak vergisi, ikincisi ise veraset ve intikal vergisidir.
Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇA⁄AN, Vergi Hukuku, Ankara, 2003, Turhan Kitabevi 10.
Bask›, sh. 391
31.12.2004 gün ve mükerrer 25687 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r.
5035 say›l› Kanunla 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 51 inci maddesi
de¤ifltirilerek gecikme zamm›n›n günlük olarak hesaplanmas› sistemine geçilmifltir.
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Görüldü¤ü üzere MTV, sahip olunan
bir servet unsurunu vergilendirmektedir. Bu vergi takvim y›l›n›n alt›flar
ayl›k dönemleri itibariyle ödenir.
MTV; motorlu tafl›tlar alt› ayl›k vergilendirme döneminin son günü de tescil
edilse, alt› ayl›k dönemin ilk günü
sicilden de silinse tam olarak ödenmekte ve k›st dönem esas› uygulanmamaktad›r. Bu anlamda MTV belli bir
zaman periyodunda sahip olunan bir
serveti bir anda vergilemektedir.
Gecikme zamm›n›n dahi günlük olarak
hesapland›¤› günümüzde MTV’nin de
en az›ndan ayl›k olarak hesaplan›p alt›
ayl›k dönemler sonunda tahakkuk ettirilmesinin sa¤lanmas› vergide adalet
prensibine daha uygun olacakt›r.4
197 say›l› MTV Kanununun5 yedinci
maddesine göre MTV mükellefiyeti
motorlu tafl›tlar›n trafik, liman veya
belediye sicili ile Ulaflt›rma Bakanl›¤›
taraf›ndan tutulan sivil hava vas›talar›
siciline kay›t ve tescili ile bafllar. fiu
kadar ki, mükellefiyet; takvim y›l›n›n
ilk alt› ay› içinde yeni kay›t ve tescil
edilen tafl›tlarda kay›t ve tescilin
yap›ld›¤› takvim y›l› bafl›ndan; son alt›
ay› içinde yeni kay›t ve tescil edilen
tafl›tlarda ise, son alt› ayl›k dönemin
bafl›ndan itibaren, kay›t ve tescilli olup
da devir ve temlik sebebiyle kay›t ve
tescil yap›lan tafl›tlarda de¤ifliklik, takvim y›l›n›n ilk alt› ay›nda yap›lm›fl ise
takip eden son alt› ayl›k dönemin
bafl›ndan; son alt› ay›nda yap›lm›fl ise
takip eden takvim y›l› bafl›ndan itibaren dikkate al›n›r.
4
5
6

Motorlu tafl›tlar›n trafik, liman veya
belediye sicili ile Ulaflt›rma Bakanl›¤›
taraf›ndan tutulan sivil hava vas›talar›
siciline ait kay›tlar›n›n silinmesi halinde, silinme takvim y›l›n›n ilk alt› ay›
içinde yap›lm›fl ise ikinci alt› ayl›k
dönemin bafl›ndan, ikinci alt› ayl›k
dönem içinde yap›lm›flsa takip eden
takvim y›l› bafl›ndan itibaren mükellefiyet sona erer.
MTV, tafl›tlar›n kay›t ve tescilinin
yap›ld›¤› yerin vergi dairesi taraf›ndan
her y›l Ocak ay›n›n bafl›nda y›ll›k olarak tahakkuk ettirilmifl say›l›r. fiu
kadarki, y›l içinde an›lan Kanunun 10
ve 11 inci maddeleri gere¤ince, vergi
miktarlar›nda bir de¤ifliklik olmas›
halinde, bu de¤iflikli¤e göre ödenecek
vergi; de¤ifliklik, takvim y›l›n›n ilk alt›
ay›nda yap›lm›fl ise takip eden son alt›
ayl›k dönemin bafl›nda, son alt› ay›nda
yap›lm›fl ise takip eden takvim y›l›
bafl›nda tahakkuk ettirilmifl say›l›r.
MTV her y›l Ocak ve Temmuz
aylar›nda iki eflit taksitte ödenir. Takvim y›l›n›n ilk alt› ay›nda, tafl›t›n bünyesinde bir de¤ifliklik olmas› veya verginin art›r›lmas› veya azalt›lmas› halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir.

MOTORLU TAfiITLARIN
TRAF‹KTEN ÇEK‹LMES‹ ‹fiLEM‹
2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanununun6 20 nci maddesine göre araç
sahipleri tescili zorunlu ve ilk tescili
yap›lacak olan araçlar›n sat›n alma

Kanun 18.02.1963 tarihinde kabul edilmifl ve 23.02.1963 tarih ve 11342 say›l› Resmi Gazetede
yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Kanun 18.10.1983 gün ve 18195 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Yönetmelik 18.07.1997 gün ve mükerrer 23053 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
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veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için, hurdaya
ç›kar›lma halinde ç›kar›l›fl tarihinden
itibaren 1 ay içinde tescilin silinmesi
için; yaz›l› olarak ilgili tescil kurulufluna baflvurmak zorundad›rlar.
Karayollar› Trafik Yönetmeli¤inin7 29
uncu maddesinin B-a f›kras›na göre
araç sahipleri araçlar›n› hurdaya
ç›karma halinde hurdaya ç›kar›l›fl tarihinden itibaren 1 ay içinde yetkili tescil kurulufluna tescilin silinmesi için
gerekli bilgi ve belgelerle yaz›l› olarak
müracaat etmek zorundad›rlar. Hurdaya ç›kar›lan araçlar›n "hurdaya ç›kar›lm›flt›r" damgas› vurularak sahiplerine
verilen tescil belgeleri araçlar›n hurda
olarak sat›fllar›nda sahiplik belgesi olarak kullan›l›r.
Yönetmeli¤in 39 uncu maddesine göre
ekonomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme
ve benzeri durumlar dolay›s›yla kullan›lamaz hale gelen araçlar ve devir
veya nakil ile hurdaya ay›rma ifllemi
bir arada yap›lacak araçlarda, sahiplerinin dilekçe ile iste¤i üzerine, muayeneye tabi tutulmadan motorlu araçlar
hurdaya ayr›labilir.
Bunlar›n kay›tlar›na ve tescil belgelerine "hurdaya ç›kar›lm›flt›r" damgas›
vurularak kay›t konulur ve tescil belgesi sahiplerine verilir. Trafik belgesi ile
tescil plakalar› geri al›narak iptal edilir.
Hurdaya ayr›lm›fl olan tafl›tlar,
onar›mla yenilenseler bile tescil edile-

mezler. Ancak, kullan›labilir durumdaki motoru ve di¤er parçalar›, baflka
araçlarda kullan›labilir. Araçlar›n› trafikten çekmek isteyenler hakk›nda
afla¤›daki esas ve usuller uygulan›r.
Müracaat, ilgili tescil kurulufluna, araç
sahipleri veya ad›na yetki belgesi olan
kiflilerin bir dilekçeyle müracaat› ile
yap›l›r.
Müracaat s›ras›nda dilekçeye, vergi ile
ilifli¤i kesildi¤ine dair bilgi ve belgeler
ile tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil
plakalar› eklenir.
Tescil kuruluflundaki tescile esas
müracaat formunun, tescil belgesinin
ve tescil defterinin ilgili bölümüne
"trafikten çekilmifltir" kayd› konularak,
tescil belgesi araç sahibine iade edilir.
Trafik belgesi ve tescil plakas› geri
al›narak iptal edilir ve trafikten çekme
ifllemi tamamlan›r.
Trafikten çekme ifllemi tamamlanan
arac›n tescili silinir ve tescilinin silindi¤i ilgili vergi dairesine bildirilir.
TRAF‹KTEN ÇEK‹LEN ARAÇLARIN MOTORLU TAfiITLAR
VERG‹S‹
Karayollar› Trafik Yönetmeli¤inde
05.07.2003 tarihinde yap›lan de¤ifliklikler sonucunda çal›nan ve trafikten
çekilen araç sahiplerinin MTV mükellefiyeti ile ilgili hususlar 1 seri numaral› MTV Sirküleri ile izah edilmifltir.8
Karayollar› Trafik Yönetmeli¤inde
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönet-

7 Bu bent 05.07.2003 gün ve 25159 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan Yönetmelik ile eklenmifltir.
8 Sirküler 28.06.2004 tarihlidir.
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meli¤in ikinci maddesi ile Kara Yollar›
Trafik Yönetmeli¤inin “Araçlar›n Trafikten Çekilmesi ve Trafikten Çekilen
Araçlar›n Yeniden Trafi¤e Ç›kar›lmalar›” bölüm bafll›kl› 41 inci maddesinin
(a) bendine “Trafikten çekme ifllemi
tamamlanan arac›n tescili silinir ve tescilinin silindi¤i ilgili vergi dairesine
bildirilir.” hükmünün yer ald›¤› (5)
numaral› alt bent eklenmifltir.
Araçlar›n› trafikten çekmek isteyenler
ile trafikten çekilen araçlar›n› yeniden
trafi¤e ç›karmak isteyen mükellefler
ile ilgili MTV uygulamas› Kara Yollar›
Trafik Yönetmeli¤inde yap›lan yeni
düzenlemeye göre flu flekilde olacakt›r:
Karayollar› Trafik Yönetmeli¤inde
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmeli¤in yürürlü¤e girdi¤i 05.07.2003
tarihinden itibaren trafikten çekme belgesi al›nan araçlar›n tescil kay›tlar›n›n
silinmesi ve tescil kay›tlar›n›n silindi¤inin trafik tescil kurulufllar›nca ilgili
vergi dairelerine bildirilmesi halinde;
tescil kayd›n›n silindi¤i tarihi takip
eden dönemin bafl›ndan itibaren MTV
Kanununun 8 inci maddesi hükmü
gere¤ince, bu araçlardan dolay› MTV
mükellefiyeti bulunan kiflilerin mükellefiyetleri sona erdirilecektir. Trafikten
çekme belgesine sahip olan araçlar›n
yeniden trafi¤e ç›kar›lmas› halinde ise
bu
araçlar›n
tescil
kayd›n›n
yap›ld›¤›n›n trafik tescil kuruluflu
taraf›ndan ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde; tescil kayd›n›n yap›ld›¤›
tarihten itibaren MTV mükellefiyeti
yeniden bafllat›lacakt›r. Mükellefiyetin
sona erdi¤i tarih ile mükellefiyetin bafllad›¤› tarih aras›nda geçen dönemler
için MTV tahakkuku yap›lmayacakt›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ
Daha önce ifade etti¤imiz gibi MTV
sahip olunan bir servet üzerinden
al›nan bir vergidir. MTV, takvim
y›l›n›n alt›flar ayl›k dönemleri itibariyle -tescil veya sicilden silme iflleminin
ne zaman yap›ld›¤› göz önünde tutulmadan- tam olarak al›nan bir vergidir.
Bu anlamda 30.06.2004 ya da
31.12.2004 tarihinde tescil edilen
motorlu tafl›t için de verginin dönem
taksiti tam olarak tahakkuk ettirilmektedir. Keza 01.01.2005 ya da
01.07.2005 tarihinde sicilden silinen
araç için de 2005 takvim y›l› MTV
dönem taksitinin ödenmesi gerekmektedir.
Biz bu yaz›m›zda ekonomik ömrünü
doldurma, herhangi bir kaza, yanma,
tahrip edilme ve benzeri durumlar
nedeniyle hurdaya ayr›lan araçlarla
ilgili MTV uygulamas›n› izah etmeye
çal›flt›k. Hurdaya ay›rma iflleminin takvim y›l›n›n alt›flar ayl›k dönemleri itibariyle, ayn› dönemde bafllay›p bitmesi durumunda yaln›zca o döneme iliflkin verginin ödenmesine ra¤men bu
ifllemin vergilendirme dönemlerinden
birinde bafllay›p çeflitli sebeplerle di¤er
döneme sarkmas› durumunda mükellef
asl›nda o dönem içinde sahip olmad›¤›
bir servet unsuru için özel bir servet
unsuru olan MTV sini ödemektedir.
Bizim kiflisel görüflümüze göre özellikle trafik kazas›, yanma, tahrip edilme
ya da çal›nma gibi nedenlerle kiflisel
mamelekten ayr›lan motorlu tafl›tlarda
sicilden silme ifllemi di¤er alt› ayl›k
döneme sarksa da kaza, yanma, tahrip
edilme ya da çal›nmaya iliflkin tanzim
Mali ÇÖZÜM - 69

edilen tutanak tarihi esas al›narak
MTV al›nmas› vergide adalet prensibine daha uygun olacakt›r.

Bu uygulama, özellikle trafik kazas›,
arac›n yanmas›, tahrip edilmesi ya da
çal›nmas› gibi nedenlerle zaten maddi
anlamda zor duruma düflen mükellefler
aç›s›ndan hakkaniyete daha uygun bir
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çözüm yolu olacakt›r. Çünkü hurdaya
ay›rma iflleminin yap›labilmesi için
vergi dairesinden ilifliksiz belgesi
al›nmas› gerekmekte ve bu belge ancak
o dönemin taksitinin de ödenmesi
durumunda verilmektedir. Sonuç olarak o vergilendirme döneminde sahip
olunmayan bir servet unsuru için MTV
ödenmesi gerekmektedir.
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ÖZEL ‹NfiAATLARIN
VERG‹LEND‹R‹LMES‹NDE SORUNLAR
Ercan APTÜRK
Gelirler Baflkontrolörü

Ü

I-G‹R‹fi:
lkemizin somut bir gerçe¤i, gayr›menkul sat›fllar›nda tapu müdürlüklerine
beyan edilen tapu harc›na esas bedeller gerçek sat›fl fiyatlar›n›n çok
alt›ndad›r.Etkin denetimin eksikli¤inin yan›s›ra,toplumsal olarak bu alanda vergiye gösterilen direnç baflrol oynamaktad›r. Öyle ki,‹stanbul gibi megapol
nitelikteki bir kentteki yap›lar›n büyük bir k›sm›n›n kaçak yap›laflmaya zemin
haz›rlayan ruhsats›z ve yasalara ayk›r› flekilde konumlanm›fl olmas› bu konudaki
en çarp›c› örneklerden birisidir.
Tapu harc›ndan kaç›nmak için resmi senette yer alan sat›fl bedelinin gerçek sat›fl
bedelinden daha düflük gösterilmesi sonucunda daha düflük tutarda tapu harc›
ödenmesi asl›nda muvazaal› ifllemlere aç›lan bir kap›d›r.
Sat›fl, bir mal›n mülkiyetinin belli bir bedel karfl›l›¤›nda bir baflkas›na devredilmesi ifllemidir. Sat›fl sözleflmesinin iki unsuru vard›r. Bunlar sat›lan tafl›nmaz mal
ve sat›fl bedelidir.Sat›fl bedelinin belirlenmesi taraflara aittir. Az veya çok belirlenebilir.Tapu sicil müdürlüklerinin bu bedelin az veya çok oldu¤u yönünde
müdahale yetkisi yoktur. Ancak tapu sicil müdürlü¤ü, sat›fl bedelinin emlak
beyan de¤erine yeniden de¤erleme oran› uygulanmak suretiyle bulunacak de¤erden düflük olmamas› gerekti¤ini, afla¤› olmas› halinde aradaki fark›n Vergi Usul
Kanununa göre cezal› olarak tahsil edilece¤ini resmi senede yazarak taraflara
hat›rlat›r.Sat›fl bedelinin çok düflük gösterilmesi halinde, müdürlük ifllem yapmaktan kaç›namaz.Sat›c›n›n istemi halinde sat›fl bedelinden arta kalan k›s›m için
kanuni ipotek tesis edilebilir.Sat›c› sat›fl bedelinin tamam›n› ald›¤›n› beyana zorlanamaz.Sat›fl bedelinin ödenmesi konusunda taraflar aras›ndaki hususlar ve
vadeler resmi senede yaz›l›r
II-ÖZEL ‹NfiAATLARDA VERG‹LEND‹RME REJ‹M‹:
Müteahhit s›fat›na sahip gerçek veya tüzel kiflilerin, kendi nam ve hesaplar›na
yap›p satt›klar› daire ve iflyerleri, imal edilen emtia niteli¤indedir. Bu tür iflletmelerde vergiyi do¤uran olay›n tespit tarihi olay›n özelli¤ine göre de¤iflmekle
birlikte, vergileme aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.
‹nfla edilen daire ve iflyerlerinin inflaat devam ederken sat›lmas› halinde, sat›fl›
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yap›lan daire veya dükkan›n sat›fl
bedeli belli olmakla birlikte, maliyet
tespiti tam olarak yap›lamamakta bu
nedenle de, inflaat›n devam› s›ras›nda
sat›fl› yap›lan daire ve iflyerleri
karfl›l›¤›nda müflterilerden al›nan para
avans niteli¤i tafl›maktad›r. Bu durumda, inflaat devam etmekte iken veya
arsa pay› üzerinden sat›fl› yap›lan daire
ve iflyerlerine iliflkin sat›fl bedelinin
tamam›n›n, inflaat›n tamamlan›p anahtar teslimi yap›lan y›l›n sat›fl has›lat›
olarak kay›tlarda gösterilmesi gerekmektedir. Çünkü bu tarih itibariyle vergiyi do¤uran olay gerçekleflmifl olmaktad›r
‹nflaat›n devam› s›ras›nda yap›lan
daire sat›fllar›nda tapuda tescil ifllemi
yap›lm›fl olsa bile, dairenin al›c›n›n fiili
kullan›m›na tahsisi ile vergiyi do¤uran
olay gerçekleflmifltir. Bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde
müteahhit taraf›ndan sat›fl faturas›n›n
düzenlenmesi gerekmektedir.
V.U.K'nun 231. maddesinin beflinci
bend hükmü, fatura düzenlenmesini
ödemeye de¤il teslime ba¤lam›flt›r. Bu
nedenle, müteahhitlerin kendi namlar›na yapt›klar› inflaatlarda, inflaat›n
bitiminden önce özel sözleflme veya
sat›fl vaadi ile veya arsa pay› üzerinden
yap›lan sat›fllarda bir teslim veya hizmet mevcut olmad›¤›ndan ve al›nan
bedeller avans niteli¤i tafl›d›¤›ndan,
fatura düzenlenmesi ve katma de¤er
vergisi uygulamas› söz konusu olmayacakt›r. ‹nflaat ve onar›m ifli yapan firmalar›n, iflin bafl›nda peflin olarak tahsil ettikleri avanslar bir teslim ve hizmetin karfl›l›¤›n› oluflturmad›¤›ndan,
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avans›n al›nd›¤› tarihte fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktad›r.
Özel inflaatlar›n herhangi bir k›ymet
imali ve sat›fl›ndan fark› bulunmad›¤›ndan, kazanç tespiti maliyetle sat›fl
bedeli karfl›laflt›rmak suretiyle yap›lacakt›r. Özel inflaat yapanlar infla ettikleri daire/dükkanlar› inflaat devam
ederken de satabileceklerdir. Burada
vergiyi do¤uran olay›n tespiti aç›s›n
dan esas olan, iktisadi tasarruf
hakk›n›n devridir.
III-ÖZEL ‹NfiAATLARIN
VERG‹LEND‹R‹LMES‹NDE
D‹KKATE ALINMASI GEREKEN
SAPTAMA VE
DE⁄ERLEND‹RMELER:
Baflta büyük kentler olmak üzere,özellikle denize k›y›s› olan sahil fleritlerinde arazisi ve arsas› olan kifliler bu arazi
veya arsalar›n› müteahhitlere ya da
kooperatiflere kat karfl›l›¤› inflaat sözleflmelerine istinaden vermekte,
karfl›l›¤›nda büyük miktarlarda daire
ve dükkan almakta ve büyük rantlar
elde edilmektedir.Arsa veya arazi
sahiplerinin bir ço¤u bilgisizlikten
dolay› bu kazançlar›n› beyan d›fl›
b›rak›rken, bir k›s›m arsa sahipleri
taraf›ndan elde edilen söz konusu
kazançlar Gelir Vergisi Kanunu’nun
56 ve mükerrer 80’nci maddesi kapsam›nda de¤erlendirilmektedir.‹lgili
maddelerde yer alan dört y›ll›k
süre,arsa karfl›l›¤› elde edilen daire ve
dükkanlar›n müteahhitler taraf›ndan
kendilerine teslim tarihi itibar›yle de¤il
arsan›n iktisap tarihinden itibaren bafllat›lmaktad›r, bu nedenle hiç vergi
ödenmeyebilmektedir.
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Bir k›s›m arazi veya arsa sahipleri
ise,kas›tl› olarak vergiden kaç›nmak
amac›yla kendileri veya yak›nlar›
arac›l›¤›yla
kurduklar›
flirketler
vas›tas›yla kendi arsalar›n› flirketlerine
arsa karfl›l›¤› verilmektedir.
Ticari kazançta elde etme de¤il,tahakkuk esast›r.Bu nedenle,infla edilen
apartman,daire,kat veya dükkan olarak
ister peflin isterse taksitle sat›ls›n sat›fl
tarihinde vergiyi do¤uran olay meydana gelecektir.‹nflaat devam ederken
sat›fl gerçekleflmiflse,sat›fl akdinin
yap›ld›¤› tarihi vergiyi do¤uran olay›n
cereyan etti¤i y›l olarak kabul etmek
imkans›zd›r, çünkü inflaat devam ederken henüz maliyet oluflmam›flt›r.
Ancak;daire,dükkan kat veya dükkanlar bitirildi¤inde maliyet bedelleri belli
olacakt›r. Uygulamada genellikle,özel
inflaat yapanlar›n satt›klar› daire ve
dükkanlar için arsa tapusu düzenledikleri görülmektedir.Verilen arsa tapusuna istinaden sat›c› daireyi al›c›ya teslim etmekte ve al›c›lar irtifak hakk›
tapuya tescil ettirilmek suretiyle daire
tapusu sahibi olmaktad›rlar.Yap›lan bu
muvazaal› ifllem daha sonra tapu sicilinde “cins tashihi” talep edilerek
düzeltilmektedir.Bu ifllemler s›ras›nda
al›c›lar dairenin bedeli üzerinden harç
ödemektedirler. Bu uygulamada,arsa
tapusu ile dairenin al›c›ya teslimi ile
bafllang›ç yap›lmakta,arsa tapusu ile
arsan›n belli bir hissesi sat›lmakta ve
arsa üzerine yap›lan inflaat arsan›n
mütemmim cüzü oldu¤undan öncelikle
gayrimenkul üzerinde ifltirak halinde
mülkiyet do¤maktad›r.Sat›c›n›n daire
veya dükkan› al›c›ya teslimi ile sat›fl
akdi, elde etme hükümleri yönünden
‹SMMMO Yay›n Organ›

tamam olmaktad›r.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 37/4 ‘ncü
maddesi
uyar›nca
gayrimenkul
al›m,sat›m ve infla iflleriyle devaml›
olarak u¤raflanlar›n bu ifllerden elde
ettikleri kazançlar ticari kazanç olarak
vergilendirilmektedir.Bu madde ile
güdülen amaç faaliyetin maksad› ve
devaml›l›¤›d›r.
Özel inflaatlarda kazanç tesbiti,maliyetle sat›fl bedeli karfl›laflt›r›lmak suretiyle hesaplanmaktad›r. Daire, kat veya
dükkanlar›n maliyeti,binan›n tüm
maliyetinden her daire, kat veya dükkana baz› ölçü ve esaslara göre pay
verilmek suretiyle bulunur.Maliyetin
tesbitinde müflterek kullan›lan yerlerin
de gözönüne al›nmas› gerekir. Daire,
kat veya dükkan fleklinde ki ba¤›ms›z
bölümlerin maliyetinin tesbitinde
Vergi Usul Kanunu’nun imal edilen
emtiada maliyet bedeli ile ilgili
275.maddesi hükmünden yararlan›l›r.
Bina maliyeti, ruhsatnamesinde yaz›l›
bulunan-ruhsatname yoksa kurumca
tespit edilecek olan-yüzölçümü ile m2
maliyet bedelinin çarp›m› suretiyle
hesaplanmaktad›r. Dan›fltay’›n son
içtihatlar›nda, maliyet bedelinin saptanmas›na olanak bulunmayan hallerde, sat›fl bedeli üzerinden piyasa cari
kar haddi uygulanmak yoluyla takdir
matrah›n›n gerçe¤e uygun olup
olmad›¤›n›n denetimi kabul edilmifltir.
Vergi Usul Kanunu'nda, inflaat ve-ya
gayrimenkullerin maliyet bedellerinin
nelerden meydana geldi¤i konusunda
yeterli aç›kl›k yoktur. Bu boflluk di¤er
mevzuat ve içtihatlarla doldurulma-ya
çal›fl›lmaktad›r. Y›llara yayg›n inflaat
80

Mali ÇÖZÜM - 69

ve onar›m iflleriyle ilgili olarak
kazanc›n tespit flekline ait aç›klamalar
ise Gelir Vergisi Kanunu'nun 42-44.
maddelerinde yer almaktad›r. Özellikle
özel inflaat iflleri ile ilgili kazanc›n tesbiti konusunda vergi kanunlar›nda
yeterli aç›kl›k yoktur.
IV-DE⁄ERLEND‹RMELER VE
SONUÇ:
Türkiye’de özel inflaatlar›n vergilendirilmesinde ciddi sorunlar bulunmaktad›r.
Öncelikle,müteahhitler aç›s›ndan ilk
gözlemlenen olgu, müteahhitlerin
tamam›n›n gerçek bedellerin alt›nda
sat›fl tutarlar›n› beyan etmeleridir.
Ayr›ca, müteahhitlerin büyük bir
k›sm›, gerek firmalar ad›na kay›tl›,
gerekse de gerçek kiflilerden kat
karfl›l›¤› inflaat sözleflmelerine istinaden alm›fl olduklar› arsalar üzerine
bloklar halinde yapt›klar› inflaatlar›
GVK 42. maddesi kapsam›nda düzenlenen y›llara sari inflaat olarak de¤erlendirilmekte, inflaatlar›n büyük bir
k›sm› tamamlanm›fl olmas›na karfl›n
göstermelik olarak çok az bir k›sm›

‹SMMMO Yay›n Organ›

tamamlanmayarak sürekli olarak vergi
ertelemesi yoluna gidilmektedir.Son
noktada,müteahhitlerin ço¤unlu¤u kat
karfl›l›¤› inflaat sözleflmelerine istinaden infla ettikleri daire ve dükkanlar›n
arsa sahiplerine teslimlerinde 30 No’lu
KDV Genel Tebli¤i uyar›nca fatura
düzenlememektedirler.
Genel olarak durum gözlendi¤inde
görülmektedir ki,kooperatiflerin de
vergisel yükümlülüklere uymad›¤› bir
gerçektir.
Özellikle,kooperatiflere
tan›na vergi muafiyetine iliflkin yasal
koflullar afl›nd›r›lmakta,kötüye kullan›l
maktad›r.
‹nflaat sektörü;yap›s› itibar›yle canl› ve
dinamik özelli¤e sahip olup,s›cak
paran›n egemen oldu¤u bir alanda faaliyet göstermektedir.Küçük sermayeye
sahip ve düflük kazançlara sahip olanlar›n dahi yüksek tutarlarda vergi ödedi¤i sistemlerde de¤eri trilyonlara
varan kazançlar› elde eden kifli ya da
firmalar›n hiç vergi ödememesi ya da
dikkate de¤er derecede düflük vergiler
ödemesi vergi ve denetim sistemimizin yetersizli¤ini aç›k ve net olarak ser-
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‹fi HUKUKUNDA ‹fiVEREN KAVRAMI
VE UNSURLARI
Dr. Muzaffer KOÇ
‹fl Müfettifli

F

I) G‹R‹fi
arkl› tan›mlar› bulunmas›na ra¤men ifl hukuku, iflçiler ve iflverenler
aras›ndaki iliflkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dal›d›r. ‹flçi ve iflveren kavramlar› da, ifl hukukunun temel kavramlar› olarak ortaya ç›kmaktad›r. ‹flçi kavram› çeflitli yönleriyle genifl olarak incelenmesine karfl›n, iflveren
kavram› daha az ele al›nm›flt›r. Fakat iflin özünde, ifl hukukunun temel amac› olan
iflçinin korunmas›, iflverenin kendisine düflen sorumluluklar› yerine getirmesiyle
mümkündür. Bu yüzden iflveren kavram›n›n ortaya konulmas› önem arz eder. ‹fl
iliflkisinin iki kifli taraf›ndan gerçekleflmesi halinde, iflverenin tespitinde zorluk
bulunmamaktad›r. Ancak, günümüzde, çal›flma hayat›n›n dinamik yap›s› ve h›z
kesmeyen teknolojik geliflmeler, girift iliflkiler yuma¤›nda bulunan iflyerleri ve
iflverenleri ortaya ç›kartm›flt›r. Bu manzara karfl›s›ndaki iflçi, iflvereni ve/veya
iflverenleri tan›makta zorluk çekebilmektedir. Bu ba¤lamda iflverenin tespitinde
güçlük bulunmaktad›r (Engin, 1993: 31-32). Bu yaz›da, ‹fl hukukunda iflveren
kavram› ve unsurlar› ele al›nm›flt›r.
II) ‹fiVEREN KAVRAMI
Çal›flma mevzuat›nda iflveren kavram› temelde, iflçi kavram› ba¤lam›nda ele
al›nm›flt›r. 4857 Say›l› ‹fl Kanunu, 5953 Say›l› Bas›n ‹fl Kanunu, 854 Say›l› Deniz
‹fl Kanunu, 2821 Say›l› Sendikalar Kanunu ve 2822 Say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi,
Grev ve Lokavt Kanunlar›nda iflveren kavram›n›n ortaya konulmas›nda iflçi kavram› temel unsuru oluflturmaktad›r.
A) 4857 Say›l› ‹fl Kanunu
22.05.2003 tarihli 4857 Say›l› ‹fl Kanunu’nun yürürlükten kald›rd›¤› 1475 Say›l›
‹fl Kanunu’nun 1. maddesinde iflveren, bir ifl sözleflmesine dayanarak herhangi
bir iflte ücret karfl›l›¤› iflçi çal›flt›ran tüzel veya gerçek kifli olarak tan›mlanmaktayd›. Bu tan›mda hemen birkaç nokta göze çarpmaktayd› (Delice, 1993:1; Tunçoma¤, 1989:64). Bunlar;
√ ‹fl sözleflmesine dayanan bir iliflki
√ Herhangi bir iflte çal›flt›r›lan iflçi
√ ‹flçinin ifl karfl›l›¤› ücret almas›
‹SMMMO Yay›n Organ›
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√ ‹flverenin gerçek yada tüzel kifli
olmas›
√ ‹flçinin çal›flt›¤› iflyerinin ‹fl Kanununun kapsam›nda olmas› olarak s›ralanabilir.
‹fl sözleflmesinin temelde, iflçinin
çal›flt›¤› iflyerinin kanun kapsam›nda
olmas› flart› hariç, di¤er flartlar› kapsad›¤› söylenebilir. Baflka bir ifadeyle
iflverenin tan›m›nda 2 temel flarttan
bahsetmek mümkündür: ‹liflkinin ifl
sözleflmesine dayanmas› ve ‹fl Kanunu’nun kapsam›nda bir iflyerinin
bulunmas›.
4857 Say›l› Yeni ‹fl Kanunu ise
“tan›mlar” bafll›¤› alt›nda 2. maddesinde bir ifl sözleflmesine dayanarak
çal›flan gerçek kifliye iflçi, iflçi çal›flt›ran
gerçek veya tüzel kifliye yahut tüzel
kiflili¤i olmayan kurum ve kurulufllara
iflveren denilece¤ini belirtmek suretiyle iflveren kavram›n› iflçi kavram›n›n
üzerine bina etmifltir. Baflka bir ifadeyle, iflçi tan›m›ndaki unsurlar ayn› kalmakta; yaln›zca özne de¤iflmektedir
(Çelik, 1994;47). Baflka bir deyiflle
iflveren kavram›, iflçi kavram›na ba¤l›
olarak ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü,
iflveren, iflçi çal›flt›rd›¤› için iflverenlik
s›fat› kazanmaktad›r. ‹flçi, ifl sözleflmesi ile yüklendi¤i ifli, iflverenin emir ve
talimatlar›na uygun bir biçimde yerine
getirdi¤inden, iflveren, iflçiden “iflin
görülmesini isteme” ve bu yönde emir
ve talimatlar verme yetkisine (yönetim
yetkisi) sahip olan kimse olarak ortaya
ç›kmaktad›r (Bir Numara Yay›nlar›,
Ulucan, 1997:667-668).
Buna göre ‹fl Kanunu ba¤lam›nda iflveren kavram›;
‹SMMMO Yay›n Organ›

√ ‹fl sözleflmesine dayanan bir iliflki
√ Çal›flt›r›lan iflçi
√ ‹flverenin gerçek veya tüzel kifli
yahut tüzel kiflili¤i olmayan kurum ve
kurulufl olmas›
√ ‹flverenin sahibi oldu¤u iflyerinin ifl
kanununun kapsam›nda olmas› unsurlar›n› tafl›maktad›r.

B) 854 Say›l› Deniz ‹fl Kanunu
854 Say›l› Deniz ‹fl Kanunu’nun 2.
maddesinde iflveren, “gemi sahibi
veya kendisinin olmayan bir gemiyi
kendi ad›na ve hesab›na iflleten
kimse” olarak tan›mlanm›flt›r. Bu ba¤lamda iflveren niteli¤ini kazanmak
için, iflyerinin veya iflletmenin maliki
olmak bir zorunluluk olarak ortaya
ç›kmamakta; iflyerinde veya iflletmede
kendi ad›na ve hesab›na gemiadam›
çal›flt›rmak yeterli olmaktad›r. ‹fl
Kanununda da iflveren s›fat› iflyerinin
sahibi olmaya de¤il, iflçi çal›flt›rmaya
ba¤lanm›fl ve ifl sözleflmesinin
varl›¤›na a¤›rl›k verilmifltir. 854 Say›l›
Deniz ‹fl Kanunu, savafl gemileri hariç
olmak üzere tüm gemileri (ticari veya
de¤il) kapsam›na alm›flt›r. Bu ba¤lamda donatan veya baflka kiflilerin de
–gerekli flartlar› tafl›malar› halindeiflveren say›lmalar›na engel bulunmamaktad›r (Engin, 1993:33-34).

C) 5953 Say›l› Bas›n ‹fl Kanunu
Bas›n ‹fl Kanunu iflverenin tan›m›n›
yapmam›flt›r. Bununla birlikte bu bir
eksiklik say›lmamal›d›r. Genel hükümler göz önünde tutuldu¤unda Bas›n ‹fl
Kanunu'nda iflveren, Türkiye’de
yay›mlanan gazete ve mevkutelerle,
haber ve Foto¤raf ajanslar›nda gazete-
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ci çal›flt›ran gerçek veya tüzel kifli olarak tan›mlanabilir. Baflka bir ifadeyle
genel de¤erlendirmelere göre iflveren,
bir ifl sözleflmesine dayanarak kendi
nam ve hesab›na gazeteci çal›flt›ran
kiflidir.
D) 2821 Say›l› Sendikalar Kanunu
2821 Say›l› Sendikalar Kanunu’nun 2.
maddesi iflvereni, iflçi say›lan kimseleri çal›flt›ran gerçek veya tüzelkifli ve
tüzelkiflili¤i olmayan kamu kurulufllar›
olarak tan›mlam›flt›r. Ayr›ca, bir adi
flirkette fiziki veya fikri emek arz›
suretiyle ortak olanlar›n d›fl›ndaki
ortaklar da bu Kanun bak›m›ndan iflveren say›l›rlar. Bu ba¤lamda 2821 Say›l›
Sendikalar Kanunu, iflçi kavram› gibi
iflveren kavram›n› da geniflletmifltir.

E) 2822 Say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi,
Grev ve Lokavt Kanunu
2822 Say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev
ve Lokavt Kanunu iflvereni tan›mlanmam›flt›r. Ancak, 2822 Say›l› Toplu ‹fl
Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 2. maddesinin 1. f›kras›na göre
toplu ifl sözleflmesi, ifl sözleflmesinin
yap›lmas›, muhtevas› veya sona ermesiyle ilgili konular› düzenlemek için
yap›laca¤›na göre iflveren, “bir ifl sözleflmesine dayal› olarak iflçi çal›flt›ran kifli” olarak belirtilebilir. Buna
göre, 2822 Say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi,
Grev ve Lokavt Kanunu’nun da iflveren kavram›n› ifl sözleflmesine bina
etti¤i söylenebilir. Bu yönüyle 2822
Say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve
Lokavt Kanununa göre iflveren kavram›n›n, 2821 Say›l› Sendikalar Kanununa oranla daha dar tutuldu¤u ifade
‹SMMMO Yay›n Organ›

edilebilir. Bu ba¤lamda 2822 Say›l›
Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu’na göre iflveren, “bir ifl sözleflmesine dayal› olarak iflçi
çal›flt›ran gerçek veya tüzel kifli veya
tüzel kiflili¤i olmayan kamu kurulufllar” (Engin, 1993: 39) olarak tan›mlanabilir. Ancak genel kural bu olmakla
birlikte, 2822 Say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 62
maddesinin 2. f›kras› ile iflveren kavram› bu kanun yönünden baflka bir
yönden geniflletilmifltir. fiöyle ki, toplu
ifl sözleflmesinde veya toplu görüflmede taraf olarak hareket eden kimse bu
kanun uygulanmas› yönünde iflveren
say›lacak ve imzalanm›fl toplu ifl sözleflmesinden
yararlanamayacakt›r.
Ayr›ca, 2821 Say›l› Sendikalar Kanunu yönünden iflveren say›lan “iflyerinin ve iflletmenin bütününü sevk ve
idareye yetkili” iflveren vekilleri de,
ancak iflveren sendikas›na üye olabileceklerinden 2822 Say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
bak›m›ndan da iflveren olarak kabul
edilecekleri ö¤reti de ileri sürülmektedir (Engin,1993:39).

F) 506 Sosyal Sigortalar Kanunu
506 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 2. maddesine göre, bir ifl sözleflmesine dayanarak bir veya birkaç iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lanlar bu Kanuna
göre sigortal› say›l›rlar. Ayn› Kanunun
4. maddesinde iflveren, sigortal›lar›
çal›flt›ran gerçek veya tüzel kifliler olarak tan›mlanm›flt›r. Buna göre iflveren
kavram›, ifl sözleflmesiyle çal›flt›r›lan
sigortal› kavram› üzerine bina edilmifltir.
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III) ‹fiVEREN KAVRAMININ
UNSURLARI
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, ana hatlar›yla ‹fl Kanunu’na göre iflveren kavram›n›n unsurlar›n›;
√ ‹fl sözleflmesine dayanan bir iliflki
√ Çal›flt›r›lan iflçi
√ ‹flverenin gerçek veya tüzel kifli
yahut tüzel kiflili¤i olmayan kurum ve
kurulufl olmas›
√ ‹flverenin sahibi oldu¤u iflyerinin ‹fl
Kanununun kapsam›nda olmas›
fleklinde s›ralamak mümkündür.

A) ‹fl Sözleflmesine Dayal› ‹liflki
1475 Say›l› ‹fl Kanunu’nda ifl sözleflmesine yer verilmemiflti. 4857 Say›l› ‹fl
Kanunu’nun 8. maddesi ifl sözleflmesini, “bir taraf›n (iflçi) ba¤›ml› olarak
ifl görmeyi, di¤er taraf›n (iflveren) da
ücret ödemeyi üstlenmesinden oluflan sözleflme” olarak tan›mlam›flt›r.
Benzeri bir flekilde Borçlar Kanunu’nun 313. maddesinde ifl sözleflmesi
“bir mukaveledir ki onunla iflçi,
muayyen veya gayri muayyen bir
zamanda hizmet görmeyi ve ifl sahibi
dahi ona bir ücret vermeyi taahhüt
eder” fleklinde tan›mlanm›flt›r.
Burada iflçi ve ifl sahibi sözleflmenin
taraflar› olarak ortaya ç›kmakta; iflçi ifl
görme, ifl sahibi ücret ödeme yükümlülü¤ü alt›na girmektedir. Baflka bir ifadeyle tam iki tarafa borç yükleyen bir
sözleflme olarak ifl sözleflmesinde, bir
taraf›n borcu di¤er taraf›n alaca¤›n›
oluflturur. ‹flçi, ifl görmenin borçlusu,
ücretin alacakl›s›d›r; iflveren de ücretin
borçlusu,
ifl
görme
ediminin
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alacakl›s›d›r. Bu ba¤lamda iflveren,
iflin görülmesini isteme hakk›na sahiptir (Engin, 1993: 85).
‹flgörme esas itibariyle eme¤e dayanmaktad›r. Ekonomik de¤er tafl›yan
emek harcamalar› bedeni de olsa, zihni
de olsa iflgörme kapsam›nda yer al›r.
‹fl sözleflmesinin yaln›zca ücret ve
zaman unsurlar›n›n göz önüne al›n›p,
ba¤›ml›l›k unsurunun göz ard› edilmesi, ö¤retide, bir eksiklik olarak ortaya
konulmaktad›r (Koç, 2004a:9).
Asl›nda Borçlar Kanunu’na kaynakl›k
eden ‹sviçre Borçlar Kanunu’nun
319/1 maddesinde “iflverenin hizmetinde çal›flma” ibaresine yer verilmektedir (‹ren, 1998:55). Buna göre, ifl
sözleflmesi, iflçinin bir ücret mukabilinde belli veya belirsiz bir zaman diliminde ifl gücünü iflverenin hizmetine
tahsis etti¤i ve onun direktifi alt›nda ifli
ifa etmeyi taahhüt etti¤i bir akit olarak
tan›mlanabilir. Baflka bir ifadeyle, ifl
sözleflmesi, taraflar›n birbirine taahhütle ba¤l› olduklar› iki tarafl› bir sözleflmedir (Kurt,2003:733).
Benzeri bir flekilde Anayasa Mahkemesinin 26-27.9.1967 gün ve 336/29
say›l› karar›nda ifl sözleflmesi “bir
kimsenin ücret karfl›l›¤›nda belirli
veya belirsiz bir süre için hizmet
görmeyi, hizmetinin ifl sahibinin
emrinde bulundurmay›, ifl sahibinin
de ona bir ücret vermeyi üstüne
almas›” fleklinde tan›mlanm›flt›r
(‹ren,1998:55; Çelik,1994:70) .
Ayn› flekilde Yarg›tay bir karar›nda, ifl
sözleflmesinden söz edebilmek için bu
sözleflmenin ücret, ba¤›ml›l›k ve
devaml›l›k unsurlar›n› içermesi gerek85
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ti¤ini belirtmifltir (Yarg›tay 9. Hukuk
Dairesi, 8.11.1984, E.1984/84455
K.1984/9548.).
‹flçi, her zaman gerçek kifli olmas›na
ra¤men, iflveren, gerçek veya tüzel kifli
veyahut tüzel kiflili¤i olmayan kurum
ve kurulufllar› olabilir. Bu ba¤lamda
iflçi ve iflveren nitelikleri bir ifl sözleflmesine ba¤lanm›flt›r. Burada, k›saca, ifl
sözleflmesinin unsurlar›n›n ortaya
konulmas› faydal› olacakt›r.

1) Herhangi Bir ‹flte Çal›flma
Hizmet (‹fl) Kavram›
Genel olarak faydal› olan ve belirli bir
gayeye ulaflmak için yap›lan tüm faaliyetleri (Bir Numara Yay›nlar›,
Eren,1997:642) ifade eden ifl (hizmet)
kavram›, iktisadi kavramlara (realiteye) göre belirlenir. ‹fl, karfl› taraf için
de¤eri olan, onun maddi veya fikri bir
ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yarayan bir
faaliyet olarak tan›mlanabilir (Tunçoma¤, 1989:56).
‹flin yap›lmas›, bir faaliyet sonucu iktisadi bir de¤er elde edilmesi sürecidir
(Çelik, 1994: 38). ‹fl, iktisadi nitelikte
bir faaliyettir. ‹flçi, bedeni, fikri veya
bedeni ve fikri eme¤ini belli bir süre
iflverenin istifadesine sunmaktad›r. Bu
çal›flma neticesinde, bir mal ve hizmet
üretilmektedir (Turan, 1990:240).
Söz konusu ifl, özel veya kamu hizmeti de olabilir. Sadece görülen iflin kamu
hizmeti olmas› iflçi kavram›na engel
olamaz.
2) Hizmet Ediminin Bir Süre ‹çin
Yap›lmas›
Hizmet ediminin bir süre için
‹SMMMO Yay›n Organ›

yap›lmas› gereklidir. Zira, ifl sözleflmesi taraflar aras›nda sürekli bir borç iliflkisi do¤uran bir sözleflmedir. Hizmet
süresi tamamen belirli (3 ay, 2 y›l gibi)
olabilece¤i gibi, belirtilebilir olmas› da
mümkündür. Taraflarca belirli veya
belirsiz bir olay›n gerçekleflmesine
kadar sözleflmenin devam edebilece¤i
de kararlaflt›r›labilir. Benzeri flekilde
hizmet süresinin belirsiz olmas› da
mümkündür. Fesih ihbar›na veya
ölüme kadar sürebilir (Tunçoma¤,
1989:54).
‹flçi bütün zaman›n› ayn› iflverene tahsis edebilece¤i gibi, farkl› iflverenlere
de tahsis edebilir.
3) Hizmetin Bedeni veya Fikri
Olabilmesi
‹fl Kanununda iflin niteli¤i tan›mlanmam›flt›r. Bedeni, fikri veya bedeni ve
fikri olmas›nda bir fark bulunmamaktad›r. ‹flçinin iflini, bedenen veya fikren, aletle veya aletsiz olarak yapmas›,
iflin vas›fl› olup olmamas›, iflin iflyerinin içinde veya d›fl›nda ifa edilmesi,
iflin k›sa veya uzun olmas›, gerçeklefltiren ifl iliflkisinin hukuki mahiyetini
de¤ifltirmemektedir (Turan, 1990:240242).
3008 Say›l› ‹fl Kanunu iflçi kavram›n›,
bedenen veya bedenen ve fikren
çal›flmay› esas alarak belirtmiflken,
931, 1475 ve 4857 Say›l› ‹fl Kanunlar›
bu ayr›m›, yani fikri veya bedeni
çal›flma ayr›m›n› ortadan kald›rm›flt›r
(Çelik, 1994:37).
4) ‹fl Karfl›l›¤› Ücret Al›nmas›
‹fl sözleflmesiyle iflçi, ifli yapma, iflveren de ücret ödeme gibi temel yüküm86
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lülükler alt›na girmektedir. Bu ba¤lamda ifl sözleflmesi, her iki tarafa
karfl›l›kl› borç yükleyen bir akittir.
Baflka bir ifade ile ifl sözleflmesinden
söz edebilmek için, iflçinin hizmet görmesi, iflverenin de ücret ödemesi
gereklidir. Bu ba¤lamda ifl sözleflmesinin en önemli unsurlar›ndan biri,
yap›lan iflin karfl›l›¤›nda ücret ödenmesi keyfiyetidir. Hatta ücretin ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde bile
ücret yok say›lamaz. Zira, ifl sözleflmesinin varl›¤›, ücretin varl›¤›n› ifade
eder; yani, ifl sözleflmesi varsa, ücret de
vard›r.
Esas itibariyle ücret, çal›flman›n
karfl›l›¤›d›r. Ancak, sosyal ve ekonomik bir tak›m gerekçelerden iflçiye bizzat ifli yapmad›¤› hallerde de (hafta
tatili, y›ll›k ücretli izin gibi) ücretin
ödenmesi söz konusudur.
Sosyal dayan›flma amac›yla veya hat›r
için yap›lan hizmet için, ücret söz
konusu de¤ilse, bunun temel sebebi,
mevcut ifl iliflkisinin ifl sözleflmesine
dayanmamas›d›r (Turan, 1990:243).
‹flçi tan›m›nda, 931 ve 1475 Say›l›
Kanunlarda “ücret karfl›l›¤› çal›flan kifli
ifadesi” aç›kça yer alm›fl; 4857 Say›l›
Kanunda ise, ifl sözleflmesinin temel
bir unsuru oldu¤undan; “ücret unsuru”
iflçi tan›m›ndan ç›kart›lm›flt›r.
5) Ba¤›ml›l›k ‹liflkisi
‹fl sözleflmesinin önemli unsurlar›ndan
biri de, ba¤›ml›l›k iliflkisine dayanmas›d›r. Baflka bir ifadeyle iflçi, özel
hukuk sözleflmesi ile kurulan hukuki
iliflki neticesinde, sözleflmeden do¤an
ifl görme borcunu, iflverenin gözetim
‹SMMMO Yay›n Organ›

ve denetimi alt›nda, yani ona ba¤›ml›
olarak ifa etmektedir (Bir Numara
Yay›nlar›, Ulucan, 1997:643). Bu nitelik özellikle ö¤retide, ifl sözleflmesini
di¤er benzeri akitlerden (istisna ve
vekalet akitlerinden) ay›ran önemli
vas›f olarak ileri sürülmektedir.
‹flçi, iflin yap›lmas›nda iflverenin talimat›yla hareket etmekte ve iflverenin
denetimi ve gözetimi alt›nda bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda iflçi “iflverenin
talimat›yla ifl yapmakla yükümlü
gerçek kiflidir” (Çelik, 1994: 38).
Ayn› flekilde ba¤›ml›l›k ilkesi, iflçinin,
iflverenin talimat›na uymas›, bütün
varl›¤›yla iflverenin organize etti¤i ifli
yapmas›n› ifade etmektedir (Turan,
1990:241).
‹fl Kanunu’nun 2. maddesinde ba¤›ml›l›k unsuru belirtilmemifl olmakla birlikte, ö¤retide, iflçi kavram›n›n belirlenmesinde ba¤›ml›l›k unsurunun dikkate al›nmas› gerekti¤i kabul görmektedir. Bu ba¤lamda ‹fl hukuku
“ba¤›ml› iflçilerin hukuki iliflkilerini
düzenleyen bir hukuk dal› olarak
vas›fland›r›labilir.” Buna göre,
ba¤›ml› iflçiler, iflverenlere ba¤›ml›
olmayarak çal›flan iflçilerden ayr›lm›flt›r. Ancak belirtilmelidir ki, kiflisel
ba¤›ml›l›k unsurunun, kesin ve aç›k
olarak ortaya konulmas› zordur.
Çünkü, iflin flahsen ifas›, bir ba¤›ml›l›k
unsurunu içerir. Önemli ve belirleyici
olan, kiflisel ba¤l›l›¤›n derecesidir. Bu
ise, izafidir. Bu ba¤›ml›l›k, ifl sözleflmesinin esasl› bir unsurudur (Tunçoma¤, 1989:61).
Bu ba¤›ml›l›k unsuru Yarg›tay Genel
Kurulu’nun bir karar›nda flöyle belirtil87
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mifltir: “Bir kimsenin sigortal›
say›labilmesi için, bu akitle çal›flana
yüklenilen iflgörme ediminin iflverene ait iflyerinde ve onun denetim ve
gözetimi alt›nda yerine getirilmesi
zorunludur.” (Yarg. Hukuk Genel
Kurulu E.987/6 K.987/716 T.14.10.1987).
Özetle, ifl sözleflmesinin kiflisel unsuru
tek yönlüdür. Sözleflmenin kurulmas›nda iflçinin kiflili¤i, mesleki bilgi
ve tecrübesi önemli iken, istisnalar
d›fl›nda iflverenin kiflili¤i önemli bir
iflleve sahip de¤ildir. Ancak, iflverenin
yönetim hakk›, ba¤›ml›l›¤›n önemli bir
unsuru olarak ortaya ç›kmaktad›r. ‹flin
görülmesini isteme hakk›na ve en yüksek düzeyde talimat verme yetkisine
sahip olma, iflveren kavram›n›n önemli
unsurudur. ‹flveren, yönetim hakk›na
sahip olarak verece¤i talimatlar ile
kendi alaca¤›n›n ifa biçimini, fleklini
ve zaman›n› düzenler; iflçinin iflyerindeki davran›fllar›n› kontrol eder
(Engin, 1993: 85).

B) Çal›flt›r›lan ‹flçi
‹flveren, iflverenlik vasf›n› iflçi
çal›flt›rd›¤› için kazanmaktad›r. Bu
ba¤lamda iflveren kavram›, temelde,
iflçi kavram›ndan ç›kmakta (Tunçoma¤,1989:64) ve iflçi kavram›yla paralellik göstermektedir (Özbek,1985:4).
Bu ba¤lamda iflveren, “baflka birisini
iflçi olarak istihdam eden kimse” olarak tan›mlanabilir (Turan, 1990:252).

C) ‹flverenin Gerçek veya Tüzel Kifli
yahut Tüzel Kiflili¤i Olmayan
Kurum ve Kurulufllar Olmas›
‹flveren gerçek kifli olabilece¤i gibi,
flirket, dernek, vak›f, kooperatif, sendika, devlet ya da iktisadi devlet kurulu‹SMMMO Yay›n Organ›

flu gibi özel hukuk veya kamu hukuku
tüzel kiflisi veyahut tüzel kiflili¤i olmayan kurum ve kurulufllar da olabilir
(Çelik, 1994:47). Bu ba¤lamda önemli
olan, iflverenin kamu tüzel kiflisi veya
tüzel kiflili¤i olmayan kurum ve kuruluflu olmas› de¤il, iflçi ile aras›ndaki
iliflkinin özel hukuka dayanmas› keyfiyetidir. Tüzel kiflili¤i olmamakla birlikte, örne¤in bakanl›klar da iflveren
say›l›rlar (Delice, 1993:1).
‹flveren, gerçek kifli veya tüzel kifli
yahut tüzel kiflili¤i olmayan kurum ve
kurulufllar olabilece¤inden, söz konusu
kavramlara k›saca bakmak, faydal›
olacakt›r.

1) Gerçek Kifli
Kifli (flah›s) kavram›, “haklara ve
borçlara sahip olabilme iktidar›n›,
yani hak ehliyetini haiz bulunan
varl›klar›” ifade eder. Hakiki flah›slar
(gerçek kifliler) insanlard›r. Günümüzde bütün insanlar birer gerçek kifli
kabul edilir (Ak›ntürk, 1986:72-74).
Günümüzde iktisadi hayat›n bir gere¤i
olarak flirketler ortaya ç›km›flt›r. fiirket,
en genel tan›m›yla, “iki veya daha
fazla flahs›n müflterek bir gayeye
eriflmek için emek ve mallar›n› bir
akitle birlefltirmek suretiyle meydana getirdikleri topluluktur” (Ansay,
1990:5).
Ana hatlar›yla flirket, afla¤›daki unsurlar› tafl›r.
√ fiirket oluflturan flah›slar›n birden
fazla olmas› (gerçek ya da tüzel kifli)
√ Müflterek bir gayenin varl›¤›
√ Müflterek gayeye ulaflmak için
flah›slar›n bir akitle birleflmeleri
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√ fiirket gayesinin elde edilmesini sa¤lamak için emek veya mal›n sermaye
olarak konulmas›.
Yukar›daki flartlar› tafl›yan flirketlerden
adi flirket, Borçlar Kanunu’nda; ticari
flirketler, Ticaret Kanunu’nda ve kooperatifler, Kooperatifler Kanunu’nda
düzenlenmifltir.
Donatma ifltiraki ve gemi yap›m flirketi gibi özel amaçl› flirketler de, Ticaret
Kanunu’nda düzenlenmelerine ra¤men,
kanuna göre, ticari flirket
say›lmaz (Ansay, 1990:6).
Adi fiirket
Borçlar Kanununda düzenlenmifl olan
adi flirketlerin tüzel kiflilikleri bulunmamaktad›r. Adi flirket, birden fazla
kimsenin tüzel kiflilik meydana getirmeksizin ortak bir amaç için birleflmeleriyle oluflur. Adi flirket, gerçek kiflilerden oluflabilece¤i gibi, tüzel kiflilerden de oluflabilir (Engin, 1993: 131).
Adi flirketin hukuksal niteli¤i elbirli¤i
ortakl›¤›d›r. Elbirli¤i ortakl›¤›nda,
ortaklar malvarl›¤›n›n bütünü üzerinde
ayn› anda hak sahibidirler. Her
ortakl›¤›n
hakk›,
malvarl›¤›n›n
tamam›n› kapsar. Adi flirketin iflçi
çal›flt›rmas› halinde, iflçi bir ifl sözleflmeyle bütün ortaklara ba¤l›d›r. Adi flirkette, ortaklar iflin görülmesini isteme
hakk›na birlikte sahip olduklar›ndan,
birlikte iflverendirler. Baflka bir ifadeyle ortaklar›n bütünü, iflçiye karfl› müteselsil sorumludur. 818 Say›l› Borçlar
Kanunu’nun 534. maddesi “hilaf›
mukavele edilmifl olmad›kça, flerikler, birlikte yahut bir mümessil
vas›tas›yla üçüncü flahsa karfl›
‹SMMMO Yay›n Organ›

deruhte etmifl olduklar› borçlardan
müteselsilen mes'ul olurlar.” Bu ba¤lamda adi flirketin yönetim konusunda
sözleflme hükmü veya ortaklar›n ald›¤›
bir karar yoksa ortaklar›n her biri
yönetim yetkisini haizdir.
Yönetim yetkisinin bir veya birkaç
orta¤a b›rak›lmas› halinde, bu ortaklar
somut iflveren kabul edilmelidir. Yönetim yetkisi ortak olmayan bir üçüncü
kifliye devredilmesi halinde, ortaklar›n
bu konudaki yetkisi son bulur. Bu ba¤lamda en üst düzeyde talimat verme
yetkisine sahip olan bu kifli, somut
iflverendir (Engin, 1993:133).
Adi flirket tüzel kiflilerden oluflmuflsa,
tüzel kiflilerin yetki verdikleri gerçek
kifli veya kifliler somut iflveren say›l›r.
Di¤er ortaklar ise soyut iflverenlerdir.

2) Tüzel kifli
Hukuk hayat›nda hak sahibi olan kifliler sadece insanlar de¤ildir. Sosyal ve
ticari hayat›n bir sonucu olarak, fertlerin, tek bafllar›na ulaflamayacaklar›
amaçlar›n› daha kolay gerçeklefltirebilmeleri için kurduklar› birliktelikler de
söz konusu olabilmektedir. Bu anlamda tüzel kifli (hükmi flahsiyet) olarak
ifade edilebilen yeni kifliler ortaya
ç›kmaktad›r. Tüzel kiflilik, “kendisinin meydana getiren kifli veya mal
topluluklar›ndan ayr›, onlardan
ba¤›ms›z bir varl›¤a ve ba¤›ms›z bir
kiflili¤e sahiptir” (Bir Numara
Yay›nlar›, ‹.Ulusan, 1997:1293-1294).
Tüzel kifliler, kamu hukuku tüzel
kiflileri ve özel hukuk tüzel kiflileri
olmak üzere ikiye ayr›l›r:
89
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Kamusal güce sahip, yerine getirdikleri görev ve hizmetler yönünden bu
gücü temsil eden tüzelkiflilere kamu
hukuku tüzel kiflileri denir. Bunlar,
kamu hukuku kurallar›na tabi olup
(743.S.Med.K.m.52/I) ancak kanunla
veya kanunun aç›kça verdi¤i yetkiye
dayan›larak kurulurlar (Anayasa,
m.123/III).
Kamu Hukuku tüzelkiflileri, kamu
idareleri (amme idareleri) ve kamu
kurumlar› (amme müesseseleri) olarak ikiye ayr›l›r. Kamu idareleri,
kamu hizmetini yerine getiren tüzel
kiflilerdir. Kamu idarelerine örnek olarak il özel idareleri, köyler, belediyeler
verilebilir. Kamu kurumlar› ise,
“tüzelkiflili¤i bulunan kamu hizmetleri
ya da tüzelkiflilik tan›nm›fl kamu hizmetleri” olarak tan›mlanabilir. Kamu
kurumlar›n›n gördükleri hizmetlerin
temel özelikleri, özel, belirli ve s›n›rl›
olmas› fleklinde s›ralanabilir (Bir
Numara Yay›nlar›, ‹.Ulusan, 1997:
715).
Özel hukuk tüzel kiflileri de kendi aralar›nda kazanç paylaflt›rma amac›
gütmeyen tüzel kiflilikler ve kazanç
paylaflt›rma amac›yla kurulan tüzel
kifliler olarak ikiye ayr›l›r. Kazanç
paylafl- t›rma amac› gütmeyen tüzel
kifliliklere örnek olarak dernek ve vak›f
gösterilebilir. Dernekler, belirli bir
amac› gerçeklefltirmek amac›yla kurulan kifli topluluklar› iken, vak›flar ise
belirli bir amaca tahsis edilmifl mal
topluluklar›d›r. Kazanç paylaflt›rma
amac›yla kurulan ticaret ortakl›klar›,
iktisadi amac›yla gerçek ya da tüzel
kifliler taraf›ndan, kifli veya sermaye
‹SMMMO Yay›n Organ›

ortakl›klar› olarak kurulur (Bir Numara Yay›nlar›, ‹.Ulusan, 1997: 12931294).
Tüzel kiflilerde de hak ve fiil ehliyeti
söz konusudur. Tüzel kifliler de gerçek
kifliler gibi - yaln›z insanlara özgü
olan, örne¤in, rüflt, evlenme, niflanlanma ve evlat edinme gibi haklar
d›fl›nda- hak ehliyetine sahiptirler.
Tüzel kiflilerin fiil ehliyeti, bir yönüyle
hukuki ifllem yapma ehliyetiyle, di¤er
yönüyle de haks›z eylemlerden sorumlu tutulma ehliyetiyle ilgilidir. Ancak
unutulmamal›d›r ki, tüzel kiflilerin fiil
ehliyeti, amaçlar›yla s›n›rl› oldu¤undan, kapsam› gerçek kiflilere nazaran
oldukça dard›r. Tüzel kiflilerin fiil ehliyetini kazanmalar›, yasalarda yaz›l›
zorunlu organlara sahip bulunmalar›na
ba¤l› olarak ortaya ç›kmaktad›r. Baflka
bir deyiflle, bu organlar›n meydana gelmesiyle tüzel kifliler fiil ehliyetini
kazan›rlar; organlar›n ortadan kalkmas›yla da fiil ehliyetini kaybederler
(Bir Numara Yay›nlar›, ‹.Ulusan,
1997:1293-1294).
Tüzel kifli iflverenlerde yönetim yetkisi, en üst düzeyde organlar› veya
organlar›n yetki verdi¤i kimseler
vas›tas›yla kullan›l›r. Ancak, tüzel kiflinin organlar›n› oluflturan kimseler de
iflveren say›l›rlar; baflka bir ifadeyle
“iflveren s›fat› bu kimselerde somutlafl›r (somut iflveren)” (Bir Numara
Yay›nlar›, Ulucan,1997: 667-668).
‹flverenin talimat verme yetkisini kullanmas›, hukuksal ifllem ehliyetine
sahip gerçek kifli ile mümkündür. ‹flverenin fiil ehliyetinin olmamas› veya
tüzel kifli olmas› durumunda soyut
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iflveren–somut iflveren kavramlar› ortaya ç›kmaktad›r. Hukuken iflveren niteli¤ine sahip as›l iflveren, soyut iflverendir. Somut iflveren ise, kendisine
tan›nan yetkiye dayanarak iflletmeyi
yönetendir.
Soyut iflveren-somut iflveren ayr›m›,
özellikle hukuk ve ceza sorumlulu¤unun belirlenmesinde önem kazan›r.
Sözleflmeden kaynaklanan borçlar›n
yerine getirilmemesi halinde, ifl sözleflmesinin taraf› olan soyut iflverenin de
sorumlulu¤u söz konusudur. Somut
iflveren ise ceza sorumlulu¤una muhatapt›r. ‹flverenin cezai sorumlulu¤unun
temeli, sahip oldu¤u yönetim hakk› ve
buna ba¤l› olarak denetim yetkisinden
kaynaklanmaktad›r. ‹flveren ifl yasalar›na uymak ve uyulmas›n› sa¤lamakla görevlidir. Bu görevini ve yetkisini
ihmal, cezai sorumlulu¤u getirir
(Engin, 1993: 230). Burada, k›saca,
baz› flirket çeflitlerine göre iflverenin
konumu ortaya konulacakt›r.

Kollektif fiirket
Türk Ticaret Kanunu’nun 153. maddesine göre, ticari bir iflletmeyi bir ticaret
unvan› alt›nda iflletmek gayesiyle gerçek kifliler aras›nda kurulan ve ortaklar›ndan hiçbirisinin sorumlulu¤u flirket alacaklar›na karfl› s›n›rland›r›lmam›fl olan flirkete, kollektif flirket
denir.
Kolektif flirketlerde her ortak flirketi
yönetme ve temsile yetkilidir. Yönetim
ve temsil yetkisi bir veya birkaç orta¤a
da b›rak›labilir (6762 S.TTK.m.160,175).
fiirketi yönetmek amac›yla seçilen
ortak veya ortaklar iflveren konumdad›r (Delice, 1993:2). Yönetim ve
‹SMMMO Yay›n Organ›

temsil yetkisi kendisine b›rak›lan ortak
veya üye, iflyeri/iflletmede karar verme
yetkisini haiz oldu¤undan ve bu konuda kimseden emir almad›¤›ndan somut
iflverendir (Engin, 1993: 147-148).

Komandit fiirket
Türk Ticaret Kanunu’nun 243. maddesine göre, ticari bir iflletmeyi bir ticaret
unvan› alt›nda iflletmek gayesiyle
kurulan ve flirket alacakl›lar›na karfl›
ortaklardan bir veya bir kaç›n›n sorumlulu¤u s›n›rland›r›lmam›fl ve di¤er
ortak veya ortaklar›n sorumluluklar›
belli bir sermaye ile s›n›rland›r›lm›fl
olan flirkete, komandit flirket denir.
Sorumluluklar› s›n›rl› olmayan ortaklara komandite, sorumluluklar› s›n›rl›
olanlara komanditer denir. Komandite
ortaklar›n gerçek kifli olmalar›
laz›md›r. Tüzel kifliler ancak komanditer ortak olabilirler. Komandit flirketlerde her komandite ortak flirketi
yönetme ve temsile yetkilidir (6762
S.TTK.m.257). Yönetme ve temsil
konusunda
kollektif
flirketler
hakk›ndaki hükümleri uygulan›r. Bu
ba¤lamda flirketi yönetmek amac›yla
seçilen ortak veya ortaklar iflveren
konumdad›r.
Limited flirket
Türk Ticaret Kanunu’nun 503. maddesine göre, iki veya daha fazla gerçek
veya tüzel kifli taraf›ndan bir ticaret
unvan› alt›nda kurulup, ortaklar›n›n
sorumluluklar› koymay› taahhüt ettikleri sermaye ile s›n›rl› ve esas sermayesi belli olan flirkete, limited flirket
denir.
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Yönetme ve temsil yetkisi, bütün
ortaklarca birlikte kullan›lmaktad›r.
(6762 S.TTK.m.540). Yönetim ve temsil yetkisi bir veya birkaç orta¤a da
b›rak›labilir. Yönetim ve temsil, ortak
olmayan üçüncü kifliye da b›rak›labilir
(6762 S.TTK.m.541). Bu ba¤lamda
flirketi yönetmek amac›yla seçilen
ortak veya ortaklar iflveren konumdad›r. Yönetim ve temsil yetkisi kendisine b›rak›lan ortak veya üye,
iflyeri/iflletmede karar verme yetkisini
haiz oldu¤undan ve bu konuda kimseden emir almad›¤›ndan somut iflverendir (Engin, 1993: 147-148).

Anonim fiirket
Türk Ticaret Kanunu’nun 269. maddesine göre bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüfl olan
ve borçlar›ndan dolay› yaln›z malvarl›¤›yla sorumlu olan flirkete, anonim flirket denir. Ortaklar›n sorumluluklar›, taahhüt etmifl olduklar› sermaye paylar› ile s›n›rl›d›r.
Anonim flirketlerde yönetim ve temsil
organ› yönetim kuruludur (6762
S.TTK.m.317). Anonim flirketlerinde
yönetim kurulu, üyelerinden birine
veya bir kaç›na yönetim ve temsil yetkisini devredebilir (Engin, 1993: 147).
Anonim flirketlerde, yetkili k›l›nan
üçüncü kifliye murahhas müdür, yönetim kurulu üyesine murahhas üye
denir. Bu ba¤lamda flirketi yönetmek
amac›yla seçilen ortak veya ortaklar
iflveren konumdad›r. Yönetim ve temsil yetkisi kendisine b›rak›lan ortak
veya üye, iflyeri/iflletmede karar verme
yetkisini haiz oldu¤undan ve bu konuda kimseden emir almad›¤›ndan somut
iflverendir (Engin, 1993: 147-148).
‹SMMMO Yay›n Organ›

Kooperatifler
Kooperatiflerde yönetim ve temsil
organ› yönetim kuruludur (1163
S.KoopK.m.55).
Kooperatiflerde,
yönetim kurulu, üyelerinden birine
veya bir kaç›na yönetim ve temsil yetkisini devredebilir. Kooperatiflerde
yönetim ve temsil bir üçüncü kifliye de
b›rak›labilir (KoopK.m.58) (Engin,
1993: 147).
Özetle, ticaret flirketlerinde yönetim ve
temsil yetkisi bir orta¤a veya yönetim
kurulu üyesine b›rak›lmas› halinde
ortak veya üye/ler, bu konuda bütün
yetki ve sorumlulu¤u al›r. Di¤er ortak
ve üyelerin, yönetim yetkisi ortadan
kalkar. Bu ba¤lamda yönetim ve temsil
yetkisi kendisine b›rak›lan ortak veya
üye, iflyeri/iflletmede karar verme yetkisini haiz oldu¤undan ve bu konuda
kimseden emir almad›¤›ndan somut
iflverendir (Engin,1993:147-148).
‹flveren niteli¤inin belirlenmesinde
esas kriter, yönetim ve temsil yetkisi
devredilen üçüncü kiflinin karar vermeye muktedir olma vasf›d›r. Bu iktidara
sahip üçüncü kifli de, somut iflveren
kabul edilir. Ancak flu nokta da gözden
uzak tutulmamal›d›r ki, yasa gere¤i
iflletmede en üst düzeyde talimat
verme yetkisini haiz kifliler yerine, alt
kademede bulunan birisinin fiilen bu
yetkiyi kullanmas› söz konusu olabilmektedir. Bu durumda da fiilen bu yetkiyi kullanan kifliyi de somut iflveren
olarak kabul etmek gereklidir (Engin,
1993: 148-149).
‹flverenin, iflçiden ifli yapmas›n› isteme
ve bunun için gerekli talimatlar› verme
hakk› bulunmaktad›r (Tunçoma¤, 64).
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‹ki hakk›n ayn› kiflide olmas› flart
olmamakla birlikte, genelde iflyerinin
maliki iflin yap›lmas›n› isteme ve talimat verme hakk›na sahiptir (Çelik,
1994:47).
Ayr› kiflilerin iflveren s›fat›n› tafl›malar›
halinde;
√ Malikin hukuki muamele yapma
ehliyetini haiz olmad›¤› hallerde kanuni mümessili,
√ Tüzel kifli olmas› hallerinde organlar›,
√ Ölümü halinde vasiyeti tenfiz memuru,
√ ‹flas› halinde iflas masas› iflveren
s›fat›n› kazan›r (Çelik, 1994:47).

Donatan ve Donatan ‹fltiraki
Türk Ticaret Kanunu’nun 946. maddesine göre, gemisini deniz ticaretinde
kullanan gemi sahibine donatan denir.
Kendisinin olmayan bir gemiyi kendi
ad›na deniz ticaretinde bizzat veya
kaptan marifetiyle kullanan kimse,
üçüncü kiflilerle olan iliflkilerinde
donatan say›l›r.
Türk Ticaret Kanunu’nun 951. maddesine göre birden çok kiflinin müflterek
mülkiyet fleklinde sahip olduklar› bir
gemiyi, aralar›nda yapm›fl olduklar›
sözleflme uyar›nca, hepsinin nam ve
hesab›na deniz ticaretinde kullanmalar›
halinde donatma ifltiraki söz konusu
olur.
Befl veya daha fazla gemi adam›n›n
çal›flt›r›lmas› veya geminin grostonilatosunun yüz ve daha fazla olmas›
halinde, donatan ve donatma ifltiraki,
Deniz ‹fl Kanunu aç›s›ndan iflveren
konumdad›r (Delice, 1993: 5).

3) Tüzel Kiflili¤i Olmayan Kurumlar
4857 Say›l› ‹fl Kanunu, iflvereni
tan›mlarken, 1475 say›l› ‹fl Kanunu’nda yer almayan tüzel kiflili¤i olmayan
kurum ve kurulufllara da yer vermifltir.
Baflka bir ifadeyle tüzel kiflili¤i olmayan kurum ve kurulufllar, iflçi
çal›flt›rmalar› halinde iflveren say›l›rlar.
Tüzel kiflili¤i bulunmayan kurum ve
kurulufllara örnek olarak TBMM,
Cumhurbaflkanl›¤›,
Baflbakanl›k,
bakanl›klar, müsteflarl›klar, baz› genel
müdürlükler (Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü, Milli Emlak Genel
Müdürlü¤ü gibi), daire baflkanl›klar›,
bölge müdürlükleri, valilikler, kaymakaml›klar, defterdarl›k, baz› müdürlükler (Mal Müdürlü¤ü, Nüfus Müdürlü¤ü
gibi) mahalle muhtarl›klar› vb gösterilebilir 1.

D) ‹flverenin Sahibi Oldu¤u ‹flyerinin
‹fl Kanunu Kapsam›nda Olmas›
‹fl Kanunu’nun kapsam› “Amaç ve
kapsam” bafll›¤› ile 1. maddede flöyle
belirtilmifltir: “Bu kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar d›fl›nda kalan bütün
iflyerlerinde, bu iflyerlerinin iflverenleri
ile iflveren vekillerine ve iflçilerine faaliyet konular›na bak›lmaks›z›n uygulan›r.” Buna göre 4. maddede belirtilen;
a) Deniz ve hava tafl›ma ifllerinde,
b) 50'den az iflçi çal›flt›r›lan (50 dahil)
tar›m ve orman ifllerinin yap›ld›¤›
iflyerlerinde veya iflletmelerinde,
c) Aile ekonomisi s›n›rlar› içinde kalan
tar›mla ilgili her çeflit yap› ifllerinde,

1 (http://www.tkgm.gov.tr/tapunet/atkgmgovtr/tapuislemleri/ tuzelkisiislemleri/tuzel-talimat.htm)
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d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil)
h›s›mlar› aras›nda d›flardan baflka biri
kat›lmayarak evlerde ve el sanatlar›n›n
yap›ld›¤› ifllerde,
e) Ev hizmetlerinde,
f) ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hükümleri
sakl› kalmak üzere ç›raklar hakk›nda,
g) Sporcular hakk›nda,
h) Rehabilite edilenler hakk›nda,
i) 507 say›l› Esnaf ve Sanatkârlar
Kanununun 2 nci maddesinin tarifine
uygun üç kiflinin çal›flt›¤› iflyerlerinde,
bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
Ancak baz› istisnalar, nitelikleri ve bu
ifllerde çal›flanlar›n sosyal haklar›n›n
korunmas›na yönelik olarak, tekrar
istisna edilmifllerdir; yani, baz› istisnalar, istisnalar› belirtilerek tekrar ‹fl
Kanunu’nun kapsam›na dahil edilmifllerdir (Koç, 2004b:9). fiöyle ki,
a) K›y›larda veya liman ve iskelelerde
gemilerden karaya ve karadan gemilere yap›lan yükleme ve boflaltma iflleri,
b) Havac›l›¤›n bütün yer tesislerinde
yürütülen ifller,
c) Tar›m sanatlar› ile tar›m aletleri,
makine ve parçalar›n›n yap›ld›¤› atölye
ve fabrikalarda görülen ifller,
d) Tar›m iflletmelerinde yap›lan yap›
iflleri,
e) Halk›n faydalanmas›na aç›k veya
iflyerinin eklentisi durumunda olan
park ve bahçe iflleri,
f) Deniz ‹fl Kanunu kapsam›na girmeyen ve tar›m ifllerinden say›lmayan,
denizlerde çal›flan su ürünleri üreticileri ile ilgili ifller, bu Kanun hükümlerine
tabidir.
‹SMMMO Yay›n Organ›

Buna göre 4.maddedeki istisnalar›n
d›fl›nda, ‹fl Kanunu, genel olarak bütün
iflyerlerinde uygulan›r.

IV) SONUÇ
‹fl hukukunda iflveren kavram›, iflçi
kavram› üzerine bina edilmifltir. Bu
ba¤lamda iflveren kavram›, iflçi kavram›nda oldu¤u gibi, ifl sözleflmesi
ba¤lam›nda ele al›nm›fl ve tan›mlanm›flt›r. En genel anlam›yla iflveren, iflçi
çal›flt›ran gerçek kifli, tüzel kifli veya
tüzel kiflili¤i bulunmayan kamu kurum
ve kurufllar›d›r.
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SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RLER
‹LE YEM‹NL‹ MAL‹ MÜfiAV‹RLERCE
‹fiYER‹ KAYITLARININ SSK MEVZUATI
AÇISINDAN ‹NCELENMES‹
Resul KURT
Sigorta Müfettifli
Marmara Üniversitesi S.B.M.Y.O. Ö¤retim Görevlisi

S

I. G‹R‹fi
SK mevzuat› uyar›nca, ihaleli ifllerde “teminat” iadesi, tamamlanm›fl bina inflaat›
ifllerinde de “yap› kullanma izin belgesi” al›nabilmesi için; iflverenlerin Sosyal
Sigortalar Kurumuna prim borcu bulunmad›¤›n› gösterir “ilifliksizlik belgesi”
al›nmas› gerekmektedir. Bunun için de, iflveren veya iflin bölüm ve eklentilerinden ifl
alan ve kendi ad›na sigortal› çal›flt›ran arac›lar›n (tafleronlar›n) kay›tlar›n›n (SSKurumuna bildirilmemifl iflçilik bulunup bulunmad›¤› yönünden) sigorta müfettifllerince
incelenmesi gerekmektedir.
Sosyal sigorta mevzuat› uyar›nca iflyeri kay›tlar›n›n incelenmesi as›l olarak Sigorta
Müfettiflleri taraf›ndan yap›lmakla birlikte, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü¤ü Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat› 5 ve 10 seri nolu Genel Tebli¤leri ile Serbest
Muhasebeci Mali Müflavir veya Yeminli Mali Müflavirlerin de belirli konularda inceleme yapabilmelerine olanak tan›nm›flt›. Konunun yarg›ya intikali neticesinde,
Dan›fltay Onuncu Dairesi’nin yürütmeyi durdurma karar› ile meslek mensuplar›n›n
inceleme ve rapor düzenleme yetkileri kald›r›lm›fl, ayn› dairenin 04.02.1997 tarih ve
E.1994/5335, K.1997/227 say›l› Karar› ile davan›n reddine karar verilerek meslek
mensuplar›n›n yeniden inceleme ve rapor düzenleme yetkileri devam ettirilmiflti.
Ancak, Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 19.04.2001 tarih ve
E.2000/2787, K.2001/1185 say›l› Karar› ile Tebli¤le verilen yetkinin kullan›lmas›nda
hukuka uyarl›k bulunmad›¤›na karar verilerek, Serbest Muhasebeci Mali Müflavir
veya Yeminli Mali Müflavirlerin inceleme ve rapor düzenleme yetkileri nihai olarak
kald›r›larak bu s›n›rl› denetime son verilmiflti.
‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Odas› taraf›ndan haz›rlanan ‹SMMMO
2003 Sosyal Güvenlik Raporunda; “‹flverenlerin, ihale konusu ifllerle özel bina
inflaat› ifllerinden dolay› SSK’dan ilifliksizlik belgesi alabilmeleri için 3568 say›l›
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Yasa ile yetki alm›fl meslek mensuplar›n›n kay›t incelemesi yapabilmelerine olanak sa¤lanmal›, hatta flirketlerin
çal›flma mevzuat›na iliflkin yükümlülükleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye
gidilmelidir. Yeminli Mali Müflavirlerle Mali Müflavirlere vergi mevzuat›
aç›s›ndan tan›nan yetkiler SSK ve ‹fl
mevzuat›nda da tan›nmal›d›r. ” 1 denilmifl ve meslek mensuplar›n›n ihaleli
ifllerde teminat iadesi, tamamlanm›fl binalarda yap› kullanma izin belgesi al›nabilmesi için Sosyal Sigortalar Kurumu’na
prim borcu bulunmad›¤›n› gösterir ilifliksizlik belgesi al›nabilmesi için rapor
düzenleme yetkisinin tan›nmas› talep
edilmiflti.
506 say›l› Sosyal Sigortalar Yasas›n›n
130. maddesine 4958 say›l› Yasayla2
eklenen f›kra ile ihaleli ifller ile özel bina
inflaat› iflyerleri ile ilgili olarak 3568 say›l›
Kanuna göre yetki verilmifl serbest muhasebeci malî müflavirler ile yeminli malî
müflavirlerin ifl yeri kay›tlar›n›n incelenmesi sonucunda düzenleyece¤i raporlar›n
kullan›labilece¤ini hükme ba¤lam›flt›r.
Bu yaz›da, ihale konusu ifller ile özel bina
inflaat› iflyerleri ile ilgili olarak SSK’dan
ilifliksizlik belgesi talep eden iflverenlerin
iflyeri kay›tlar›n›n, 3568 say›l› Kanuna
göre, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler
Odalar› Birli¤ince ruhsat verilmifl
çal›flanlar kütü¤üne kay›tl› meslek mensuplar› taraf›ndan incelenebilmesinin
usul ve esaslar› aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.
1
2
3

II. 02.07.1994-15.11.2002 DÖNEM‹
UYGULAMALARI
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü¤ü Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat› 5
seri nolu Genel Tebli¤i3 ile ilifliksizlik
belgesi almas› gereken iflverenler ile
arac›lar›n (tafleronlar›n) iflyeri kay›tlar›n›,
Sigorta Müfettiflleri yan›nda, 3568 say›l›,
“Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali
Müflavirlik Kanunu” nun 2 nci ve 12 nci
maddeleri ile bu kanuna dayan›larak
ç›kar›lm›fl bulunan ve 03.01.1990 gün ve
20391 say›l› Resmi Gazete’ de yay›mlanan “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müflavir ve Yeminli Mali
Müflavirlerin çal›flma usul ve esaslar›
hakk›nda yönetmelik” in 18 ve 19 uncu
maddeleri uyar›nca Serbest Muhasebeci
Mali Müflavir veya Yeminli Mali Müflavirlere de incelettirebilecekleri hükme
ba¤lanm›fl, ancak ilifliksizlik belgesi
al›nacak iflin tutar›n›n 350 milyar liray›
(ilk baflta 50 milyar olan bu rakam, SSK
Yönetim Kurulunun 13.8.1998 tarih ve
VIII/3023 say›l› karar› ile de¤iflen ekonomik koflullar dikkate al›narak 50 milyar
liradan 350 milyar liraya ç›kar›lm›fl ve bu
durum 16-168 Ek Genelge ile duyurulmufltu.) aflmas› halinde raporun mutlaka
Yeminli Mali Müflavirlerce düzenlenmesi gerekti¤i hükme ba¤lanm›fl ve söz
konusu genelge bir süre sonra yürürlükten kald›r›lm›flt›.

‹SMMMO, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yeniden Yap›lanma Raporu,
‹SMMMO Yay›n›, ‹stanbul, 2003, s.152.
4958 say›l› Yasa 06.08.2003 tarih ve 25191 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
Söz konusu tebli¤ 02.07.1994 tarih ve 21978 Say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›flt›r.
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Bilahare, ihale konusu ifllerle özel bina
inflaat› ifllerinden dolay› SSK’dan ilifliksizlik belgesi al›nabilmesi için 3568 say›l›
Yasa ile yetki alm›fl meslek mensup
lar›n›n kay›t incelemesi yapabilecekleri
16-161 say›l› SSK genelgesi ile duyurulmufl ve yine bir süre uygulama devam
ettirilmiflti.
Ancak, Dan›fltay Dava daireleri Genel
Kurulunun
19.04.2002
tarihli,
E.2000/2787, K.2001/1185 say›l› karar›
ile “506 say›l› Kanunun 130. maddesi ile
bu Kanunun uygulanmas› bak›m›ndan
teftifl, kontrol ve denetleme yetkisinin
Sigorta Müfettifllerine ait oldu¤unun
hükme ba¤land›¤›, dolay›s›yla teminat ve
hakedifllerin iade edilmesi için defter ve
belgeleri inceleme yetkisinin Sigorta
Müfettifllerine ait oldu¤u” yönündeki
Dan›fltay 10. Dairesi Karar› onand›¤›ndan
SSK’dan ilifliksizlik belgesi al›nabilmesi
için 3568 say›l› Yasa ile yetki alm›fl meslek mensuplar›n›n kay›t incelemesi yapabileceklerine iliflkin 16-161 say›l› SSK
genelgesi, 15.11.2002 tarih ve 16-277
say›l› genelge ile yürürlükten kald›r›lm›fl
ve meslek mensuplar›n›n rapor düzenleme yetkileri sona erdirilmiflti.
III. 4958 SAYILI YASA ‹LE YAPILAN DÜZENLEMELER
4958 say›l› Yasa ile 506 say›l› Sosyal
Sigortalar Kanunu’nun 130. maddesine
“‹haleli ifller ile özel bina inflaat› iflyerleri
iflverenlerine, Kuruma prim borçlar›n›n
bulunmad›¤›n› gösteren ilifliksizlik belgesinin verilmesinde, 01.06.1989 tarihli ve
3568 say›l› Kanun’a göre yetki verilmifl
serbest muhasebeci mali müflavirler ile
yeminli mali müflavirler taraf›ndan iflyeri
kay›tlar›n›n incelenmesi sonucunda
‹SMMMO Yay›n Organ›

Kuruma bildirildi¤i tespit edilen iflçilik
tutarlar›n›n uygunlu¤u, Kurumun denetim yetkisi sakl› kalmak kayd›yla, esas
al›nabilir. fiu kadar ki, usul ve esaslar›
Kurumca belirlenmifl hesaplama yöntemine uygun olarak serbest muhasebeci
mali müflavir ile yeminli mali müflavirce
düzenlenen rapor ile Kuruma yeterli iflçilik bildirilmedi¤i anlafl›lan iflyeri ve iflverenlerinin tespit edilen fark iflçilik tutar›
üzerinden hesaplanacak prim ve gecikme
zamm› tutar›n›n bu Kanun’un 140. maddesinin birinci f›kras›n›n (c) ve (d) bentleri uyar›nca verilecek idari para cezalar› ile
birlikte ödemeleri kayd›yla ilifliksizlik
belgesi verilebilir. Kurumca belirlenen
usul ve esaslara ayk›r› hareket ederek,
Kurum zarar›na sebebiyet verdi¤i
anlafl›lan meslek mensuplar›nca düzenlenen raporlar dikkate al›nmaz ve bunlar›n
daha sonra düzenleyecekleri raporlar hiçbir zaman Kurumca iflleme konulmaz.
Gerçe¤e ayk›r› rapor düzenleyen meslek
mensuplar› hakk›nda Kurumun genel
hükümlerine göre takip hakk› sakl›d›r. Bu
f›kran›n uygulanmas›yla ilgili esas ve
usuller Kurumca ç›kar›lacak bir yönetmelikle belirlenir.” fleklinde bir f›kra
eklenmifltir.
Söz konusu f›kra ile Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirler ile Yeminli Mali Müflavirlere, asgari iflçilik bildirimi yönünden
iflyeri kay›tlar›n›n incelenmesi yetkisi
verilmifl ve buna dayanarak 14.07.2004
tarih ve 25522 say›l› Resmî Gazete’de
“Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirler ile
Yeminli Mali Müflavirlerce ‹flyeri
Kay›tlar›n›n ‹ncelenmesinin Usul ve
Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik”
yay›nlanm›flt›r.
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Söz konusu uygulamaya iliflkin son olarak “Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ile
Yeminli Mali Müflavirlerce ‹flyeri
Kay›tlar›n›n ‹ncelenmesinin Usul ve
Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in
Uygulanmas›na
Dair
Tebli¤”
08.12.2004 tarih ve 25664 say›l› Resmi
gazetede yay›nlanarak uygulaman›n usul
ve esaslar› duyurulmufltur. Uygulama,
Sosyal Sigortalar Kurumu‘ndan ilifliksizlik belgesi almas› gereken ve Kurumda
müstakilen tescil edilmifl olan ihaleli ifller
ile özel bina inflaat› iflyerleri iflverenlerini
kapsamaktad›r.
Yap›lan düzenleme gere¤ince, ihale
konusu ifllerle özel bina inflaat› iflyerleri
ile ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumu‘ndan ilifliksizlik belgesi talep eden
iflverenlerin iflyeri kay›tlar›; Kurumun
denetim yetkisi sakl› kalmak kayd›yla
bu iflyerlerinden dolay› Kuruma bildirilen
iflçilik, baflka bir anlat›mla sigorta primleri hesab›na esas tutulan kazançlar
tutar›n›n iflyeri kay›tlar› ile uygunlu¤u ve
Kuruma yeterli iflçilik bildirilmedi¤inin
saptanmas› halinde, bildirilmifl olmas›
gereken fark iflçilik tutar›n›n tespiti
amac›yla 01.06.1989 tarih ve 3568 say›l›
Kanuna göre, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali
Müflavirler Odalar› Birli¤ince ruhsat
verilmifl çal›flanlar kütü¤üne kay›tl›
meslek mensuplar› taraf›ndan incelenebilecektir.
Söz konusu Yönetmeli¤in 01.05.2004
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e

girmifl olmas› nedeniyle, bu tarihten önce
bitirilmifl olan ihale konusu ifller ile özel
bina inflaat› iflyerleri hakk›nda meslek
mensuplar›nca inceleme yap›lmas› mümkün bulunmamaktad›r. Bununla birlikte,
yap›m›na 01.05.2004 tarihinden önce
bafllan›lan ve bu tarihten sonra bitirilen
söz konusu iflyerlerinden dolay› inceleme
yap›labilecektir.
IV. SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹
MÜfiAV‹RLER ‹LE YEM‹NL‹
MAL‹ MÜfiAV‹RLERCE ‹fiYER‹
KAYITLARININ ‹NCELENMES‹N‹N USUL VE ESASLARI
“Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirler ile Yeminli
Mali Müflavirlerce ‹flyeri Kay›tlar›n›n
‹ncelenmesinin Usul ve Esaslar›
Hakk›nda Yönetmelik ” 4 ile SSK’dan ilifliksizlik belgesi al›nmas› gereken ihaleli
ifller ile özel bina inflaat› iflyerleri iflverenlerine bu belgenin verilmesinde;
01.06.1989 tarihli ve 3568 say›l› Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik
Kanununa göre yetki verilmifl Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirler ile Yeminli
Mali Müflavirler taraf›ndan iflyeri
kay›tlar›n›n incelenmesi sonucu SSK’ya
bildirildi¤i tespit edilen iflçilik tutarlar›n›n
uygunlu¤unun sa¤lanmas› ile SSK’ya
yeterli iflçilik bildirilmedi¤i tespit edilen
iflyeri iflverenlerine, tespit edilen fark iflçilik tutar› üzerinden hesaplanacak prim ve
gecikme zamm› tutar› ile idari para cezalar›n›n uygulanmas›n›n usul ve esaslar›
aç›klanm›flt›r. Yönetmeli¤in 5. maddesin-

4 Söz konusu Yönetmelik 14.07.2004 tarih ve 25522 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›flt›r.
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de, incelemenin afla¤›daki esaslar dahilinde yap›laca¤› belirtilmifltir.

A) ‹hale Konusu ‹fllerde Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirler ile
Yeminli Mali Müflavirlerce ‹flyeri
Kay›tlar›n›n ‹ncelenmesinin Usul ve
Esaslar›
‹flin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksans›z yap›ld›¤› tarihten sonra ve
iflverene ödenmesi gereken Katma De¤er
Vergisi (KDV) hariç, malzeme fiyat fark›
ve akreditif bedeli dahil, toplam istihkak
tutar›na iflin asgari iflçilik oran› uygulanmak suretiyle yap›lacakt›r.
fiu kadar ki, iflin sözleflmesinde
çal›flt›r›lacak iflçi say›s› belli ise, öncelikle bu iflçilerin sigortal›l›k niteli¤i, ücretlerinin iflyeri kay›tlar›na usulüne uygun olarak intikal ettirilip ettirilmedi¤i, ayr›ca
bunlar›n prime esas kazançlar› ile prim
ödeme gün say›lar›n›n SSK’ya eksiksiz
bildirilmifl olup olmad›¤› tespit edilecektir. Bu tespit sonucunda düzenlenecek
raporda, sözleflmede çal›flt›r›lmas› öngörülen iflçi say›s› dikkate al›narak, iflyeri
kay›tlar›ndan çal›flt›r›ld›¤› tespit edilen
iflçiler ile ücretlerine aylar itibariyle yer
verilecektir.
‹darece, iflverene ödemelerin döviz fleklinde yap›lmas› halinde, döviz tutar›, ödemenin yap›ld›¤› tarihteki T.C. Merkez
Bankas›nca belirlenen döviz sat›fl kuru
üzerinden Türk Liras›na çevrilerek ifllem
yap›lacakt›r.
‹haleli iflin birden fazla konuyu kaps›yor

olmas› ve her bir iflin asgari iflçilik
oran›n›n bilinmesi halinde, inceleme,
iflverenin bu husustaki yaz›l› iste¤i
SSK’na ayr›ca dilekçe ile bildirmek
kayd›yla, bu ifllerin en yükse¤ine iliflkin
asgari iflçilik oran› dikkate al›narak
yap›labilir.
Meslek mensuplar›nca, ihale konusu
ifllerden dolay› SSK’ya yeterli iflçilik
miktar›n›n bildirilmifl olup olmad›¤›n›n
tespiti amac›yla söz konusu Yönetmeli¤in 1 ve 2 nolu ekinde yay›mlanan flekle
uygun olarak düzenlenecek raporlarda,
ayn› Yönetmeli¤in 5 inci maddesinin (a)
f›kras›nda belirtilen hususlar›n yan› s›ra;5
1) ‹hale konusu iflin kesin kabulünün ya
da geçici kabulünün noksans›z
yap›ld›¤›na iliflkin bilgilere, bu hususlar›
kan›tlayan ihale makam›n›n yaz›s› da
eklenerek,
2) ‹hale konusu ifl ile ilgili malzeme fiyat
fark› ve akreditif bedeli varsa, her birinin
tutar› ayr› ayr› belirtilmek suretiyle ve bu
ödemeler dahil edilerek iflverene idarece
ödenen toplam istihkak miktar›na,
3) ‹flin tan›m› yap›larak incelemede dikkate al›nan asgari iflçilik oran›na,
4) ‹flin sözleflmesinde çal›flt›r›lacak iflçi
say›s›n›n belli olup olmad›¤›na, belli ise
öncelikle bu iflçilerin sigortal›l›k niteli¤ine, ücretlerinin iflyeri kay›tlar›na muhasebe usul ve kaidelerine uygun olarak intikal ettirilip ettirilmedi¤ine, ayr›ca bunlar›n prime esas kazançlar› ile prim
ödeme gün say›lar›n›n Kuruma eksiksiz
bildirilmifl olup olmad›¤›na, sözleflmede

5 Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ile Yeminli Mali Müflavirlerce ‹flyeri
Kay›tlar›n›n ‹ncelenmesinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in Uygulanmas›na Dair Tebli¤in
5. maddesi
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çal›flt›r›lmas› öngörülen iflçi say›s› nazara
al›narak, iflyeri kay›tlar›ndan çal›flt›r›ld›¤›
tespit edilen iflçiler ile ücretlerine aylar
itibariyle,
5) ‹darece, iflverene ödemelerin/istihkaklar›n döviz fleklinde yap›lmas› halinde
döviz tutar›n›n, ödemenin yap›ld›¤› tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›nca belirlenen döviz sat›fl kuru üzerinden Türk Liras›na çevrilerek bulunan
tutara,
6) ‹haleli iflin birden fazla konuyu
kaps›yor olmas› ve her bir iflin asgari iflçilik oran›n›n bilinmesi halinde, iflverenin
bu husustaki yaz›l› iste¤inin Kuruma
ayr›ca dilekçe ile bildirilmesi kayd›yla,
bu ifllerin en yükse¤ine iliflkin asgari iflçilik oran› dikkate al›narak yap›ld›¤›na,
Aç›kça ve ayr›nt›l› olarak yer verilecektir.
B) Gerçek veya Tüzel Kifliler
Taraf›ndan Yap›lan Özel Bina ‹nflaat›
‹flyerlerinde Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirler ile Yeminli Mali Müflavirlerce ‹flyeri Kay›tlar›n›n ‹ncelenmesinin Usul ve Esaslar›
Bina maliyetine iflin asgari iflçilik oran›
uygulanmak suretiyle yap›lacakt›r. Bina
maliyeti, ruhsatnamesinde yaz›l› bulunan
yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin
çarp›m› suretiyle hesaplanacakt›r.
Bu hesaplamada; her y›l inflaat›n s›n›f ve
grubuna göre Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤›nca tespit edilen ve Kurumca
ç›kar›lacak Genelgede belirtilen birim
maliyet bedelleri dikkate al›nacakt›r.
‹flyerine ait defter ve belgelerden tespit
edilecek maliyetin daha fazla olmas›
halinde ise, inceleme, bu maliyet üzerinden yap›lacakt›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›

‹nflaat ruhsatnamesinde belirtilen inflaat
s›n›f veya grubundan yüksek ya da yüzölçümünden daha fazla yap›ld›¤› anlafl›lan
özel bina inflaatlar›nda, tespit edilen s›n›f
veya grup ya da yüzölçümü dikkate
al›nacakt›r.
Bafllad›¤› y›l içinde bitirilmifl olan inflaat›n maliyetinin hesaplanmas›nda o y›l
için tespit edilen, bafllad›¤› y›ldan sonraki y›llarda tamamlanm›fl inflaat›n
maliyetinin hesab›nda ise bitirildi¤i
y›ldan bir önceki y›la ait birim maliyet
bedeli esas al›nacakt›r.
‹nflaat›n bafllad›¤› ve bitirildi¤i tarih iflverence resmi makamlardan al›nacak belge
ile kan›tlanacakt›r. ‹nceleme, iflin bitti¤i
tarihten sonra yap›lacakt›r. Yasal süre
içerisinde tescil edilmemifl olan inflaat›n
bafllad›¤› tarihin resmi belge ile kan›tlanamamas› halinde, ruhsat tarihi inflaat›n
bafllad›¤› tarih olarak kabul edilecektir.
‹nflaat ruhsatnamesi olmayan, ruhsatnamesi olmakla birlikte imar mevzuat›na
göre ruhsat› hükümsüz olan veya Kurumda tescil edilmemifl bulunan ya da tescilli
olmas›na ra¤men Kuruma, Kanunun 79
uncu maddesinin birinci f›kras› ve Sosyal
Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 13 ve 20 nci maddelerinde belirtilen belgeleri hiç verilmemifl
olan bina inflaat› iflyerleri ile tamamlanmam›fl bina inflaat› iflyerleri hakk›nda bu
Yönetmelik hükümlerine göre rapor
düzenlenmez.
Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ile Yeminli Mali
Müflavirlerce ‹flyeri Kay›tlar›n›n ‹ncelenmesinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmeli¤in 5 inci maddesinin (b)
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f›kras›nda belirtilen hususlar›n yan› s›ra;
meslek mensuplar›nca iflyeri kay›tlar›n›n
incelenmesi sonucunda6 ;
1- Özel bina inflaatlar›n›n maliyet bedeli,
binan›n ruhsatnamesinde kay›tl› yüzölçümü ile s›n›f› ve grubuna göre belirlenen
birim maliyet bedelinin çarp›m› suretiyle
hesaplanacakt›r. Ancak, iflyeri kay›tla
r›ndan saptanacak maliyetin daha fazla
olmas› halinde, Kuruma bildirilmifl
olmas› gereken asgari iflçilik miktar›n›n
hesab› bu maliyet üzerinden yap›lacakt›r.
2- Bu hesaplamada, her y›l inflaat›n s›n›f›
ve grubuna göre Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤›nca tespit edilen ve Kurumca
ç›kar›lan genelgelerde belirtilen birim
maliyet bedelleri dikkate al›nacakt›r.
3- ‹nflaat ruhsatnamesinde belirtilen inflaat›n s›n›f› ve grubundan yüksek ya da
yüzölçümünden daha fazla yap›ld›¤›
anlafl›lan özel bina inflaatlar›nda, tespit
edilen s›n›f veya grup ya da yüzölçümü
esas al›nacakt›r.
4- Bafllad›¤› y›l içinde bitirilmifl olan
inflaat›n maliyetinin hesab›nda o y›l için
tespit edilen, bafllad›¤› y›ldan sonraki
y›llarda tamamlanm›fl inflaat›n maliyetinin hesab›nda ise bitirildi¤i y›ldan bir
önceki y›la ait birim maliyet bedeli esas
al›nacakt›r.
Örne¤in, 01.03.2003 tarihinde bafllayan
ve 30.06.2004 tarihinde bitirilmifl bulunan inflaat›n maliyeti, 2003 y›l› için belirlenmifl olan birim maliyeti inflaat›n yüzölçümü ile çarp›lmak suretiyle hesaplanacakt›r.

2003 y›l›ndan önce bafllay›p,
01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen
binalar›n maliyeti ise, iflverenlerin
ma¤duriyetine meydan verilmemesi
için, 01.05.2004 tarihinden önceki ve
sonraki sürede yap›lan uygulamalar
dikkate al›narak ayr› ayr› hesaplanacak, bu suretle bulunan iki ayr› birim
maliyet bedelinin aritmetik ortalamas›n›n al›nmas›yla ve binan›n yüzölçümü ile çarp›lmas› suretiyle hesaplanacakt›r.
Yukar›da belirtilen inflaat iflyerlerinde ifle
bafllan›lan ve bitirilen y›llarda faaliyet
olmas› kayd›yla, aradaki y›llar›n
baz›lar›nda (örne¤in 2001 ve 2003
y›llar›nda) k›smen veya tamamen faaliyette bulunulmam›fl olsa bile, bu durum
bina maliyetinin hesaplama fleklini de¤ifltirmeyecektir. Bu durumdaki bina inflaatlar›n›n maliyetinin hesab›nda Yönetmeli¤in yürürlü¤e girdi¤i 01.05.2004 tarihinden önceki ve sonraki hesaplama yöntemleri dikkate al›nmak suretiyle ifllem
yap›lm›flt›r.
5- Meslek mensuplar›nca yap›lacak inceleme sonucunda düzenlenecek raporlarda, inflaat›n bafllad›¤› ve bitti¤i tarihlere,
bu hususu kan›tlayan iflverence resmi
makamlardan al›nm›fl belge de rapora
eklenmek kayd›yla yer verilecektir.
Konuya iliflkin raporlar, iflin bitti¤i tarihten sonra düzenlenecektir.
6- ‹nflaat ruhsatnamesi olmayan, ruhsatnamesi olmakla birlikte imar mevzuat›na
göre ruhsat› hükümsüz olan veya Kurum-

6 Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ile Yeminli Mali Müflavirlerce ‹flyeri
Kay›tlar›n›n ‹ncelenmesinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in Uygulanmas›na Dair Tebli¤in
5. maddesi
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da tescil edilmemifl bulunan ya da tescilli
olmas›na ra¤men, Kanunun 79 uncu
maddesinin birinci f›kras› ve Sosyal
Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤i uyar›nca düzenlenmesi
gereken prim belgeleri Kuruma hiç verilmemifl olan bina inflaat› iflyerleri ile
tamamlanmam›fl bina inflaat› iflyerleri
hakk›nda bu Yönetmelik hükümlerine
göre rapor düzenlenmeyecektir.
7- ‹nflaat›n bafllad›¤› tarihi kan›tlayan
resmi belgedeki tarihin, iflyeri bildirgesinde belirtilen sigortal› çal›flt›r›lmaya bafllan›lan tarihten önceki bir tarih olmas›
halinde, resmi belgedeki tarih tescil tarihi
olarak kabul edilecektir.
Kan›tlay›c› nitelikte resmi belge ibraz
edilememesi durumunda ise, iflyeri bildirgesindeki tarih ruhsat tarihinden önceki
bir tarih olmamas› kayd›yla, ruhsat tarihi
tescil tarihi olarak dikkate al›nacakt›r.
Bu duruma göre, iflyerinin tescil tarihinin
geriye götürülmesi gereken hallerde,
düzenlenecek olan raporda Kanunun 140
›nc› maddesinin (a) f›kras›na göre idari
para cezas› uygulanmas› gerekti¤i önerilecektir.
C) Ortak Hükümler
‹nceleme yap›l›rken, ihale konusu ifllerde
kesin kabulün ya da geçici kabulün noksans›z yap›ld›¤›, bina inflaat› iflyerlerinde
ise inflaat›n bitirildi¤i tarihe kadar
SSK’ya bildirilmifl olan iflçilik miktar›
dikkate al›nacakt›r.
‹hale konusu ifllerde iflverene ödenen toplam istihkak tutar›na, özel bina inflaatlar›nda ise binan›n toplam maliyet bedeline, iflin asgari iflçilik oran› uygulanmak
suretiyle bulunan asgari iflçilik miktar›,
‹SMMMO Yay›n Organ›

iflin bitirildi¤i tarihe kadar SSK’ya bildirilmifl olan prime esas kazançlar toplam›
ile k›yaslanacakt›r. Bu k›yaslama sonucunda, iflin faaliyet süresi için SSK’ya
bildirilmifl olan sigorta primine esas
kazançlar toplam›n›n, hesaplanan asgari
iflçilik miktar› ile ayn› veya fazla oldu¤unun tespiti halinde, durum aç›klanarak ilifliksizlik belgesi verilebilece¤ine iliflkin
rapor düzenlenecektir.
SSK’ya bildirilmifl olan sigorta primine
esas kazançlar toplam›n›n, inceleme
sonucunda hesaplanan asgari iflçilik miktar›ndan az olmas› durumunda, iflveren
kay›tlar›nda yer alan;
1- Arac›lar taraf›ndan yap›lan ifller hariç
olmak üzere, Ünitesi (Sigorta Müdürlü¤ü) ve iflyeri sicil numaras› belirtilmek
kayd›yla; iflin baz› bölümlerini yapan
Kanun kapsam›ndaki di¤er iflverenlerden al›nm›fl faturalara dayan›larak
yap›lan malzemeli iflçilik ödemeleri,
2- Ba¤-Kur ve vergi sicil numaralar›
belirtilmek kayd›yla, iflin baz› bölümlerinin yan›nda sigortal› çal›flt›rmadan bizzat
yapan ifl sahiplerinden al›nm›fl faturalara ve gider belgelerine dayan›larak
yap›lan malzemeli iflçilik ödemeleri,
3- Ayn› faturada hem malzeme ve hem
de iflçilik tutar› kay›tl› ise, her iki tutar birbirinden ayr› kaydedilmifl olsa bile, toplam fatura tutar›,
4- Malzeme bedelinden ayr› olarak nakliye bedelinin kesin bir flekilde belirlendi¤i
faturalara dayan›larak yap›lan nakliye
ödemeleri,
5- Kuruma mükerrer prim ödenmesinin
önüne geçilmesi bak›m›ndan, hafriyat ve
nakliyat iflleri için di¤er firma veya
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flah›slardan al›nm›fl fatural› ödemeler dikkate al›nmamak kayd›yla, Kurumda tescilli bir iflyerinden sevk ve idare edilen
makine park›na sahip iflverenlerin, bu
parktaki araçlar›nda çal›flanlar›n incelemesi yap›lmakta olan ihale konusu ifle
iliflkin iflyerinden Kuruma bildirilmemifl
oldu¤u saptanmak ve bu durum iflyeri
kay›tlar›yla do¤rulanmak flart›yla, düzenlenecek raporda aç›kça ve ayr›nt›l› olarak
ortaya konulan, faturaya dayanmayan,
hakedifl raporlar›ndan tespit olunan hafriyat ve nakliyat bedelleri,
‹flverene ödenen toplam istihkak
tutar›ndan veya maliyet bedelinden düflülerek SSK’ya bildirilmesi gereken asgari
iflçilik miktar› yeniden hesaplanacakt›r.
‹flveren kay›tlar›ndan baz› sigortal›lara
Kanunun 78 inci maddesi uyar›nca belirlenen sigorta primine esas kazanç üst
s›n›r›n›n üzerinde ücret ödendi¤i tespit
edilebiliyorsa, ücret tediye bordrolar›nda
kay›tl› brüt ücretler ile üst s›n›r aras›ndaki
fark ve salt iflçilik içeren fatural› iflçilik
ödemeleri, iflin asgari iflçilik oran› uygulanmak suretiyle hesaplanan asgari iflçilik
tutar›ndan düflülerek inceleme yap›lacakt›r.
Fatura ve gider belgelerinde kay›tl› tutarlar›n, bu belgelerden yap›ld›¤› anlafl›lan
ifllere karfl›l›k al›nan hakedifl raporu ile
ödenen tutarlardan fazla olmas› durumunda, aflan k›s›m incelemede dikkate
al›nmayacakt›r.
‹ncelemede yukar›da belirtilen ödemelerin katma de¤er vergisi d›fl›ndaki tutarlar›
esas al›nacakt›r. Bu flekilde yap›lan inceleme sonucunda hesaplanan asgari iflçilik
tutar›n›n SSK’ya bildirilmifl olan prime
esas kazançlar toplam› ile ayn› veya fazla
‹SMMMO Yay›n Organ›

oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda, iflverene, söz konusu Yönetmelik ekindeki
belgeler ile birlikte ilifliksizlik belgesi
verilebilece¤ine dair rapor düzenlenecektir. Hesaplanan asgari iflçilik miktar›n›n
SSK’ya eksik bildirildi¤inin tespiti halinde ise, bildirilmeyen tutar, faaliyette bulunulan son aya mal edilerek Kanunun 80
inci maddesi ile 140 ›nc› maddesinin
birinci f›kras›n›n (c) ve (d) bentleri
uyar›nca ifllem yap›lmas› gerekti¤i raporda önerilecektir.
V. MESLEK MENSUBUNCA
DÜZEN LENEN RAPOR ÜZER‹NE
YAPILACAK ‹fiLEM
SSK Sigorta ‹l/Sigorta Müdürlüklerinin,
meslek mensuplar› taraf›ndan usulüne
uygun olarak düzenlenmifl raporlara göre
ifllem yapmas› gerekmektedir. Ancak,
meslek mensuplar›nca rapor düzenlenmesi, Sigorta Müfettiflince iflin asgari
iflçilik miktar›n›n tespiti hususunda inceleme yap›lmas›na engel oluflturmayacakt›r. Meslek mensubunca düzenlenen
raporlarda Sigorta ‹l/Sigorta Müdürlükleri taraf›ndan eksiklik veya maddi hata tespit edilmesi halinde, raporu düzenleyen
meslek mensubundan 15 gün içinde ek
rapor vermesi iadeli taahhütlü bir yaz› ile
istenecektir. Ek raporda da eksikli¤in
veya maddi hatan›n giderilmemesi durumunda, gerekçeleri de belirtilerek rapora
göre ifllem yap›lmayaca¤› yine iadeli
taahhütlü bir yaz› ile iflverene bildirilecektir.
Ek raporun verilmemesi veya eksiklik ya
da maddi hatan›n düzeltilmemifl olmas›
halinde Sigorta Müfettiflince inceleme
yap›lmas› istenebilecektir.
‹flveren taraf›ndan, Sosyal Sigortalar
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Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ile Yeminli Mali Müflavirlerce
‹flyeri Kay›tlar›n›n ‹ncelenmesinin Usul
ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 5 inci
maddesine göre tespit edilen ve Kuruma
bildirilmedi¤i anlafl›lan fark iflçilik tutar›
üzerinden hesaplanacak sigorta primlerinin, uygulanacak idari para cezalar›n›n ve
bunlara
ba¤l›
gecikme
zamm›
tutarlar›n›n, bu konuda düzenlenecek
raporun ilgili Sigorta ‹l/Sigorta Müdürlü¤üne intikalini müteakip yap›lacak tebligat üzerine bir ay içinde ödenece¤inin
dilekçe ile bildirilmesi halinde, Sigorta
‹l/Sigorta Müdürlü¤ünce, 6183 say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü
Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ifllem
yap›lacakt›r. ‹flverenin ödeme yapaca¤›n›
bildirmemesi halinde ise konunun Sigorta Müfettiflince incelenmesi istenecektir.
Sigorta Müfettiflince incelemeye bafllanm›fl ise, bu inceleme sonucuna göre
ifllem yap›lacakt›r.
Meslek Mensubunca iflyeri kay›tlar›n›n
incelenmesi sonucunda düzenlenen
raporda ödenmesi önerilen borcun tahsil
edilmesi veya iflverenin borçlar›n›
karfl›layacak miktarda nakit, süresiz ve
kat’i banka teminat mektubu, Devlet tahvili, Hazine kefaletini haiz tahvil veya
bonolar› Sigorta ‹l/Sigorta Müdürlü¤üne
vermesi halinde, teminata ba¤lanmam›fl
baflka borcu da yoksa, ilifliksizlik belgesi
verilecektir.
Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ile Yeminli Mali
Müflavirlerce ‹flyeri Kay›tlar›n›n ‹ncelen-

mesinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmeli¤in Uygulanmas›na Dair Tebli¤’in7 7. maddesine göre, meslek mensuplar›nca usulüne uygun olarak düzenlenecek raporlarda önerilen borçlar›n ödenmesi kayd›yla veya iflverenlerce borçlar›n› karfl›layacak miktarda nakit, süresiz
ve kati banka teminat mektubu, Devlet
tahvili, Hazine kefaletini haiz tahvil veya
bonolar›n Sigorta ‹l/Sigorta Müdürlüklerine verilmesi halinde, teminata ba¤lanmam›fl baflkaca borç da yoksa, Sigorta
‹l/Sigorta Müdürlü¤ünce ilifliksizlik belgesi verilecektir.
VI. RAPOR DÜZENLENMEYECEK
‹fiYERLER‹
Meslek mensuplar› taraf›ndan baz› ifller
için rapor düzenlenmesi mümkün bulunmamaktad›r. Meslek mensuplar›n›n
hangi ifller için rapor düzenleyemeyecekleri konusu Sosyal Sigortalar Kurumu
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ile
Yeminli Mali Müflavirlerce ‹flyeri
Kay›tlar›n›n ‹ncelenmesinin Usul ve
Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 7 inci
maddesinde düzenlenmifltir. Buna göre,
meslek mensuplar›;
a) Hariçten iflçi çal›flt›r›lmaks›z›n daimi
nitelikteki iflyerlerinin sigortal›lar› ile
yap›lan ifller,
b) Piyasadan haz›r halde al›n›p sat›lan
mal teslimine iliflkin ifller,
Hakk›nda ad› geçen Yönetmelik hükümlerine göre rapor düzenleyemeyecektir.
Uygulamada meslek mensuplar›n›n,
hariçten iflçi çal›flt›r›lmaks›z›n daimi
devaml›
nitelikteki
iflyerlerinin

7 Söz konusu tebli¤ 08.12.2004 tarihli ve 25664 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›flt›r.
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sigortal›lar› ile yap›lan ifllerle piyasadan
haz›r halde al›n›p sat›lan mal teslimine
iliflkin ifllerde meslek mensuplar›n›n
rapor düzenleme yetkilerinin bulunmamas› önemli bir eksikliktir.
SSK’n›n denetim yetkisinin sakl› kalmas›
ve uygun bir düzenleme yap›lmas› ile
belirli bir s›n›r›n alt›nda kalan bahse konu
ifllerde de, tüm ülke çap›nda örgütlenmifl
bulunan ve say›lan onbinleri aflan serbest
muhasebeci mali müflavirler ile yeminli
mali müflavirlere inceleme yetkisi
tan›nmas›, gerek SSK gerekse sigortal› ve
iflveren yarar›na olacakt›r. 8
VII. RAPOR DÜZENLEME SINIRI
Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ile Yeminli Mali
Müflavirlerce ‹flyeri Kay›tlar›n›n ‹ncelenmesinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmeli¤in 8. maddesi uyar›nca, meslek mensuplar›nca rapor düzenlenebilecek ifllerin istihkak ve maliyet tutarlar›n›n
s›n›rlar› Kurum Yönetim Kurulunca
belirlenmektedir.
Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim
Kurulunun 05.08.2004 tarihli, K.VIII/
1566 say›l› karar› ile ihale konusu ifllerde
istihkak tutar›, özel bina inflaatlar›nda da
maliyet tutar› 5,000,000,000,000,-TL’na
(5 trilyon TL) (5.000.000.-YTL -befl milyon YTL) kadar (bu rakam dahil) olan
ifllerle ilgili raporlar›n serbest muhasebeci mali müflavirlerce düzenlenmesine,

yeminli mali müflavirler için ise, bu konuda bir s›n›r aran›lmamas›na karar verildi¤inden, meslek mensuplar›ndan serbest
muhasebeci mali müflavirlerce bu tutar›n
(KDV hariç) alt›ndaki ifller hakk›nda
rapor düzenlenebilecektir. 9
VIII. RAPOR DÜZENLEME fiEKL‹
Meslek mensuplar›n›n rapor düzenleme
fleklinin nas›l olaca¤› Sosyal Sigortalar
Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ile Yeminli Mali Müflavirlerce
‹flyeri Kay›tlar›n›n ‹ncelenmesinin Usul
ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 9.
maddesinde düzenlenmifltir. Buna göre,
ilifliksizlik belgesi verilebilece¤ine iliflkin
rapor; ihaleli ifller için örne¤i Sosyal
Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirler ile Yeminli Mali Müflavirlerce ‹flyeri Kay›tlar›n›n ‹ncelenmesinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 4 no’lu ekinde bulunan, özel bina
inflaat› iflyerleri için de, örne¤i ayn›
Yönetmeli¤in 5 no’lu ekinde bulunan
hesaplama cetveli de düzenlenmek suretiyle Ek:1 de bulunan rapor kapa¤›na iliflik ve Ek:2 de kay›tl› flekle uygun olarak
daktilo veya bilgisayar ile düzenlenecektir.

Meslek mensuplar›, düzenledikleri rapor
un her sayfas›n› paraflar, rapora, rapor
tarihinden önceki üç ay içinde ba¤l›
olduklar› meslek odas›ndan al›nan, örne¤i bu Yönetmeli¤in 3 no’lu ekinde bulu-

8 Karakafl, ‹sa, “SMMM VE YMM’lerin ‹haleli ‹flin Devaml› ‹flyeri ‹flçileri ‹le ‹fa Edildi¤inin ‹ddia Edilmesi
Halinde Yeterli ‹flçilik ‹ncelemesi Yapmalar› ‹çin Bir Öneri”, Yaklafl›m Dergisi, Kas›m 2004, say› 143,
s. 223
9 Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ile Yeminli Mali Müflavirlerce ‹flyeri
Kay›tlar›n›n ‹ncelenmesinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in Uygulanmas›na Dair Tebli¤’in
8. maddesi.
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nan faaliyet belgesi ile iflverenle
yapt›klar› sözleflmenin asl›n› veya noterden onayl› bir suretini eklemek zorundad›r.

Raporlar üç nüsha düzenlenerek, bir nüshas› meslek mensubunca dilekçe ekinde
ilgili sigorta müdürlü¤üne, bir nüshas›
iflverene verilecek, di¤er nüshas› da raporu düzenleyen meslek mensubu
taraf›ndan gerekti¤inde ibraz edilmek
üzere, Kuruma verildi¤i tarihten itibaren
befl y›l süre ile saklanacakt›r.

Bu flekle uygun olmayan, silinti veya
kaz›nt› bulunan raporlar, düzeltilmek
üzere gerekçeli yaz› ekinde meslek mensubuna iade edilecektir. Meslek mensubu, gerekli düzeltmeleri yaz›n›n tebli¤inden itibaren en geç 15 gün içinde yaparak
yeniden düzenleyece¤i raporu Sigorta
‹l/Sigorta Müdürlü¤üne intikal ettirecektir.
IX. MESLEK MENSUPLARININ
E⁄‹T‹M‹

Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ile Yeminli Mali
Müflavirlerce ‹flyeri Kay›tlar›n›n ‹ncelenmesinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde rapor düzenlenmesi konusunda, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler
Odalar› Birli¤ince, SSK ile iflbirli¤i
yap›larak meslek mensuplar›na gerekli
e¤itim verilecektir. (Yönetmelik mad. 10)
X. RAPOR DÜZENLENEMEYECEK HALLER

‹flverenin veya arac›n›n defter ve belgelerini düzenleyen meslek mensuplar›, ayn›
‹SMMMO Yay›n Organ›

iflveren ve arac› için veya kendilerinin,
boflanm›fl dahi olsa eflinin usul ve furuundan birinin veya (bu derece dahil) üçüncü
dereceye kadar kan ve s›hri h›s›mlar›n›n
ya da bunlar›n yönetici olduklar› veya
yönetimde görev alarak ortak olduklar›
iflyerleri hakk›nda rapor düzenleyemezler. (Yönetmelik mad. 11)

XI. MESLEK MENSUPLARININ
DÜZENLEYECEKLER‹ RAPORDAN DO⁄AN SORUMLULUKLARI

Meslek mensuplar›, gerçe¤e ayk›r› rapor
düzenleyerek Kurum zarar›na sebebiyet
verdikleri takdirde, oluflan Kurum
zarar›ndan iflveren ile birlikte ve müteselsilen sorumludurlar. Bu durumda ilgililer
hakk›nda ayr›ca genel hükümlere göre
ifllem yap›lacakt›r. Düzenledikleri rapor
ile Kurum zarar›na sebebiyet verdi¤i
Kurumca tespit edilen meslek mensuplar›nca daha sonra düzenlenen raporlar da
iflleme konulmayacakt›r.
fiirket halinde çal›fl›lmas› halinde, düzenlenecek raporlardan do¤acak cezai ve
mali sorumluluk raporu düzenleyen meslek mensubuna aittir.(Yönetmelik mad. 12)
VII. SONUÇ

SSK Genel Müdürlü¤ü’nün 5 ve 10 seri
nolu Sigorta Primleri takip ve Tahsilat
Genel tebli¤leri ile ülkemizde ilk defa
iflveren kay›tlar›n›n sosyal sigorta mevzuat› aç›s›ndan Sigorta Müfettiflleri
d›fl›ndaki meslek mensuplar›na incelettirilebilmesine olanak tan›nm›flt›. Ancak,
Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Genel
Kurulunun 19.04.2002 tarih ve
E.2000/2787, K.2001/1185 say›l›
karar›yla teminat ve hak edifllerin iade
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edilebilmesi için defter ve belgelerin
inceleme yetkisinin sigorta müfettifllerine
ait oldu¤u yönündeki 10. Daire karar›n›
onamas› üzerine söz konusu tebli¤lerin
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir veya
Yeminli Mali Müflavirlerin kay›t tetkiki
yapabileceklerine iliflkin hükümleri ve
16-61 Ek say›l› SSK genelgesi, 16-277
Ek say›l› SSK genelgesi ile yürürlükten
kald›r›lm›flt›. 506 say›l› Sosyal Sigortalar
Yasas›n›n 130. maddesine 4958 say›l›
Yasayla eklenen f›kra ile ihaleli ifller ile
özel bina inflaat› iflyerleri ile ilgili olarak
3568 say›l› Kanuna göre yetki verilmifl
serbest muhasebeci malî müflavirler ile
yeminli malî müflavirlerin ifl yeri
kay›tlar›n›n incelenmesi sonucunda
düzenleyece¤i raporlar›n kullan›labilece¤ini hükme ba¤lam›flt›r.
Uygulama,
Sosyal
Sigortalar
Kurumu‘ndan ilifliksizlik belgesi almas›
gereken ve Kurumda müstakilen tescil
edilmifl olan ihaleli ifller ile özel bina inflaat› iflyerleri iflverenlerini kapsamaktad›r.
Yap›lan düzenleme gere¤ince, ihale
konusu ifllerle özel bina inflaat› iflyerleri
ile ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumu‘ndan ilifliksizlik belgesi talep eden
iflverenlerin iflyeri kay›tlar›; Kurumun
denetim yetkisi sakl› kalmak kayd›yla
bu iflyerlerinden dolay› Kuruma bildirilen
iflçilik, baflka bir anlat›mla sigorta primleri hesab›na esas tutulan kazançlar
tutar›n›n iflyeri kay›tlar› ile uygunlu¤u ve
Kuruma yeterli iflçilik bildirilmedi¤inin
saptanmas› halinde, bildirilmifl olmas›
gereken fark iflçilik tutar›n›n tespiti
amac›yla 01.06.1989 tarih ve 3568 say›l›
Kanuna göre, Türkiye Serbest Muhase‹SMMMO Yay›n Organ›

beci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali
Müflavirler Odalar› Birli¤ince ruhsat
verilmifl çal›flanlar kütü¤üne kay›tl› meslek mensuplar› taraf›ndan incelenebilecektir. Yap›lan bu düzenleme son derece
gerekli olup, hem SSK’n›n ifl yükünü
azaltacak, hem de iflverenlerin çok daha
k›sa sürelerde ilifliksizlik belgesi alabilmelerine olanak tan›yacakt›r.
Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde rapor düzenlenmesi konusunda, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler
Odalar› Birli¤ince, Kurum ile iflbirli¤i
yap›larak meslek mensuplar›na gerekli
e¤itim verilece¤inden, meslek mensuplar›n›n sosyal sigorta mevzuat› aç›s›ndan
önemli bir eksi¤i giderecektir.

Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim
Kurulunun 05.08.2004 tarihli, K.VIII/
1566 say›l› karar› ile ihale konusu ifllerde
istihkak tutar›, özel bina inflaatlar›nda da
maliyet tutar› 5,000,000,000,000,-TL’ye
(5 trilyon TL) (5.000.000.-YTL -befl milyon YTL) kadar (bu rakam dahil) olan
ifllerle ilgili raporlar›n serbest muhasebeci mali müflavirlerce düzenlenmesine,
yeminli mali müflavirler için ise, bu
konuda bir s›n›r aran›lmamas›na karar
verilmifl olup, günümüz koflullar›nda
SMMM’ler için belirlenen 5 trilyonluk
bu tutar yetersiz kalmaktad›r. Bu
nedenle SMMM’ler için ihale konusu
ifllerde istihkak tutar›, özel bina inflaatlar›nda da maliyet tutar›n›n en az
50.000.000.-YTL (50 trilyon TL)’ye
yükseltilmesi gereklidir.
Meslek mensuplar›, gerçe¤e ayk›r› rapor
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düzenleyerek Kurum zarar›na sebebiyet
verdikleri takdirde, oluflan Kurum
zarar›ndan iflveren ile birlikte ve müteselsilen sorumlu tutulmaktad›r. Düzenledikleri rapor ile Kurum zarar›na sebebiyet
verdi¤i Kurumca tespit edilen meslek
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mensuplar›nca daha sonra düzenlenen
raporlar da iflleme konulmayaca¤›ndan,
meslek mensuplar›n›n rapor düzenlenmesinde belirlenen usul ve esaslara uymas›
önem kazanmaktad›r.
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2003 VE 2004 ENFLASYON
DÜZELTMELER‹N‹ GEL‹R VEYA KURUMLAR
VERG‹S‹ BEYANNAMELER‹N‹N VER‹LECE⁄‹
TAR‹HE KADAR YAPACAK VE
DO⁄RUDAN YILLIK BEYANNAMELERDE
BEYAN EDECEK OLANLARIN D‹KKAT
ETMES‹ GEREKEN KONULAR
Erol DEM‹REL
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir

B

ilindi¤i gibi 5024 say›l› Kanun ile getirilen ENFLASYON DÜZELTMES‹
UYGULAMASI yaz›m›z›n haz›rland›¤› tarihe kadar 2 Kanun, 6 adet tebli¤, 01 fiubat 2005 tarih ve 14 s›ra numaral› V.U.K.sirküleriyle birlikte 12
adet sirküler ile uygulamaya sokulmufl ve yönlendirilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Mevcut durum, konunun uzmanlar›n›n bile çok farkl› görüfller ortaya koyabildi¤i bir halde olup, pek çok düzenleme ve aç›klamaya ihtiyaç bulunmaktad›r.
Bu çal›flman›n amac›, yukar›da de¤inilen düzenlemeler ve yap›lan çeflitli e¤itim
çal›flmalar›n›n ›fl›¤›nda uygulamada dikkat edilmesi gereken konular›n
paylafl›lmas›d›r.
Bugünden itibaren de yap›labilecek olas› düzenlemeler dikkatle takip edilmeli ve
yaz›m›z› etkileyebilecekleri göz önünde bulundurulmal›d›r.
‹HT‹YAR‹L‹KTEN 2004 YILININ SON GEÇ‹C‹ VERG‹ DÖNEM‹NDE
DE YARARLANAN MÜKELLEFLER‹N DURUMU
01.02.2005 tarihinde yay›nlanan 14 s›ra numaral› V.U.K.sirküleri ile; 5024 say›l›
yasan›n 5228 say›l› yasa ile de¤iflik geçici 1.maddesindeki ihtiyarilik hükmünden, 2004 y›l›n›n geçici dönemlerinde düzeltme yapmama yönünde tercih kullanan mükelleflerin, hem 2003 düzeltmelerini ve hem de 2004 y›l› düzeltmelerini 2004 y›l› gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilece¤i tarihe kadar
yapabilecekleri yeniden aç›klanm›flt›r.
Buna göre; bilanço esas›na göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri 15 Mart
2005, Kurumlar Vergisi mükellefleri ise 15 Nisan 2005 tarihine kadar düzeltme
ifllemlerini yapabileceklerdir.
Düzeltme kay›tlar› ise 2004 y›l› defterlerine 31.12.2004 tarihi itibariyle
yap›lacakt›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamelerinin ekine 2003 y›l› ve 2004 y›l›
düzeltilmifl bilançolar› eklenecektir.
2004 y›l›n›n son geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapanlar ise 15
fiubat 2005 tarihine kadar 2003 ve 2004 y›l› bilançolar›n›n düzeltmelerini yap›p
geçici vergi beyannamelerine eklemifl olmalar› gerekmektedir.

DÜZELTME ‹fiLEMLER‹NDE VE DÜZELTME SONUÇLARININ
BEYAN ED‹LMES‹NE ÖNEML‹ HUSUSLAR

31.12.2003 TAR‹HL‹ B‹LANÇONUN DÜZELT‹MES‹NDEK‹ ÖNEML‹
SORULAR
15- STOKLAR
Stoklar, toplulaflt›r›lm›fl yöntemlere göre düzeltmeye tabi tutuldu¤unda
Reel Olmayan Finansman Maliyetinin ayr›flt›r›lmas› zorunlumudur?
Stoklar›n› toplulaflt›r›lm›fl yöntemlerden her hangi birine göre düzeltmeye tabi
tutanlar stoklar›n içinden reel olmayan finansman maiyetini ayr›flt›rmak zorunda
de¤illerdir.
Bu durum, hem 2003 sonu düzeltmeleri hem de devam eden y›llardaki stok
düzeltmeleri için geçerlidir.
Stoklar 2003 y›l› sonu düzeltilmifl tutarlar›n›n alt›nda bir bedelle sat›lablir mi?
Evet sat›labilir. Ancak düzeltilmifl tutar›n›n alt›nda yap›lan sat›flta ortaya ç›kan
zarar›n düzeltme fark›ndan kaynaklanan bölümü mali zarar olarak dikkate
al›nmaz.
1 Adet yemek tak›m›
Örnek 1; Düzeltme Öncesi stok tutar›
1.000
Enflasyon Düzeltme Fark›
200
Düzeltilmifl Tutar
1.200
Sat›fl Tutar›
1.150
Ticari Zarar
50
Mali Zarar
0 olacakt›r.
Örnek 2; Düzeltme Öncesi stok tutar›
1.000
Enflasyon Düzeltme Fark›
200
Düzeltilmifl Tutar
1.200
Sat›fl Tutar›
950
Ticari Zarar
250
Mali Zarar
50 olacakt›r.
Stoklar›n düzeltilmesinde her bir mal için ayr› toplulaflt›r›lm›fl yöntem
uygulanabilir mi?
Stoklar›n düzeltilmesinde bir stok kalemi için Basit Ortalama Yöntem, di¤er stok
‹SMMMO Yay›n Organ›
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kalemi için Stok Devir H›z› Yöntemi uygulanabilece¤i gibi baflka bir stok kalemi içinde Gerçek Yöntem uygulanabilir.
Ancak seçimini yapt›klar› yöntemden 2004 hesap dönemi dahil 3. hesap dönemi
sonuna kadar dönemezler. Bu husus, 2003 düzeltmelerinde yap›lan tercih için
geçerli de¤ildir.
2003 düzeltmesi sonucu ortaya ç›kan stok farklar›n›n durumu ne olacakt›r?
2004 y›l› düzeltmelerine bafllamadan önce 2003 stok düzeltme farklar›n›n
sat›lanlara ait bölümü ayr›flt›r›larak do¤rudan maliyete, stokta kalanlara ait bölümü stoklar›n maliyeti üzerine at›lmal›d›r.
________________31.12.2004_________________
620,621,622,623- Sat›fllar›n Maliyeti
150,151,152,153,157-Stoklar Maliyeti
150,151,152,153,157-Stok Hesaplar›
9901 Enflasyon Fark› Hesab›
____________________ / ___________________
Fiyat› Devletçe belirlenen mallarda enflasyon düzeltmesi yap›lacak m›d›r?
Fiyat› devlet taraf›ndan belirlenen mallarda ilgili olarak iflletmeler kimi mallarda
fiyatlar›n› buna göre de¤ifltirirken kimi mallarda hiçbir de¤ifliklik yap›lmamaktad›r.
Ayr›ca 5024 say›l› yasa stoklar›n düzeltilmesi ile ilgili olarak bu konuda bir belirleme yapmad›¤›ndan, bu stoklar içinde enflasyon düzeltmesi yap›lmas› gerekmektedir.
Toplulaflt›r›lm›fl Yöntemlerle Stoklar d›fl›nda baflka hangi k›ymetler düzeltmeye tabi tutulabilir?
Toplulaflt›r›lm›fl yöntemler yaln›zca Stoklar›n düzeltilmesinde kullan›labilir.
Baflka hiçbir k›ymetin düzeltmesinde kullan›lamaz.
17/35- YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE ONARIM ‹fiLER‹
Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m ifllerinde düzeltme nas›l yap›lacakt›r?
17 ve 35 hesap gruplar›nda raporlanan Y›llara Yayg›n ‹nflaat ve Onar›m ‹fllerine
ait harcama ve hakedifller, harcama ve hakedifl tarihlerine göre düzeltmeye tabi
tutulacakt›r.
Örne¤in, 170. 01- A ‹fli Maliyeti, düzeltmeye tabi tutulurken bu iflin harcamalar›n›n takip edildi¤i 740 hesaba gidilecek ve her bir ay baz›nda harcama, o aya
ait düzeltme katsay›s› ile düzeltilerek toplam düzeltilmifl harcama tutar›na
ulafl›lacakt›r.Bulunan düzeltilmifl tutarla 170 hesapta kay›tl› tutar aras›ndaki fark›
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________________31.12.2004__________________
170-YILLARA YAGIN ‹Nfi.VE ONARIM MAL‹YET HESABI
170.01- A ‹fli Y›llara Yay. ‹nflaat ve On.Maliyet Hesab›
01.2003 Y›l› Enflasyon Fark› Hesab›
697-YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT ENF.DÜZELTME HESABI
697.01- A ‹fli Y›ll. Yay. ‹nflaat ve On. Enflasyon Fark Hesab›
01.2003 Y›l› Enflasyon Fark› Hesab›
____________________ / ___________________
fleklinde kay›tlanmas› gerekir.
Hakedifller de ayn› mant›kla, her bir inflaat için ayr› ayr› düzeltmeye tabi tutulmas› gerekir.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus, her bir inflaatla ilgili ayr› bir fark
hesab›n›n aç›lmas› gerekti¤idir. Nedeni, her bir inflaata ait 697 hesapta oluflacak
fark, 178.01- A ‹nflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›n›n Borcuna yada 358.01-A
‹nflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›n›n alaca¤›na aktar›lmal›d›r ki her bir iflin kar
veya zarar› da ayr› ayr› takip edilebilsin.
697.01 hesap borç kalan› veriyorsa;
________________31.12.2004__________________
178- YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT ENF.DÜZELTME HESABI
178.01- A ifli Enflasyon Düzeltme Hesab›
01.2003 Y›l› Enflasyon Fark› Hesab›
697- YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT ENF.DÜZELTME HESABI
697.01- A ifli Enflasyon Düzeltme Hesab›
01.2003 Y›l› Enflasyon Fark› Hesab›
____________________ / ___________________
Y›llara Yayg›n ‹nflaat ‹fllerine ait stopajlar düzeltmeye tabi tutulacak
m›d›r?
Stopajlar mali tablo tarihi itibariyle kendi sat›n alma gücünü yans›tt›¤›ndan bir
parasal k›ymet olarak düzeltme yap›lmayacakt›r.
Y›llara Yayg›n ‹nflaat ‹fllerine ait 31.12.2003 tarihinde oluflan farklar (178
veya 358 hesaba al›nan tutarlar) ne olacak?
‹fller devam etti¤i müddetçe oluflan enflasyon farklar› bu hesaplara
aktar›lacakt›r.‹flin bitiminde 170-350 hesaplar gelir veya maliyet hesaplar›na
aktar›larak kapat›l›rken, bu hesaplarda (178-358) 648-Enflasyon Düzeltme Karlar› veya 658-Enflasyon Düzeltme Zararlar› hesab›na aktar›larak biten ifle ait kar
veya zarar tespit edilecektir.
Ancak biten ifle ait 178 veya 358 hesab›n 31.12.2003 den gelen tutar›, do¤rudan
beyannamede matraha ilave edilecek veya matrahtan indirilecektir.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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25- MADD‹ DURAN VARLIKLAR
Amortismanlar›n düzeltilmesinde daha önceki y›llarda ayr›lmam›fl yada
eksik ayr›lm›fl amortismanlar›n ayr›lm›fl gibi var say›lmas› ne demektir?
2003 bilançosundaki birikmifl amortismanlar›n düzeltilmesi,amortisman hangi
k›ymete ait ise o k›ymetin defter kayd› ile düzeltilmifl tutar› aras›ndaki art›fl oran›
bulunacak ve amortisman› bu art›fl oran›na göre düzeltilecektir.
Yine ilgili k›ymetin amortisman› baz› y›llar ayr›lm›fl,baz› y›llar ayr›lmam›flsa
yada hiç ayr›lmam›flsa, ayr›lm›fl gibi hesaplanacak ve art›fl oran› buna uygulanacakt›r.
Örne¤in,
Düzeltme Öncesi, Demirbafl›n defterde kay›tl› tutar›
5.000
Ayr›lm›fl amortisman
Yok
Ayr›lmas› gereken amortisman
2.000
(%20 den 2 y›ll›k)
Düzeltme Sonras› Demirbafl›n defterde kay›tl›
10.000
Art›fl oran›
%100
Düzeltilmifl Birikmifl Amortisman
4000
(2.000 lik tutar ayr›lm›fl say›larak %100 oran›nda art›r›ld›)
Demirbafl Düzeltme Kayd›
________________31.12 2004__________________
255- Demirbafllar
255.99 Demirbafl Enflasyon Fark Hesab› 5.000
698- Enflasyon Düzeltme Hesab›
698.01-2003 Enflasyon Düzeltme Hesab›
5.000
Amortisman Düzeltme Kayd›
__________________31.12.2004___________________
698-Enflasyon Düzeltme Hesab›
4.000
698.01-2003 Enflasyon Düzeltme Hesab›
257-Birikmifl Amortismanlar
257.55- D.Bafl Birikmifl Amortisman Hesab›
257.55.99- D.Bafl Birikmifl Amor. Enf.Fark Hesab› 4.000
____________________ / ___________________
Bilindi¤i gibi süresinde ayr›lmam›fl amortismanlar sonradan ayr›larak vergi matrah›ndan indirilemez. Yukar› daki kay›tla, ayr›lmayan amortismanlar kay›t alt›na
al›nm›fl olup,698 hesap 2003 y›l› düzeltmesinde vergi matrah› ile iliflkilendirilmedi¤i için ayn› zamanda Kanunen Kabul edilmeyen gider olarak da dikkate
al›nmas› sa¤lanm›flt›r.
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Gider yaz›lmam›fl amortisman tutar›n›n, amortismana tabi iktisadi k›ymetin sat›fl›n›n yap›ld›¤›nda, vergilendirilmemesi için do¤rudan beyanname üzerinde indirimi yap›lmal›d›r.Bunlar›n
naz›m hesaplarda takibi de yap›labilir.
Amortisman süresini tamamlam›fl
ancak kay›tlarda iz bedeli ile takip edilen k›ymetler için enflasyon düzeltmesi
yap›lmas› zorunlumudur?
Amortisman süresini tamamlam›fl olup
iz bedeli ile takip edilen amortismana
tabi iktisadi k›ymetler için enflasyon
düzeltmesi yap›p yapmamak ihtiyaridir.
Faydal› ömür uygulamas›n› Enflasyon Düzeltmesi yapmadan 2004/4.
dönem geçici vergi hesaplamas›nda
yapabilir miyiz?
Hay›r.
333 say›l› Vergi Usul Kanunu tebli¤i
ile, 2004 y›l›n›n geçici vergi dönemlerinde ihtiyarilik hükmünden yararlanarak enflasyon düzeltmesi yapmayanlar›n, 01.01.2004 tarihinden itibaren
al›nsa bile amortismana tabi iktisadi
k›ymetlerine yeni amortisman rejimini
uygulayamayacaklar› belirtilmifltir.
Buna göre 2004 y›l›n›n son geçici
vergi döneminde de enflasyon düzeltmesi yapmayanlar amortismana tabi
iktisadi k›ymetlerini 01.01.2004 tarihinden itibaren sat›n alm›fl olsalar bile
eski sisteme göre amortismana tabi
tutacaklard›r.
Bu mükellefler Mart veya Nisan
ay›nda verecekleri y›ll›k beyannamelerinde düzeltme yapacaklar›ndan,yeni
amortisman rejimini de ancak y›ll›k
beyanlar›nda kullanacaklard›r.
Buna göre, ya geçici vergi dönemlerin‹SMMMO Yay›n Organ›

de yap›lm›fl amortisman kay›tlar› iptal
edilerek yeniden yap›lmal› yada
yaln›zca ortaya ç›kacak amortisman
farklar›n›n muhasebelefltirilmesi gerekmektedir.
Bize göre geçici vergi dönemlerinde
yap›lan amortisman kay›tlar›n›n iptal
kayd› ile kapat›lmas› ve yeni oranlar›n
düzeltilmifl tutarlara uygulanarak yeniden muhasebe kay›tlar›n›n yap›lmas›
daha uygun olacakt›r.
252- Binalar hangi tarih itibariyle
düzeltmeye tabi tutula- cakt›r?
Binalar deftere kay›t edilme tarihine
göre düzeltmeye tabi tutulacakt›r.
Ancak, söz konusu bina yap›lmakta
olan yat›r›mlardan gelmifl ve yat›r›m›n
tamamlanmas›ndan sonra ilgili aktif
hesaba al›nm›fl ise o taktirde yap›lmakta olan yat›r›m harcamalar› ay baz›nda
dikkate al›narak düzeltilecektir.
Düzeltme ifllemin önce, yap›lmakta
olan yat›r›mlar hesab›ndaki harcamalar›n ayl›k toplam tutarlar›, aktiflefltirme tarihine kadar düzeltilmesi gerekir.
Daha sonra, düzeltilmifl yat›r›m harcamalar›n›n toplam tutar› aktiflefltirme
tarihinden 31.12.2003 tarihine kadar
tekrar düzeltilerek binan›n düzeltilmifl
tutar›na ulafl›lacakt›r.
Harcamalar›n içerisinde finansman
maliyeti varsa reel olmayan finansman
maliyetinin de ayr›flt›r›lmas› gerekir.
258- Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar
Hesab›n›n Enflasyon Düzeltmesi
nas›l yap›lacakt›r?
258-Yap›lmakta olan yat›r›mlar ay
baz›nda yap›lan harcamalar esas
al›narak düzeltilecektir. Harcamalar›n
yap›lmaya bafllad›¤› tarihten itibaren
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her ay baz›nda yap›lan harcama muavin veya ayl›k mizandan topluca tespit
edilecek ve o ay’a ait düzeltme katsay›s› ile düzeltilecektir.
31.12.2003 tarihine kadar aylar itibariyle düzeltilmifl harcamalar›n toplam
tutar›, yap›lmakta olan yat›r›mlar›n
düzeltilmifl tutar› olacakt›r.
Harcamalar›n içerisinde finansman
maliyeti varsa reel olmayan finansman
maliyetinin de ayr›flt›r›lmas› gerekir.
Finansal Kiralamaya konu edilmifl
olan iktisadi k›ymetler enflasyon
düzeltmesine tabi tutulacakm›?
4842 say›l› Kanunla V.U.K.’na eklenen mükerrer 290. madde 1.Temmuz
2003 tarihinden itibaren yürürlü¤e girmifltir.
1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren
finansal kiralamaya konu olan iktisadi
k›ymetler kirac›lar taraf›ndan aktiflefltirilmekte ve aktiflefltirilen tutar üzerinden amortisman ayr›lmaktad›r.
1 Temmuz 2003 tarihinden önce ise
iktisadi k›ymet kiraya verenin aktifinde kay›tl› duruyor ve amortismana tabi
tutuluyordu. Kirac›lar ise kira bedelini
do¤rudan giderlefltiriyordu.
Buna göre kirac›lar taraf›ndan, 1 Temmuz 2003 tarihinden önce finansal
kiralamaya konu k›ymetler için düzeltme söz konusu olmayacak ancak 1
Temmuz 2003 tarihinden itibaren
finansal kiralamaya konu olanlar için
enflasyon düzeltmesi yap›lacakt›r.
302 ve 402 (Ertelenmifl Finansal
Kiralama Borçlanma Maliyeti)
hesaplar için enflasyon düzeltmesi
yap›lacak m›d›r?
1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren
‹SMMMO Yay›n Organ›

finansal kiralamaya konu iktisadi
k›ymetler kirac› taraf›ndan aktiflefltirilmekte ve enflasyon düzeltmesi yap›lmas› gerekmektedir.
Bunlarla ilgili olarak daha sonra ödenecek olan kiralama maliyetleri 302 ve
402 hesaplarda kay›tlanarak izlenmektedir.
302 ve 402 hesaplar 328 say›l›
V.U.K.tebli¤inin ekinde parasal olmayan k›ymetler aras›nda say›lm›fl
olmakla birlikte 28 fiubat 2005 tarihinde yay›nlanan 345 s›ra numaral› Vergi
Usul Kanunu Tebli¤i ile parasal olmayan k›ymetler aras›ndan ç›kar›l›p parasal k›ymetler listesine (1 say›l› liste)
al›nm›flt›r. Bu nedenle Enflasyon
Düzeltmesine tabi tutulmayacakt›r.
Finansal kiralama ifllemi yabanc›
para cinsinden yap›lm›fl ise 302 ve
402 hesaplar›n enflasyon düzeltmesi
yap›lacak m›d›r?
Finansal Kiralama Sözleflmesi yabanc›
para cinsinden yap›lm›fl ise, 302 ve 402
hesaplar yabanc› para kuruna göre
de¤erlenecektir.
50-ÖZKAYNAKLAR
31.12.2003 tarihli düzeltilme öncesi
bilançolarda mevcut olabilecek, 523,
524, 570, 580, 590 ve 591 hesaplar
nas›l s›f›rlanacakt›r?
328 say›l› V.U.K.’nu tebli¤inde, 2003
y›l› düzeltme öncesi bilançosunda
bulunabilecek bu unsular›n enflasyon
düzeltmesi yap›lmayarak geçmifl y›llar
kar zararlar›n›n içine aktar›lmas› istenmifltir. Bu hesaplar afla¤›daki flekilde
enflasyon
düzeltme
hesab›na
aktar›larak s›f›rlanacakt›r.
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________________31.12.2004_______________________
522-YEN‹DEN DE⁄ERLEME DE⁄ER ARTIfi FONU
523-‹fiT‹RAKLERDEK‹ YEN‹DEN DE⁄.DE⁄ER ARTIfi FONU
524- MAL‹YET ARTIfi FONU
570-GEÇM‹fi YILLAR NET KARI
590-DÖNEM NET KARI
698-ENFLASYON DÜZELTME HESABI
01.2003 Enflasyon Düzeltme Hesab›
________________31.12.2004_______________________
698-ENFLASYON DÜZELTME HESABI
580-GEÇM‹fi YILLAR NET ZARARI
591-DÖNEM NET ZARARI
____________________ / ____________________

31.12.2003 düzeltme öncesi bilanço itibariyle henüz mahsup edilememifl
mali zararlar bulundu¤u durumda, düzeltme sonras› bilançoda zarar azal›r
veya kar oluflursa mali zararlar›n durumu ne olacak?
31.12.2003 Düzeltilmifl bilançosunda ç›kan sonuç ne olursa olsun,düzeltme
öncesi bilançoda mevcut olan mali kar yada mali zarar tutar›, 2004 y›l› beyannamesi üzerinde de¤ifltirilmeden mahsup edilebilecektir.
Örne¤in; Düzeltme öncesi bilanço itibariyle,
Ticari zarar......................................... 50.000 TL
Mali zarar........................................... 40.000 TL
Geçmifl y›llar mali zarar›................... 10.000 TL
Düzeltme sonras› bilanço kar›...........100.000 TL olsun.
Buna göre, düzeltme sonucu 100.000 TL kar ç›kt›¤› halde iflletme 2004 ve takip
eden dönemlerde oluflacak karlar›ndan 40.000 TL 2003 mali zarar›n› ve 10.000
TL geçmifl y›l mali zarar›n› mahsup edebilecektir.

Öz kaynak kalemleri aras›nda yer alan aktif nitelikli 501-Ödenmemifl Sermaye Hesab› düzeltmeye tabi tutulacak m› yoksa s›f›rlanacak m› d›r?
501-Ödenmemifl Sermaye Hesab› her ne kadar öz kaynak hesaplar› içinde yer
al›yorsa da bir öz kaynak de¤ildir.
Kay›tl› sermayenin ise ödenmifl tutarlar› üzerinden düzeltmeye tabi tutulaca¤›
belirtilmifltir. Ödenmifl sermaye parasal olmayan k›ymet olarak düzeltmeye tabi
tutulurken ödenmemifl sermayenin enflasyon etkisini de üzerinde tafl›d›¤›ndan
bir parasal k›ymet olarak düzeltmeye tabi tutulmamas› gerekmektedir.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Öz kaynak kalemlerine ait enflasyon düzeltmesi olumlu farklar› geçmifl y›l
zararlar›na mahsup edilebilir mi, ne flekilde mahsup edilebilir?
500 Sermaye hesab› Olumlu fark›na ait, 502 Hesap ve di¤er öz sermaye hesaplar› olan 520, 521, 529, 540, 541, 542, 548, 549 hesaplara ait enflasyon düzeltme farklar› geçmifl y›l zararlar›na mahsup edilebilir.
Bu durum ihtiyaridir ve 2004 y›l›nda da ilgili hesaplara ait oluflacak enflasyon
düzeltme farklar›n›n geçmifl y›l zararlar›na mahsubu yap›labilir.
Örne¤in;
___________________31.12.2004______________________
502/520/521/529/540/541/542/548/549
XXX
2003.99- 2003 Y›l› Olumlu farklar›
580- Geçmifl Y›llar Zarar›
XXX
2003 y›l› Düzeltilmifl Zarar›
____________________ / ____________________
(2003 düzeltmesi sonucunda oluflan öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklar›n›n geçmifl y›l zararlar›na mahsubu.)
4811 say›l› Vergi Bar›fl› Yasas› ile kay›tlara al›nan stok veya sabit k›ymetlere ait pasifte oluflturulan fonlar ne olacak?
4811 say›l› Vergi Bar›fl› Yasas› ile kay›tlara al›nan stok veya sabit k›ymetlere ait
pasifte oluflturulan fonlar›n ayn› yasada sermaye yede¤i oldu¤u belirtilmifltir.
Yine 328 say›l› V.U.K.tebli¤inde “aksine hüküm olmamak flart›yla bu tebli¤in
uygulamas›nda öz sermaye kalemleri parasal olmayan k›ymet olarak addolunacakt›r”aç›klamas› yap›lm›flt›r.
Bu fonlar›n düzeltilmeyece¤i yönünde bir husus bulunmad›¤›ndan kay›tlara
al›nd›klar› tarih itibariyle düzeltmeye tabi tutulmas› gerekir.
2004 YILI DÜZELTMELER‹ ÖNCES‹ ÖNEML‹ SORULAR
2003 y›l› enflasyon düzeltilmesinden do¤an karlar›n ortaklara da¤›t›m›
yap›labilir mi?
Düzeltme öncesi karlar›n da¤›t›lmas›n› engelleyen bir hüküm yoktur. Dolay›s›yla
düzeltme öncesi karlar uygun oldu¤u ölçüde(zararla ortadan kalmad›¤› taktirde)
ortaklara kar pay› olarak da¤›t›labilir. Ancak söz konusu karlara ait enflasyon
farklar›n›n da¤›t›m› yap›lamaz.
Yap›lan düzenlemede, Pasif kalemlere ait gerek 2003 ve gerekse 2004 düzeltmelerinden kaynaklanan enflasyon farklar›n›n ortaklara da¤›t›lamayaca¤›,baflka
bir hesaba aktar›lamayaca¤›,bunlar›n da¤›t›lmas› veya baflka bir hesaba
aktar›lmas› halinde dönem kar› ile iliflkilendirilmeksizin vergiye tabi tutulaca¤›
belirtilmifltir.
2003 düzeltilmesinden gelen ancak 2004 de sat›fl› yap›lm›fl olan k›ymetlere
ait enflasyon farklar› ne olacak?
Stoklara ait enflasyon farklar›na alacak yaz›larak do¤rudan stok veya maliyet
hesaplar›na at›lmas› gerekir.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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___________________31.12.2004_____________________
151, 152
620, 621, 622, 623
150, 151, 152, 153, 157
99.01 2003 Enflasyon Fark› Hesab›
Sat›fllar›n veya üretim stoklar›n›n maliyetine al›nmas› gibi.
____________________/
Amortismana tabi iktisadi k›ymetlere ait farklarda yine sat›fl maliyetine ilave
edilmelidir.Bunun için sat›fl kay›tlar›n›n iptal edilip, farklar› da içine alan sat›fl
kay›tlar›n›n yeniden yap›lmas› uygun olacakt›r.
Örne¤in sat›flta kar ç›km›fl ise;
______________________31.12.2004____________________
679- OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KARLAR
255-DEM‹RBAfiLAR
257- B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR
fieklinde iptal kayd› yap›labilir.
_____________________31.12.2004_____________________
257- B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR
679- OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KARLAR
255-DEM‹RBAfiLAR
Enflasyon farklar›yla birlikte sat›fl kayd› yeniden yap›labilir.
____________________/
2003 Düzeltme öncesi bilançomda mevcut olan 590 Dönem Net Kar›
hesab›n› 2004 y›l› bafl›nda 570 Geçmifl Y›llar Kar› Hesab› na atarak
kapatt›m.Ancak 2003 düzeltme kay›tlar›n› yapt›¤›mda bu hesaplarda
mükerrer tutarlar olufluyor ne yapmal›y›m?
____________________2 Ocak 2004_____________________
590 Dönem Kar›
xxxxxx
570 Geçmifl Y›llar Kar›
xxxxxx
__________________/
Farklar 2003 düzeltmelerinde de bu kay›tlar›n yap›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r. 2004 y›l›n›n bafl›nda yap›lan kayd›n iptal edilmesi yeterli olacakt›r.
_______________31.12.2004___________________________
570 Geçmifl Y›llar Kar›
xxxxxx
590 Dönem Net Kar›
xxxxxx
fieklinde kay›t yap›lmas› yeterli olacakt›r.
_______________/
‹SMMMO Yay›n Organ›
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2004 y›l› içinde 2003 y›l› kar›m› ortaklara da¤›tarak kapatt›m ancak 2003
düzeltmelerini yapt›ktan sonra 570 geçmifl kar›m azalarak veya artarak tekrar olufltu veya 580 geçmifl y›llara zarar› olufltu ne yapmal›y›m?
Dönem Net Kar›
570 Geçmifl Y›llar Kar›
________________
_____________________
100
100
100
100
2003 Düzeltme kay›tlar›nda sonra kar artt›;
Dönem Net Kar›
570 Geçmifl Y›llar Kar›
_________________
______________________
100
100
100
100
100
200
200
100
100
300
Bu durumda yaln›zca daha önce yap›lm›fl olan dönem net kar›n›n geçmifl y›llar
karlar›na aktar›lmas› kayd›n›n afla¤›daki flekilde iptal edilmesi yeterli olacakt›r.
_________________31.12.2004_______________
570 Geçmifl Y›llar Karlar›
100
590 Dönem Net kar›
100
2003 Düzeltme kay›tlar›nda sonra geçmifl y›llar zarar› olufltu;
590 Dönem Net Kar›
570 Geçmifl Y›llar Kar›
580 Geçmifl Y›llar Zarar›
_________________
____________________ _____________________
100
100
100
100
50
100
200
100
100
100
Da¤›t›m› yap›lan kar düzeltme sonucu ortadan kalkt›¤›ndan, da¤›t›m› yap›lan
tutar›n geçmifl y›l zarar›na ilave edilmesi gerekir.
______________31.12.2004__________________
580 Geçmifl Y›llar Zarar› 100
590 Dönem Net Kar›
100
2004 ENFLASYON DÜZELTMES‹NDE ÖNEML‹ HUSUSLAR
2004 y›l› içinde sat›lm›fl yada elden ç›kar›lm›fl olan parasal olmayan k›ymetlerin sat›fl yada elden ç›kar›lma tarihine kadar enflasyon düzeltmesi
yap›lacak m›d›r?
Mevcut düzenlemeye göre enflasyon düzeltmesinde, parasal olmayan k›ymetle‹SMMMO Yay›n Organ›

120

Mali ÇÖZÜM - 69

rin düzeltilmesi yoluyla yaln›zca bilanço düzeltmesi yap›lmakta olup gelir tablosu düzeltmesi yap›lmamaktad›r.
Bu nedenle düzeltme tarihinde yaln›zca kay›tlar›m›zda mevcut olan parasal
olmayan k›ymetlerin enflasyon düzeltmesi yap›lmaktad›r.
2004 y›l›nda sat›lan veya elden ç›kar›lan k›ymetler düzeltme tarihinde kay›tlarda
bulunmayaca¤›ndan bunlara ait enflasyon düzeltmesi yap›lmayacakt›r.
2004 Düzeltme farklar›n›n takip edildi¤i 698-Enflasyon Düzeltme Hesab›n›n
bakiyesi 2003 de oldu¤u gibi 570 yada 580 hesaplara m› aktar›larak
kapat›lacak.
2004 düzeltme farklar› 2003 de oldu¤u gibi yine 698-Enflasyon Düzeltme
Hesab›nda takip edilecek ancak bakiyesi 648-Enflasyon Düzeltme Karlar› veya
658-Enflasyon Düzeltme Zararlar› aktar›larak kapat›lacakt›r.
2004 düzeltmelerini yapabilmek için 31.12.2004 tarihli Düzeltme Öncesi
Bilanço Düzenlenmesi zorunlumudur?
Hay›r. Son geçici vergi beyannamesinin verilmesine esas gelir tablosunu oluflturan kesin mizan yeterlidir.
2004 enflasyon düzeltmesi do¤rudan düzeltilmifl bilançonun ve dönem kar›n›n
ortaya ç›kar›lmas› ifllemidir.
Dolay›s›yla 2004 düzeltme ifllemleri 31.12.2004 tarihli kesin mizandan hareketle yap›labilir.
2004 Düzeltmelerine geçmeden önce 2004 y›l› geçici vergi dönemlerinde
ayr›lm›fl olan amortismanlar›n durumu ne olacakt›r?
2004 dönemi içerisinde ayr›lan amortismanlar, gerek 2003 den gelen ve gerekse
2004 y›l›nda al›nan sabit k›ymetler için hem düzeltme öncesi tutarlar üzerinden
hem de eski amortisman sistemine göre hesaplanm›flt›r.
Oysaki 2004 y›l› amortismanlar›n›n, 2003 den gelenler için düzeltilmifl ve
tafl›nm›fl tutarlar üzerinden eski sisteme göre, 2004 içinde al›nm›fl olanlar için ise
düzeltilmifl tutarlar üzerinden yeni sisteme göre ayr›lmas› gerekmektedir.
Bunun sa¤lanabilmesi için 2004 düzeltme öncesi amortisman kay›tla- ›n›n iptal
kay›tlar›n›n yap›lmas› ve yukar›da aç›kland›¤› gibi amortismanlar›n›n yeniden
hesaplanarak kaydedilmesi daha uygun olacakt›r
Tabi ki isteyenler do¤rudan amortisman fark kay›tlar›n›n kay›tlar›n› yapabilirler.
2004 y›l› düzeltmesi sonucunda bulunacak stok enflasyon fark› 2004 maliyete at›lacakm›d›r?
2004 y›l›n›n sonundaki stoklar›n düzeltilmesi sonucu bulunacak enflasyon farklar› düzeltilmifl bilançoda stoklar›n içinde yer alacak,ancak 2005 y›l›nda itibaren
sat›lmalar› halinde maliyete girecektir.
2004 y›l› düzeltmelerinde de reel olmayan finansman maliyeti ay›klanacakm›d›r?
Reel olmayan finansman maliyetinin ayr›flt›r›lmas›n› gerektiren düzenleme hem
‹SMMMO Yay›n Organ›
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V.U.K’nun mükerrer 298.maddesinde
hem de geçici 25.maddesinde düzenlenmifltir.
Mükerrer 298. maddeye göre 2004 y›l›
düzeltmelerinde,
Stoklar›n,sat›lan mal›n ve maddi duran
varl›klar›n maliyetine, mali duran
varl›klar›n al›fl bedeline ilave edilen
finansman maliyetlerinin reel olmayan
k›sm› düflülecektir. Mükerrer 298.
madde de Özel tükenmeye varl›klar
ayr›ca belirtilmemifltir
ENFLASYON DÜZELTMES‹NDE
‹ZLENEB‹LECEK YOL HAR‹TASI
ÖNER‹M‹Z (2004 YILI SONUNDA)
1- 31.12.2004 tarihli geçici vergi
beyan›na esas olan kesin mizan(düzeltme öncesi bilançoya esas olan kesin
mizan) ele al›nmal›d›r.
2- 31.12.2003 tarihli bilanço düzeltilmeli ve düzeltme kay›tlar› 2004 y›l›
ticari defterlerinde 31.12.2004 tarihi
itibariyle yap›lmal›d›r.
3- 2004 y›l› içindeki sat›fllar nedeniyle,
maliyete gitmesi gereken 2003 y›l›
düzeltme farklar›, muhasebe kay›tlar›
yap›larak maliyete at›lmal›d›r.
Stoklara ait enflasyon farklar›n›n ve
sabit k›ymetlere ait enflasyon farklar›n›n sat›fllar›n maliyetine veya ilgili
k›ymetlerin maliyetine al›nmas› gibi
4- 2003 den devreden ancak 2004 y›l›
bilançosunda gözükmeyen kalemlere
ait 2003 y›l› düzeltme farklar› da maliyete veya gelire intikal kay›tlar›
yap›larak kapat›lmal›d›r.
159 Verilen Siparifl Avanslar› farklar›,
340 Al›nan Siparifl Avanslar› farklar›,
180 Gelecek Aylara Ait Giderler farklar› gibi.

‹SMMMO Yay›n Organ›

5- 2004 y›l› içinde yap›lm›fl ise, yeniden de¤erleme ve maliyet art›fl fonu
kay›tlar› iptal edilmelidir.
6- Yine varsa, 2004 y›l› içinde sermaye
ye ilave edilmifl yeniden de¤erleme ve
maliyet art›fl fonlar› sermaye düzeltmesinde dikkate al›nmayaca¤›ndan iptal
kay›tlar› yap›lmal›d›r.
7- 2004 y›l› bilançosunda görülen
AT‹K’ler için yap›lan amortisman
kay›tlar› iptal edilmelidir (ayn› flekilde
yenileme fonuna mahsup kay›tlar› da
iptal edilmelidir).
8- Bunlar›n sonucunda 2004 y›l› enflasyon düzeltmelerine esas mizan elde
edilir. Bu mizan ayn› zamanda 2004
düzeltme öncesi gelir tablosu ve bilançonun ç›kar›labilece¤i mizand›r.
(‹SMMMO’nun haz›rlad›¤› 2004
düzeltme CD sindeki 2004 bafllang›ç
bilançosunun bu mizandan hareketle
ç›kar›lmas› gereklidir.)
9-Böylelikle
ç›kar›lacak
olan
31.12.2004 tarihli mizan 2004 y›l› enflasyon düzeltmesine haz›r hale getirilmifl olacakt›r.
10- 2004 düzeltme öncesi mizan›nda
(bilançosunda) bulunan; 2003 den
gelen tüm parasal olmayan k›ymetler
tafl›ma katsay›s› ile, 2004 y›l›nda girmifl olanlar ise düzeltme katsay›s› ile
düzeltilerek muhasebe kay›tlar› yap›lacakt›r.
2004 farklar için yine 698 hesap kullan›lacakt›r. (y›llara yayg›n inflaat iflleri için 697, 178, 358 hesaplar, sermaye düzeltmesi için 502 veya 503 hesaplar kullan›lacakt›r)
11- AT‹K’lerin 2003’den gelenleri için
2003 düzeltilmifl de¤erleri üzerinden,
eski oranlara göre 2004’de girenler
için ise yeni oranlara göre amortisma-
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na tabi tutulacak ve muhasebe kay›tlar›
yap›lacakt›r.
(Amortisman kay›tlar›nda borçlu hesap
olarak 698 hesap de¤il ilgili gider veya
maliyet hesaplar› kullan›lacakt›r.)
12- 698- 2004 y›l› düzeltme farklar›n›n
bakiyesi 648 veya 658 hesaba al›narak
kapat›lacakt›r.(y›llara yayg›n inflaat
iflleri bitmemiflse 697 hesap 178.veya
358 hesaba aktar›larak kapat›lacak bitmiflse bu hesaplarda kapat›larak yine
648 veya 658 hesaba al›nacakt›r.)
13- Bunlar›n sonucunda yeniden kesin
mizan ç›kar›lacak ve bu mizandan
hareketle gelir tablosu düzenlenecektir.
14- Dönem kar› ç›kmas› halinde vergi
karfl›l›klar› da hesaplanarak dönem net
kar› yada dönem net zarar› hesab›na
aktar›larak düzeltmeler sonras› 2004
y›l› bilançosu düzenlenecektir.
2004 y›l› vergi matrah›n›n tespit edilmesi noktas›nda, 2004 y›l›na ait Kanunen Kabul edilmeyen giderlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar›yla matraha ilave edilece¤i, vergiden istisna
edilmifl gelirler ise yine enflasyona
düzeltmesine tabi tutulmufl tutarlar›yla
matrahtan düflülece¤i unutulmamal›d›r.
15- 2003 ve 2004 y›l› enflasyon düzeltme kay›tlar› gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilece¤i tarihe
kadar ancak 31.12.2004 tarihi itibariyle 2004 y›l› defterlerine yap›lacakt›r.
16- Mart veya Nisan ay›nda verilecek
beyannamelerin ekine 2004 y›l› gelir
tablosunun yan›nda 2003 ve 2004
y›llar›na ait düzeltme öncesi ve düzeltme sonras› bilançolar eklenecektir.
SONUÇ
Bilindi¤i gibi Enflasyon Düzeltmesi uygulamas›na geçifl iki aflamada olmaktad›r.
Birincisi 31.12.2003 tarihli bilançolar›n

‹SMMMO Yay›n Organ›

düzeltilmesidir.Buna bafllang›ç noktas›n›n
bulunmas›,geçifl yada geriye do¤ru temizleme de diyebiliriz.31.12.2003 tarihli
bilanço düzeltmesi,5024 say›l› yasan›n
5.maddesi ile Vergi usul Kanununa eklenen geçici 25.maddesi hükümleri ve buna
dayal› olarak ç›kar›lan tebli¤ ve sirkülere
göre yap›lacakt›r.
01.01.2004 tarihinden itibaren ise enflasyon düzeltmesinin koflullar› olufltu¤u müddetçe uygulama Vergi Usul Kanununun
Mükerrer 298.maddesine göre yap›lacakt›r.
31.12.2003 tarihli bilançolar›n düzeltilmesi yap›lan düzenleme oldukça kar›fl›k ve
belirsizliklerle doludur.Her ne kadar 2003
düzeltme sonuçlar›n›n kar zarar da yapaca¤› etki vergilendirme d›fl›nda tutulsa da
düzeltilmifl tutarlar›n 2004 ve takip eden
y›llarda vergilemeye do¤rudan etkisi olacakt›r.
Düzeltme sonucu ortaya ç›kabilecek geçmifl y›llar karlar›n›n vergilendirilmeyecek
olmas› bir avantajd›r.Bu nedenle özellikle
sabit k›ymet ve özkaynak kalemlerinin
düzeltilmesinde bulunacak farklar titizlikle
tespit edilmelidir.
Ayr›ca mevcut haliyle enflasyon düzeltmesi uygulamas› özkaynaklar› zay›f iflletmeleri önemli vergi yükleri ile karfl› karfl›ya
getirebilecektir.
Ülkemizde ki küçük ve orta ölçekli firmalar›n durumu göz önünde tutuldu¤unda
bunlar›n önemli ölçüde yabanc› kaynakla
çal›flt›¤› görülecektir.Yabanc› kaynak kullan›m maliyetlerinin enflasyondan daha
düflük oldu¤u veya hiç olmad›¤› durumlarda belki de anne veya babadan al›nan borçla yap›lan yat›r›m›n vergisini verilecek ve
k›sa süre sonra iflletmeler kapanabilecektir.
Mükelleflerin bir an önce öz kaynak gibi
kulland›¤› fonlar› (Ortaklar cari hesab›
gibi) özkaynaklar›na ilave etmeleri do¤ru
olacakt›r.
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MUHASEBE HUKUKU AÇISINDAN
FATURA VE KARfiILAfiILAN SORUNLAR
‹LE ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
Yrd. Doç. Dr. M. Fahrettin ÖNDER
Süleyman Demirel Üniversitesi, ‹.‹.B.F.,
Ticaret Hukuku Ö¤retim Üyesi.
Ö¤r. Gör. Ömer TEKfiEN
Süleyman Demirel Üniversitesi,
Gönen Meslek Yüksekokulu Ö¤retim Görevlisi

F

1. G‹R‹fi
atura, Ticari ‹flletme Hukukunda, tacir olman›n sonuçlar›ndan biri olarak
düzenlenen bir konu iken Vergi Usul Hukuku yönünden de vergilendirmede belge düzeninde yer alan bir konudur. Uygulamada belge düzeninde yer
alan belgelerden en genifl ve en çok kullan›lan› olmas›ndan dolay› önemli bir
yere sahiptir.
Muhasebe Hukuku yönüyle bak›ld›¤›nda, sadece bir belge de¤il, Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku alan›nda yap›lm›fl bir sözleflme, sözleflmenin ifas›, sözleflmeyle ilgisi ve ispat› ve sözleflmenin di¤er taraf›yla birlikte tacirin gelir ve
giderlerini (mali durumunu) tespit etmeye yarayan bir belgedir.
2. FATURA KAVRAMI VE UNSURLARI
2.1. Türk Ticaret Kanunu Aç›s›ndan Fatura
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na göre fatura; bir ticari iflin (mal imali, sat›m› veya
hizmet görülmesi) yap›lmas› neticesinde karfl› taraf›n iste¤i üzerine verilecek bir
belge anlam›ndad›r. TTK. m. 23’deki bu tan›mdan ç›kan mâna, fatura düzenlemenin ihtiyari ve sanki karfl› taraf isterse fatura düzenlenecek, istemezse düzenlenmeyecek, dolay›s›yla bir iste¤e ba¤l›l›¤›n söz konusu olmas›d›r. Hatta TTK.
m. 66/ III’te de bir ifl yapan veya hizmet görenin, tacirden (karfl› taraftan) fatura
ald›¤› takdirde saklama zorunlulu¤u bulundu¤u belirtilmektedir. Yani burada da
düzenleme zorunlulu¤u belirtilmemekte, saklama zorunlulu¤u belirtilmektedir.
Bunun d›fl›nda Deniz Ticaret Hukuku’nda da deniz afl›r› mal sat›lmalar›nda
mal›n sigorta ettirilmesinin zorunlulu¤u belirtilirken aksine hüküm bulunmad›¤›
durumlarda sigorta bedeli fatura de¤eri üzerine % 10 ilave edilerek tespit edilece¤i belirtilmektedir (TTK. m. 1147/II). Bu maddede de mal satan bir tacirin
fatura düzenlemesi zorunlulu¤u tam olarak ç›kmamaktad›r.
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2.2. Vergi Usul Kanunu Aç›s›ndan
Fatura
TTK aç›s›ndan durum yukar›daki gibi
olmakla beraber faturan›n as›l önemi
muhasebe yönüdür. O zaman devreye
Vergi Usul Kanunu (VUK) girecektir.
VUK. m. 229’da fatura flöyle tan›m
lanm›flt›r:
Fatura, sat›lan emtia veya yap›lan ifl
karfl›l›¤›nda müflterinin borçland›¤›
mebla¤› göstermek üzere emtiay› satan
veya ifli yapan taraf›ndan müflteriye
verilen ticari vesikad›r.

2.3. Faturada Yasall›k
Maliye Bakanl›¤›, VUK mükerrer 257.
maddesinin kendisine verdi¤i yetkiye
dayanarak, fatura, müstahsil makbuzu,
serbest meslek makbuzu, gider pusulas›, perakende sat›fl vesikalar›, sevk
irsaliyesi, tafl›ma irsaliyesi, yolcu listeleri ve günlük müflteri listelerinin,
anlaflmal› matbaalarda bast›r›lmas›
veya noterlerde tasdik ettirilmesini
zorunlu hale getirmifltir. Buna uyulmamas› halinde, bu belgeler hiç düzenlenmemifl say›lacakt›r. Bu iki yoldan
biriyle oluflmufl olan fatura yasal bir
faturad›r. Mükelleflerin söz konusu
belgeleri anlaflmal› matbaalara bast›r
may›p notere onaylatarak kullanma
yolunu tercih etmeleri halinde, noter
onayl› olarak kullanacaklar› belgelerini
sadece VUK uyar›nca defterlerini
onaylamaya yetkili noter veya noterlik
görevini ifa eden makama onaylata1

caklard›r.1 Yasal olmayan faturan›n bu
flekli flartlar›n›n d›fl›nda afla¤›da yer
alan di¤er unsurlar›n›n bulunmas›n›n
bir anlam› yoktur. Bu iki yol faturan›n
yasall›¤›n›n kurucu unsurlar›d›r.

2.4. Faturan›n fiekil fiartlar›
Faturaya iliflkin VUK’ta yap›lan
tan›mlama, TTK’ya paralel bir tan›m
lamad›r. Bunun d›fl›nda VUK. m.
230’da, faturan›n flekli ele al›nm›fl. Bu
maddeye göre;
Faturada en az afla¤›daki bilgiler bulunur:
1. Faturan›n düzenlenme tarihi, seri ve
s›ra numaras›;
2. Faturay› düzenleyenin ad›, varsa
ticaret ünvan›, ifl adresi, ba¤l› oldu¤u
vergi dairesi ve hesap numaras›;
3. Müflterinin ad›, ticaret ünvan›, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numaras›;
4. Mal›n veya iflin nev’i, miktar›, fiyat›
ve tutar›;
5. Sat›lan mallar›n teslim tarihi ve irsaliye numaras›.
Mal›n, bir mükellefin birden çok iflyerleri ile flubeleri aras›nda tafl›nd›¤› veya
sat›lmak üzere bir komisyoncuya veya
di¤er bir arac›ya gönderildi¤i hallerde
de mal› gönderen taraf›ndan sevk irsaliyesine ba¤lanmas› gereklidir. ‹rsaliyelerde fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler
hariç olmak üzere faturan›n flekli ile
ilgili düzenlemelere ve faturan›n

Mehmet ALTINDA⁄ – Ercan AKBAY, Muhafaza ve ‹braz, Türmob Yay›nlar›, Say›: 2001-9, Ekim
2001, s.22-23.
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nizam›nda belirtilen düzenlemelere
uyulur. ‹rsaliyelerde mal›n nereye ve
kime gönderildi¤i ayr›ca belirtilir. 2
VUK. m. 215 uyar›nca, faturalar Türkçe olarak düzenlenecektir. Burada kastedilen faturan›n yaz› dilidir. Ancak
tacirlerin yurt d›fl› ticari al›m sat›mlar›
da bulundu¤una göre, yurt d›fl›na gönderilen bir faturan›n da Türkçe olmas›
gerekecektir. Bu sonuç bizim Kanunlar›m›za göredir. Yabanc› tacir
bak›m›ndan da kendi dilinde olmas›
gerekece¤i düflünülürse 3, tacirin faturay› ayn› zamanda yabanc› dilde de
düzenlemesi gere¤i do¤acakt›r. Bunun
tam tersi bir durum da ço¤unlukla
mümkün olmaktad›r. Yabanc› dildeki
fatura, flekil flartlar› ile ilgili
olmad›¤›ndan bu flekliyle muhasebe
dosyalar›nda saklanabilir. Sadece miktar k›sm› probleme neden olabilir. Bu
durumu da, faturan›n al›nd›¤› tarihteki
T.C Merkez Bankas› döviz kuru üzerinden hesaplanarak üzerine yaz›larak
kaydedilmesi ile çözmek mümkündür.
2.5. Fatura Düzenleme fiartlar›
VUK. m. 231’de faturan›n düzeni ele
al›nm›fl. Bu maddeye göre;
Faturan›n düzenlenmesinde afla¤›daki
kaidelere uyulur:
1. Faturalar s›ra numaras› dahilinde
teselsül ettirilir. Ayn› müessesenin
muhtelif flube ve k›s›mlar›nda her biri
ayn› numara ile bafllamak üzere ayr›

ayr› fatura kullan›ld›¤› takdirde bu
faturalara flube ve k›s›mlar›na göre
veya k›sm›n isimlerinin yaz›lmas› veya
özel iflaretle seri tefriki yap›lmas› mecburidir.
2. Faturalar mürekkeple, makine ile
veya kopya kurflun kalemi ile doldurulur.
3. Faturalar en az bir as›l ve bir örnek
olarak düzenlenir. Birden fazla örnek
düzenlendi¤i takdirde her birine
kaç›nc› örnek oldu¤u iflaret edilir.
4. Faturalar›n bafl taraf›nda ifl sahibinin
veya nam›na imzaya mezun olanlar›n
imzas› bulunur.
5. Fatura, mal›n teslimi veya hizmetin
yap›ld›¤› tarihten itibaren azami yedi
gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemifl say›l›r.
6. Fatura düzenlemek zorunda olanlar,
müflterinin ad› ve soyad› ile ba¤l› oldu¤u vergi dairesi ve hesap numaras›n›n
do¤rulu¤undan sorumludurlar.
Ad›na fatura düzenlenecek kifliler, gerçek usulde vergi mükellefi iseler (defter tutanlar) alacaklar› faturay› ticari
defterlerine gider / maliyet olarak kaydedecekleri için faturadaki bilgileri
fatura üzerinde düzenleyerek ibraz
etme mecburiyetindedirler. Oysa nihai
tüketicinin alaca¤› fatura gider / maliyet unsuru olarak kayda al›nmayaca¤›na göre faturadaki bilgilerin
al›nmas› veya verilmesi zorunlulu¤u

2 Nuran Cömert DOYRANGÖL – Gürbüz GÖKÇEN – Cemal ‹B‹fi, Genel Muhasebe Defter Tutma Uygu
lamalar›, Yayl›m Matbaas›, ‹stanbul, 2002, s.83.
3 Rüknettin KUMKALE, Hukuki ve Mali Yönleriyle Fatura, Seçkin Yay›nlar›, Ankara, 2002, s.30
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yoktur. Ancak, bundan bu kiflilere fatura düzenlenmeyecek anlam› ç›kar›lmamal›d›r.4
3. FATURANIN FONKS‹YONLARI
3.1. Fatura Kullanmak Zorunda
Olan Kifliler
VUK. m. 232’de, fatura kullanma mecburiyetinde olanlar ele al›nm›flt›r. Bu
maddeye göre;
Birinci ve ikinci s›n›f tüccarlar,
kazanc› basit usulde tespit edilenlerle
defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler;
1. Birinci ve ikinci s›n›f tüccarlara,
2. Serbest meslek erbab›na,
3. Kazançlar› basit usulde tespit olunan
tüccarlarla,
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan
çiftçilere,
5. Vergiden muaf esnafa, satt›klar›
emtia veya yapt›klar› ifller için fatura
vermek ve bunlara da fatura istemek ve
almak mecburiyetindedirler.
Yukar›dan da anlafl›laca¤› üzere faturay› sadece TTK. anlam›nda tacir
de¤il, VUK. anlam›nda birinci ve ikinci s›n›f tacir ile defter tutan çiftçiler
düzenleyecektir. Faturay› alan taraf›n
da mutlaka tacir olmas› gerekmez5.
Çünkü TTK. m. 23’ten dolayl› olarak
anlafl›labilse de VUK. m. 232’nin bentlerinden aç›kça ç›karmak mümkündür.

3.2. Fatura Düzenleme Süresi ve
Fatura Düzenleme Haddi
Burada dikkat çeken en önemli husus;
TTK’ya göre fatura, istenildi¤inde
verilecek bir belge iken, VUK. m.
231/5’e göre, mal›n teslimi ve hizmetin
yap›lmas›ndan itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmesi zorunlu bir belgedir.
Bu süre içerisinde düzenlenmeyen
faturalar, daha sonraki tarihlerde
düzenlenmifl olsalar dahi hiç düzenlenmemifl say›l›rlar. Mal ve hizmet
al›nm›fl olmas›na ra¤men sat›c›
taraf›ndan faturan›n verilmemesi halinde, mal ve hizmet al›fl›n› yapan taraf›n
teslim iflleminin yap›ld›¤› tarihten itibaren 7 gün içerisinde karfl› taraftan
faturan›n gönderilmesini talep etmesi
gerekmektedir. Bir di¤er ifade ile taahhütlü hatta iadeli taahhütlü mektup ya
da noter arac›l›¤› ile ihtar gönderilerek
faturan›n verilmesi istenir. Buna ra¤men fatura al›nmazsa al›c› vergi dairesine yaz›l› olarak bildirmesi gerekmektedir. Buna ilave olarak VUK. m. 232
ise mal› satana ve hizmeti yapana fatura düzenleyip verme zorunlulu¤unu,
mal› sat›n alan ve hizmeti yapt›rana da
faturay› istemek ve almak zorunlulu¤u
getirmekle birlikte, bu maddenin son
f›kras› bu zorunlulu¤a bir istisna da
getirmifltir.6 Buna göre, sat›lan mal›n
ya da görülen hizmetin fatura de¤eri

4 Talha APAK, “Fatura – Sevk ‹rsaliyesi – ‹rsaliyeli Fatura Hakk›ndaki Yasal Düzenlemeler ve Uygulama
Esaslar›”, Mali Çözüm, Y›l:13, Say›: 65, Ekim – Kas›m –Aral›k 2003, s.93.
5 Halil ARSLANLI, Kara Ticaret Hukuku Umumi Prensipler, 3. Bas›, ‹stanbul, 1960, s. 40, ‹smail DO⁄ANAY,
Türk Ticaret Kanunu fierhi, 3. Bas›, Ankara, 1990, s. 168-169, O¤uz ‹MREGÜN, Ticaret Hukukunun Genel
‹lkeleri, ‹stanbul, 1989, s. 57, Sami KARAHAN, Ticari ‹flletme Hukuku, 4. Bas›.Mimoza Yay›nlar›, Konya,
1995, s. 95, Zafer SAKA, Ticaret Hukuku, Beta Yay›nlar›, ‹stanbul, 1998, s. 132.
6 2001/3395 s.B.K.K. ile 1.1.2002’den itibaren 250.000.000.- TL, 18.12.2002 tarihli ve 2002/4983 say›l› kararname
ile 350.000.000.- TL, 12.12.2003 tarih 25314 Say›l› Resmi Gazete madde 232 ile 440.000.000.- TL., 28 Kas›m
2004 tarih ve 25654 Say›l› Resmi Gazete madde 232 ile 01.01.2005 tarihinden itibaren 480 YTL.
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Bakanlar Kurulu’nun her y›l belirledi¤i miktar› aflmad›¤› durumlarda ilgili
kifli, kendisi bak›m›ndan zorunlulu¤a
tabi olmamakta, TTK’daki gibi karfl›
taraf istedi¤i takdirde vermesi zaruri
olacakt›r. Ancak bu durum mal› satan
ya da hizmeti görenin belgesiz mal
satt›¤› anlam›na gelmez, VUK. m.
233’te gösterilen Perakende Sat›fl
Vesikalar› (Perakende Sat›fl Fiflleri,
Yazar Kasa Fiflleri, Girifl ve Yolcu
Tafl›ma Bileti) gibi belgelerden biri ile
düzenlenmek zorundad›r.
3.3. Faturaya ‹tiraz
TTK’ya göre fatura bir ticari ifl faaliyetinin yap›ld›¤›n›n göstergesidir. Karfl›
taraf istedi¤inde verilmesi durumu,
TTK madde 66’y› da dikkate alarak
ticari ifl yapt›¤›n›n ispat›na yaramakla
birlikte, her iki Kanun’u da birlikte
de¤erlendirdi¤imizde, karfl› taraf istemeden düzenlenip gönderilmesinin
anlam› ne olacakt›r? Borçlar Hukuku
ve Ticaret Hukuku anlam›nda ortada
bir sözleflme bulunmal› ve taraflar
kendi edimlerini yerine getirdi¤ini
muhasebe hukuku aç›s›ndan ispat
etmeli ki karfl› taraftan bir ifay› isteyebilsin. Böylelikle bir fatura düzenlenip
karfl› tarafa gönderildi¤inde karfl› taraf
da bu faturay› kendi muhasebe düzenine dahil edebilsin. Gönderen taraf›n,
faturay› göndermekle, faturay› alan
taraf›n da otomatik bir flekilde fatura
düzenine dahil olmas› hukukun genel
prensiplerine uymamaktad›r. Bu

sebeple TTK. m. 23/II, buna adil bir
çözüm getirmifltir. “Bir faturay› alan
kimse ald›¤› tarihten itibaren 8 gün içerisinde mündericat› hakk›nda bir itirazda bulunmam›flsa, mündericat›n› kabul
etmifl say›l›r.” Fatura mündericat›nda;
yap›lan sözleflme yönüyle en önemli
hususlardan biri, mal, mal›n cinsi,
mal›n miktar›, mal›n fiyat› ve tutar›d›r.
Demek ki, bu konularda 8 gün içerisinde itiraz yap›lmazsa belirtilen mal,
belirtilen fiyatta, belirtilen miktarda
al›nm›fl say›l›r. Burada flu hususu gözden uzak tutmamak gerekir. ‹tiraz edilmedi¤i durumlarda bu husus, önceden
yap›lm›fl bir sözleflmenin yerine geçmez. Yani sözleflmenin varl›¤› baflka
bir fley, sözleflmenin konusu olan bir
fleyin al›nm›fl say›lmas› baflka bir fleydir. Ancak ifan›n ispat› aç›s›ndan baflka
bir delil bulunmad›¤› durumlarda, bu
husus önem arz eder. Diyelim ki, karfl›
taraf faturaya itiraz etti, bu durumda
faturay› düzenleyen, önce aralar›ndaki
sözleflmeyi baflka delillerle ispatlayamazsa bu faturan›n hiçbir fonksiyonu
kalmaz. Dolay›s›yla bir faturan›n mündericat›n› kabul etmifl say›lmak için,
bu mündericatla ilgili geçerli bir borç
iliflkisi olmal›d›r. ‹tiraz edilmeyen
faturan›n hukuki durumu için Borçlar
Hukuku anlam›nda bir icap saymakta
mümkün de¤ildir7. Çünkü karfl› tarafça
itiraz edilmedi¤i zaman kurulmufl bir
sözleflme anlam›nda de¤ildir. Sadece
Kanuni olarak kabul edilen ispat kuvveti yer de¤ifltirmifl olur8. Burada

7 Hayri DOMAN‹Ç, Türk Ticaret Kanunu fierhi, C.I, Temel Yay›nlar›, ‹stanbul, 1988, s. 139. Bununla
birlikte bu durumun bir icap oldu¤unu savunan yazarlar da vard›r. Bkz. Yahya DERYAL, Ticaret Hukuku,
4. Bask›, Derya Kitabevi, Trabzon, 2000, s.52, Salter UÇAR, Ticaret Sicili, Tacir ve Esnaf Kavram›, Alfa
Yay›nlar›, ‹stanbul, 1993, s. 47.
8 Fahimal TEK‹L, Ticari ‹flletme Hukuku, 3.Bas›, ‹stanbul, 1997, s. 126, DOMAN‹Ç, a.g.e, s. 142.
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hukuki bak›mdan faturaya itiraz›n herhangi bir flekle ba¤l› olup olmad›¤›
akla gelebilir. Gerek TTK’da gerekse
de VUK’da aç›k bir flekil belirtilmedi¤i için herhangi bir yolla yap›labilir.
Faturan›n geri verilmesi, noterden ihtar
çekilmesi veya baflka bir yolla iletilmesi mümkündür. Yeter ki, 8 günlük süre
içinde yap›ld›¤› ispatlans›n. ‹spat›n
zorlu¤u karfl›s›nda en az›ndan yaz›l›
yap›lmas›, itiraz› yapan›n kendi menfaatine oldu¤unu hat›rlatal›m. Bu süre
içerisinde itiraz yerine icraya ya da
mahkemeye baflvurulmas› ayn› anlama
gelmektedir 9.
Faturaya itiraz etmemenin mündericat›n› kabul etmifl say›lman›n sonucu,
faturan›n aç›k ya da kapal› olmas›na
göre farkl›l›k arzedecektir. Kapal› faturada bu hususun bir makbuz niteli¤ine
dönüfltü¤ü, aç›k faturada ise, düzenleyen bak›m›ndan kendi borcunu ifa etti¤i, fakat alan bak›m›ndan ise, ödeme
makbuzu de¤il, ifan›n yap›lmad›¤›
borçta temerrüde dönüfltü¤ü anlam›ndad›r 10.
Faturaya itiraz, ispatla ilgili oldu¤undan uygulamada çok say›da uyuflmazl›klar ç›kmaktad›r. Özellikle flekil
flartlar› d›fl›nda baflka bir hükmün faturaya yaz›lmas› durumunda, yaz›lan bu
husus faturan›n mündericat›ndan
say›l›p say›lmayaca¤› hususu önem
arzetmifltir. Özellikle en fazla görülen
husus, faturaya vade fark› eklenmesi-

dir. Yarg›tay uygulamalar›nda Daireler
aras› farkl›l›¤›n oluflmas›ndan sonra
Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu11
alm›fl oldu¤u afla¤›daki kararla son
noktay› koymufltur.
“Taraflar aras›nda yaz›l› flekilde
yap›lmam›fl olmakla birlikte geçerli
sözleflme iliflkisinden do¤an uyuflmazl›klarda faturalara (bedelin belli bir
sürede ödenmemesi halinde vade fark›
ödenir) ibaresinin yaz›larak karfl› tarafa tebli¤i ve karfl› tarafça TTK. m. 23/2
uyar›nca sekiz gün içinde itiraz edilmemesi halinde bu durum sadece fatura mündericat›n›n kesinleflmesi sonucunu do¤urup vade fark›n›n daval›
yanca kabul edildi¤i ve istenebilece¤i
anlam›na gelmez”.
Yarg›tay bu karar› ço¤unlukla alm›flt›r.
Karfl› oy yaz›lar› da dikkate de¤er bir
durumdur. Ancak biz bu karar›n yerinde oldu¤u düflüncesindeyiz. Çünkü
fatura, ifa ile ilgili oldu¤u için, tek
tarafl› olarak mevcut sözleflmenin ifa
aflamas›nda de¤ifltirilmesi mümkün
de¤ildir. Ayr›ca faturay› düzenleyen,
fatura tutar›n› muhasebesine sat›fllar
hesab›na kaydetmifltir. Aç›k faturadan
dolay› vade fark› almas› durumunda,
aradaki fark› da sat›fllar hesab›na kaydetmesi gerekecektir. Bu durumda aradaki fark için de ayr›ca fatura kesmesi
gerekecektir. Oysa sonradan kesilen
faturan›n temeli yoktur. Mevcut söz-

9

Y. 15.HD. 19.01.1978 T. 1977/1857 E, 1978/63 K say›l› ilam›. Yasa Hukuk Dergisi, Y.1978, C.I, S. 2,
s. 292.
10 O¤uz Kürflat ÜNAL, “ Türk Hukukunda Fatura Kavram› ve Hukuki Mahiyeti", Gazi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, C.I, S.2, Y. 1997, s. 41.
11 HG 00, E: 2001/000001, K: 2003/000001, Tarih: 27.06.2003.
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leflme düzenlenen ilk faturaya yöneliktir. Bunu ilk sözleflmeye dahil etmek
sözleflmeyi tek tarafl› de¤ifltirmek
anlam›ndad›r.
3.4. Fatura Düzenlememenin
Yapt›r›mlar› Özel Usulsüzlük
Cezas›
VUK 353/a bendinde fatura ve benzeri
evrak verilmemesi ve al›nmamas› ile
di¤er flekil ve usul hükümlerine uyulmamas› aç›klanm›fl yine ayn› bendin 1.
maddesinde “verilmesi ve al›nmas›
icabeden fatura, gider pusulas›, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlar›n›n verilmemesi, al›nmamas›
veya düzenlenen bu belgelerde gerçek
mebla¤dan farkl› mebla¤lara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek
ve almak zorunda olanlar›n her birine,
her bir belge için 1.500.000. 12 liradan
afla¤› olmamak üzere bu belgelere
yaz›lmas› gereken mebla¤›n veya mebla¤ fark›n›n %10’u nispetinde özel
usulsüzlük cezas› kesilir. Bir takvim
y›l› içinde her bir belge nevine iliflkin
olarak tespit olunan yukar›da yaz›l›
özel usulsüzlükler için kesilecek
cezan›n toplam› 750.000.000 13 liray›
geçemez.” denilerek belge düzenlememe, almama gibi hususlara de¤inilmifl
ve cezas› belirtilmifltir. Bu suçun ifllendi¤inin ortaya ç›kar›lmas› denetim

sonucunda tutulan tutanakla mümkün
olmaktad›r. Dolay›s›yla ifllenen vergi
suçunun cezas›, hem belge vermeyene
hem de belge almayana kesilecek ve
kesilecek ceza 2005 y›l› için 118
YTL’den afla¤› olmamak üzere,
yukar›da belirtilen belgelerde yer
almas› gereken miktar›n %10’udur.
Yani miktar›n %10’u 118 YTL’den
afla¤› ise kesilecek ceza 118 YTL olup
her bir belge için de bir takvim y›l› içerisinde kesilecek cezan›n üst s›n›r› da
2005 y›l› için 55.000. YTL olacakt›r. 14
VUK madde 335 Vergi ziya› cezas›nda
kacakç›l›k, a¤›r kusur veya kusurda
cezay› istilzam eden tek bir fiil ile
baflka neviden birkaç vergi ziyaa
u¤ram›fl olursa her vergi bak›m›ndan
ayr› ayr› ceza kesilir. Buna göre bir fiil
ile baflka türden birkaç vergi ziyaa
u¤rarsa her vergi için ayr› ayr› ceza
kesilir. Örne¤in, Kurumlar Vergisi
mükellefi olan bir tüzel kiflili¤in,
satm›fl oldu¤u sto¤a iliflkin fatura
düzenlememesi sonucunda, hem KDV
ziya›na sebebiyet hem de Kurumlar
Vergisi ziya›na sebebiyet vermesidir.
Dolay›s›yla hem KDV, hem de
Kurumlar Vergisi için ayr› ayr› ceza
kesilecektir.

12 VUK 311 s›ra nolu Genel Tebli¤ ile 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 84.000.000 TL, VUK 326
s›ra nolu Genel Tebli¤ ile 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 107.000.000. TL, VUK 342 s›ra nolu
Genel Tebli¤ ile 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 118 YTL.
13 VUK 302 s›ra nolu Genel Tebli¤ ile 01.01.2002 tarihinden itibaren 26.000.000.000. TL, VUK 311 s›ra
nolu Genel Tebli¤ ile 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 40.000.000.000. TL, VUK 326 s›ra nolu
Genel Tebli¤ ile 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 50.000.000.000. TL, VUK 342 s›ra nolu Genel
Tebli¤ ile 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 55.000. YTL.
14 Osman PEHL‹VAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2003, s.101
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3.5. Fatura Yerine Geçecek Belgeler
Baz› durumlarda da fatura yerine geçmek üzere belgeler de düzenlenebilir.
Örne¤in, gerçek usulde vergiye tabi
olan tacirler, çiftçiler ve serbest meslek
sahiplerinin, vergiden muaf esnaftan
sat›n ald›klar› mal ve hizmetleri için
gider pusulas› düzenlemeleri (VUK.
m.234.) veya defter tutmak zorunda
olan tüccarlar ile kazanc› basit usulde
tespit edilenler ve defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden sat›n
ald›klar› ürünler için müstahsil makbuzu düzenlemeleri (VUK.m.235.) zorun
ludur.

3.6. Kapal› Fatura ve Aç›k Fatura
Ticari yaflamda fatura tutarlar›n›n tahsil edilip edilmemesinin göstergesi ve
flekli piyasada kendili¤inden oluflmufl
olup, bu uygulamalara Maliye
Bakanl›¤›’n›n bir itiraz› olmam›fl ve
Yarg› kararlar›yla da bu uygulamalar
desteklenmifl ve bu durum ticari örf ve
adet say›lm›flt›r15. Faturan›n en alt
k›sm›n›n faturay› imzalamaya yetkili
olanlar taraf›ndan imzalanmas›, fatura
tutar›n›n tahsil edildi¤i anlam›n› oluflturmufl ve buna kapal› fatura, faturan›n
bafl taraf›n›n imzalanmas› ise bedelinin
sat›c› taraf›ndan tahsil edilmedi¤i
anlam›n› oluflturmufl ve buna da aç›k
fatura denilmifltir. Aç›k faturada taraflar muhasebede kay›t alt›na al›rlarken
mutlaka tutar ödenmemifl olarak kay›t
alt›na alacaklard›r. Bu kay›tlar›n kapan
mas› ancak ödemenin yap›ld›¤› anda

tahsilat makbuzunun kesilmesi ile gerçekleflmektedir. Faturan›n aç›k veya
kapal› olmas› gerek Bilanço Esas›na
göre kazanc›n› tespit eden mükellefler
için, gerekse de ‹flletme Hesab›
Esas›na göre kazanc› tespit edilen
mükellefler için hukuki bak›mdan ispat
aç›s›ndan bir farkl›l›k söz konusu
de¤ildir. Ancak muhasebe aç›s›ndan
‹flletme Hesab› Esas›na göre kazanc›n›
tespit eden mükellef için farkl›l›k söz
konusu de¤il iken Bilanço Esas›na
göre kazanc›n› tespit eden mükellef
için farkl›l›k söz konusu olacakt›r.
fiöyle ki, iflletme hesab› esas›nda fatura tutar› kay›t alt›na al›n›rken sadece
mal›n sat›ld›¤› veya hizmetin yap›ld›¤›
tutar kay›t alt›na al›n›rken vadeli mi
yoksa peflin mi sat›fl veya hizmet
yap›ld›¤› önemli de¤ildir.

4. FATURANIN SAKLANMASI VE
‹BRAZI

4.1. Fatura Saklama Süresi
TTK madde 68’de defterlerin muhafazas› ile ilgili düzenlemeler yap›lm›flt›r.
Bu düzenleme, zorunlu defterlerin
yan›nda di¤er hesap ve vesikalar
yönünden de geçerli olacak flekildedir.
fiöyle ki, son kay›t tarihinden itibaren
10 y›l süre ile saklanmas› zorunludur.
Hatta ölüm halinde miras› reddetmemifl olan mirasç›lara da ayn› sorumluluk düflmektedir. fiunu unutmamak
gerekirki TTK’ya göre ticari defterlerin ve belgelerin 10 y›l süre ile saklanmas›, saklama süresince sahibi lehine
delil teflkil edecektir. VUK’a göre

15 Y.15. HD. 19.03.1992 T. 1272 E/ 1408 K. Say›l› ilam›. Bkz. YKD. 1992, C. XVIII, S. 9. s. 1395.
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tutulmas› zorunlu olan defterler ile
düzenlenmesi, al›nmas› ve verilmesi
mecburi olan ve yine VUK hükümleri
ile düzenlemeye tabi tutulmufl belgeleri, ilgili bulunduklar› y›l› takip eden
takvim y›l›ndan bafllayarak 5 y›l süre
ile saklamak zorunludur. Örne¤in defter ve belgeler 2004 y›l›na ait ise, saklama süresinin 01.01.2005 tarihinde
bafllayaca¤› ve 31.12.2009 y›l›nda sona
erece¤i unutulmamal›d›r.

4.2. Faturan›n ‹braz›
TTK madde 68, Bir tacirin saklamakla
mükellef oldu¤u defter ve ka¤›tlar;
yang›n, su bask›n› veya yer sars›nt›s›
gibi bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa u¤rarsa tacir ziya›
ö¤rendi¤i tarihten itibaren on befl gün
içinde ticari iflletmesinin bulundu¤u
yerin selahiyetli mahkemesinden kendisine bir vesika verilmesini isteyebilir. Mahkeme lüzumlu gördü¤ü delillerin toplanmas›n› da emredebilir. Böyle
bir vesika almam›fl olan tacir defterlerini ibrazdan kaç›nm›fl say›l›r.
Defter ve belgelerin saklama süresi
içerisinde, do¤al afetler yüzünden zayi
olmas› halinde; zayi olay›n›n gerçekleflti¤i tarihten itibaren 15 gün içerisinde tacirin ticari iflletmesinin bulundu¤u
yerin Asliye Ticaret Mahkemesine
müracaat ederek vesika verilmesini
istemesi zorunludur. Kanuni süresi içerisinde mahkemeye baflvurarak zayi
belgesini alan tacir, defter ve belgelerini davada ibrazdan kaç›nm›fl say›lmaz.

Ayr›ca VUK madde 13/4’de sahibinin
iradesi d›fl›ndaki sebepler dolay›s›yla
defter ve vesikalar›n elinden ç›km›fl
bulunmas› mücbir sebepler olarak
say›lm›flt›r. Sahibinin elinde olmayan
nedenlerden dolay› defter ve belgelerinin çal›nmas›n›, Dan›fltay da mücbir
sebep olarak kabul etmekte ancak
VUK’da zayi belgesi ile ilgili herhangi
bir düzenleme söz konusu olmad›¤›ndan, sorun TTK 68. maddeye göre
çözümlenecektir.
VUK uyar›nca muhafaza ve ibraz›
zorunlu belgelerin zayi olmas› nedeniyle (mücbir sebep hali olmaks›z›n)
vergi incelenmesine yetkili olanlara
ibraz edilmemesinin sonucu olarak
VUK’ta vergi tarh› öngörüldü¤ü gibi
özel usulsüzlük cezas›, KDV indiriminin reddi buna iliflkin yap›lacak düzeltmede ödenecek KDV ç›kmas› halinde
vergi ziya› cezas› fleklinde uygulanan
parasal vergi cezalar› ve kaçakç›l›k
cezas› fleklinde hürriyeti ba¤lay›c› ceza
da öngörülmüfltür. Defter ve belgelerin
VUK’ta say›lan mücbir sebeplerden
herhangi birisi nedeniyle incelemeye
ibraz edilmemesi halinde ise, zayi belgesi alm›fl olan mükellefin mal ve hizmet al›fl› yapt›¤› firmalar›n zayi olan
belgelerdeki KDV’nin sat›c›lar taraf›n
dan beyan edilip ödendi¤inin tespitine
dayal› olarak KDV indirimlerinin
kabulü mümkün olabilmekte ve mücbir sebebin varl›¤› nedeniyle mükellefe
herhangi bir ceza kesilmeyecektir. 16

16 Mustafa fi‹MfiEK, “Defter ve Belgelerin Zayi Olmas› ve Hukuki Sonuçlar›”, Mali Çözüm, Y›l:13,
Say›: 65, Ekim – Kas›m –Aral›k 2003, s.155.
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5. SAHTE VEYA YANILTICI
FATURA DÜZENLENMES‹
18.06.2002 tarihli Resmi Gazetede
yay›mlanan 306 s›ra no.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebli¤i ile sahte veya
muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge
kullan›lmas› halinde kaçakç›l›k suçunun ifllendi¤inin iddia edilmesi için
kas›t aranaca¤› aç›k olarak belirtilmifltir. Bu durum tebli¤ ile kanun hükmüne ayk›r› düzenleme yapmak fleklinde
alg›lanmamal›d›r. Ceza Kanunumuzda
suçlar cürüm ve kabahat olarak belirlenmifl, cürümde kast›n olmamas› halinin cezay› kald›raca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Bu durumda suçun oluflmas›
için gerekli koflullardan biri, kast›n
varl›¤›d›r. Kas›t yoksa suçun unsurlar›
tamamlanmam›fl demektir, dolay›s›yla
ceza uygulanmas› mümkün de¤ildir.
Ceza uygulanabilmesi için gerekli olan
kast›n ispat› ise idareye ait olacakt›r.
Beyyine külfeti olarak adland›r›lan bu
sorumluluk, iddiada bulunan tarafa
yani idareye aittir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus sahte veya muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge düzenlenmesinin veya kullan›lmas›n›n
kaçakç›l›k suçunun oluflmas› yönünden
ayr› ayr› de¤erlendirilmesi gerekti¤idir. Maliye Bakanl›¤›nca aç›klanan
görüfl, sadece sahte ve muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge kullan›m›nda
kast›n varl›¤›n›n idarece araflt›r›l›p
iddia edilece¤idir. Bu tür belge düzen-

leyenler için kast›n varl›¤› karinedir.
Yani sahte ve muhteviyat› itibariyle
yan›lt›c› belge düzenleyenlerde öncelikle kast›n varl›¤› kabul edilecek, aksinin iddia edilmesi halinde ispat külfeti
bunu iddia edene ait olacakt›r. 17
Yap›lan incelemelerde sahte veya
muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belgelerin bilerek, isteyerek kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›n vergi incelemesine yetkili olanlarca de¤erlendirilmesi ve bu
belgeleri bilerek kulland›¤› sonucuna
var›lan mükellefler için vergi suçu
raporlar› düzenlenmesi, haklar›nda
Cumhuriyet savc›l›klar›na suç duyurular›nda bulunulmas› ile bu belgelerin
kullan›lmas› sonucu vergi ziya›na da
sebebiyet verilmifl olmas› halinde
VUK 344. maddenin üçüncü f›kras›
uyar›nca üç kat vergi cezas› kesilmesi
gerekmektedir. Ancak; sahte veya
muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belgelerin kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›n arafl
t›r›lmas›nda bu belgeleri bilmeden kulland›¤› sonucuna var›lan mükellefler
ad›na vergi suçu raporu düzenlenmemesi ve haklar›nda Cumhuriyet savc›
l›klar›na suç duyurular›nda bulunulmamas› icap etmektedir. Ayr›ca, bu belgeleri kullanmak suretiyle vergi ziya
›na sebebiyet verilmifl olmas› halinde
bu mükellefler ad›na 344. maddenin
ikinci f›kras› uyar›nca vergi ziya›
cezas› kesilmesi gerekmektedir. 18

17 Ercan AKBAY, “Naylon Fatura Kullan›m›nda Kaçakç›l›k Suçu ‹çin Kas›t Aranmas›”, Mali Çözüm,
Y›l: 12, Say›: 59, Nisan – May›s – Haziran 2002, s.42-43.
18 Ahmet HAYVALI, “Sahte Veya Yan›lt›c› Belgeler...”, Vergi Sistemimizin Seyir Defteri II, Samsun,
2004, s.110.
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6. SONUÇ VE ÖNER‹LER
Faturan›n, Ticari ‹flletme Hukuku
yönüyle gerçek yada tüzel kifli tacirlerin, ticari iflletmek veya ticari iflle ifltigal etmek için yapt›klar› ifllemler
karfl›l›¤›nda karfl› taraf istedi¤inde verdikleri bir ticari vesika olmas› yan›nda
Vergi Usul Hukuku yönünden, sadece
tacirlerin de¤il, bunun yan›nda defter
tutan çiftçilerin de, di¤er tarafça istenildi¤inde verilen bir belge de¤il, bilakis hukuki ifllemleri yapan taraf›ndan 7
gün içinde düzenlenmesi gerekli bir
muhasebe belgesidir. Hatta düzenleme
zorunlulu¤u yan›nda TTK anlam›nda
karfl› taraf istedi¤inde vermek de¤il,
kendisine fatura verilmese de istemek
mecburiyetinde oldu¤u bir belgedir.
Ticari örf ve adet say›lan kapal› fatura
ile aç›k fatura, gerek bilanço esas›na
göre kazanc›n› tespit eden mükellefler
için gerekse de iflletme hesab› esas›na
göre kazanc›n› tespit eden mükellefler
için hukuki bak›mdan ispat aç›s›ndan
bir farkl›l›k ifade etmez iken, muhasebe aç›s›ndan ise iflletme hesab› esas›na
göre kazanc›n› tespit eden mükelleflerde kay›t alt›na almada sadece mal›n
sat›ld›¤› veya hizmetin yap›ld›¤›
anlafl›lmakta, bu tutarlar›n peflin mi
yoksa vadeli mi yap›ld›¤› belirtilmemektedir. Oysaki bilanço esas›nda
sat›lan mal›n veya yap›lan hizmetin
ödeme flekilleri de kay›t alt›na
al›nmaktad›r.
Fatura uygulamada en fazla ispat arac›
olarak karfl›m›za ç›kt›¤›ndan, tacirin
mali durumunu ortaya koymada bir
araç hükmündedir. Bu sebeple özellikle denetim aç›s›ndan faturalar›n ger‹SMMMO Yay›n Organ›

çekli¤i önem arzetmektedir. Kay›tlara
geçen her faturan›n temeli olan bir sözleflmeyi bulmak mümkün olmamaktad›r. Bir kimsenin bir hukuki iliflki
nedeniyle ald›¤› faturay›, bir baflka
hukuki iliflki nedeniyle birlefltirmesi,
kay›t d›fl› ekonominin bir göstergesidir. Özellikle giderlerin fazla gösterilmesi için yap›lan bu yöntemin önüne
geçmek için, faturalar sözleflmelerle
irtibatlanmal›d›r. Sözleflmeyle irtibatlanmayan
veya faaliyet konusu
d›fl›ndaki faturalar kabul edilmemelidir. Ayr›ca denetimler s›klaflt›r›larak
ilgililerin sorumluluklar› art›r›lmal›d›r.
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ENFLASYON MUHASEBES‹NDE H‹SSE
SENED‹ KONUSU
Dr. Cenap ‹LTER
Yeditepe Üniversitesi ‹.‹.B.Fakültesi
Ö¤retim Görevlisi

U

1. G‹R‹fi
zun y›llard›r süregelen enflasyon gelir da¤›l›m›n›n bozulmas› ve iflssizlik
gibi nedenlerle kendini makro ekonomik arenada hissettirirken mikro
seviyede de flirketlerin mali tablolar› üzerinde tahribat›n› göstermifltir.
Enflasyon etkilerinden ar›nd›r›lmayan mali tablolar maalesef likiditesi ve özkaynaklar› güçlü flirketleri adeta cezaland›rm›fl ve bu flirketlerin enflasyon etkisiyle
asl›nda zarar ederken vergi ödemelerine sebep olmufltur. Ülkemizde bu yönde
31.12.2003 tarihi itibariyle uygulamaya konan enflasyon muhasebesi flirket
bilançolar›n›n gerçe¤i yans›tmas› bak›m›ndan flüphesiz at›lan çok önemli bir
ad›md›r. Bu ad›m› atarken konuyla ilgili her türlü düzenlemenin düzgün ve
anlaml› oldu¤u anlam›na gelmemektedir. Makalemiz enflasyon muhasebesi
uygulamas›n› flirketleri aktifinde bulunan hisse senetleri yönünden ele almakta
ve flu an için yürürlükte olan mevzuat›n flirketlerin bilanço ve ve gelir tablolar›
üzerinde yapaca¤› olumsuz etkiyi aç›klamaya çal›flmak üzerine kurulmufltur.
2. VUK VE SPK TEBL‹⁄LER‹NDE YER ALAN H‹SSE SENETLER‹ ‹LE
‹LG‹L‹ TANIM VE KURALLAR
VUK’da menkul k›ymetler ile ilgili olarak 279.maddede “Hisse senetleri ile fon
portföyünün en az % 51 'i Türkiye'de kurulmufl bulunan flirketlerin hisse senetlerinden oluflan yat›r›m fonu kat›lma belgeleri al›fl bedeliyle, bunlar d›fl›nda
kalan her türlü menkul k›ymet borsa rayici ile de¤erlenir. Borsa rayici yoksa
veya borsa rayicinin muvazaal› bir flekilde olufltu¤u anlafl›l›rsa de¤erlemeye esas
bedel, menkul k›ymetin al›fl bedeline vadesinde elde edilecek gelirin ( kur farklar› dahil ) iktisap tarihinden de¤erleme gününe kadar geçen süreye isabet eden
k›sm›n›n eklenmesi suretiyle hesaplan›r. Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zarar›na ba¤l› olarak do¤an ve de¤erleme günü itibariyle hesaplanmas› mümkün olmayan menkul k›ymetler, al›fl bedeli ile de¤erlenir.”
Aç›klamas›n› getirmifltir. Bu tan›mlamadan flunu anlamaktay›z, Bir hisse senedi
esas itibariyle al›fl bedeli ile kay›tlara al›n›r. E¤er bu hisse senedi borsada kote
edilmifl ise bilanço haz›rlama tarihi itibariyle hisse senedinin borsada kote edilen
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de¤eri esas al›n›r. Yani borsada kote
edilmifl bir hisse senedi için, elde etme
maliyetinin üzerinde oldu¤u sürece
bilançoda alabilece¤i maksimum de¤er
borsada oluflan de¤eridir. VUK bu
maddesinde yer alan ve içinde en az %
51 oran›nda ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’na (‹MKB) kote olmufl flirket hissesi bar›nd›ran yat›r›m fonlar›
için al›fl bedeli ile de¤erleme kural›
getirirken SPK’n›n 01.01.1995 tarihinde yay›nlad›¤› seri XI 1 numaral› Tebli¤’in 21.maddesinin dördüncü paragraf›nda “Yat›r›m fonu kat›lma belgeleri, ilgili yat›r›m fonunun bilanço tarihi
için aç›klad›¤› al›fl fiyatlar› üzerinden;
borsalar ve teflkilatlanm›fl di¤er piyasalarda ifllem gören borçlanmay› temsil
eden di¤er menkul k›ymetler ise bilanço tarihindeki a¤›rl›kl› ortalama fiyatlar› üzerinden de¤erlenir.” Demektedir. Dolay›s› ile yat›r›m fonlar›n›n
de¤erlemesi aç›s›ndan VUK ile SPK
kurallar› aras›nda bir çeliflki vard›r
(al›fl de¤eri mi yoksa bilanço tarihi
itibariyle al›fl bedeli mi). Kanaatimizce burada uygulaman›n muhasebenin
ihtiyatl›l›k kavram› gere¤i hangi fiyat
daha düflükse o fiyattan de¤erlendirilmesi yönündedir. Ayn› tebli¤in
21.maddesinin üçüncü paragraf›nda
“hisse senetlerinin borsada kote edilmesi durumunda “bilanço gününden
önceki 5 iflgünü boyunca oluflan günlük a¤›rl›kl› ortalama fiyatlar›n ortalamas› üzerinden de¤erlenir. Bu ortalaman›n hesab›nda sermaye art›r›m› ve
temettü ödemesi gibi ifllemlerden kaynaklanan etkiler giderilir. Bilanço
1
2

gününden önceki 5 iflgünü içinde elde
edilen hisse senetleri ise, elde etme
maliyeti ve bilanço gününde oluflan
a¤›rl›kl› ortalama fiyat›n düflük olan›
ile de¤erlenir.” Diyerek borsada oluflan
fiyat›n nas›l saptanaca¤›na aç›kl›k
getirmifltir. Yukar›da t›rnak içine
ald›¤›m›z son cümleye dikkat edilrse
hisse senedi fiyat› için, 5 günlük süre
içinde al›nd›¤› takdirde bilanço günü
hisse senedinin al›m sat›m konusu
yap›lan a¤›rl›kl› ortalama fiyat› ile elde
etme maliyetinin düflük olan› ile de¤erlenece¤ini belirterek muhasebenin
temel kavramlar›ndan biri olan ihtiyatl›l›k kavram›na sad›k kalm›flt›r1 .
SPK’n›n seri XI 1 numaral› Tebli¤i’nin
21.maddesinin ikinci paragraf›nda
“Elde etme maliyetinin hesaplanmas›nda hareketli veya a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemlerinden birinin
uygulanmas› flartt›r. Menkul k›ymetler,
sözkonusu maliyet yöntemlerine
dayan›larak serileri itibariyle ayr› ayr›
de¤erlenir.” Denilerek ayn› hisse senedinden farkl› zamanlarda farkl› fiyatlardan al›m yap›ld›¤› takdirde elde
etme maliyetinin nas›l hesaplanaca¤›
belirtilmifltir. Burada vurgulanmas›
gereken bir di¤er nokta da hisse senedi
al›m› s›ras›nda arac› kurumlara ödenen
bir komisyon oldu¤u takdirde, bu
komisyonun hisse senedinin elde etme
maliyeti içinde de¤erlendirilmemesi
bunun bir gider unsuru olarak “di¤er
faaliyetlerden giderler ve zararlar" olarak muhasebelefltirilmesi” vurgulanm›flt›r 2.

SPK seri XI 1 numaral› Tebli¤in 9.maddesinde yer alan ihtiyatl›l›k kavram›.
SPK seri XI 1 numaral› Tebli¤ madde 21 paragraf 1.
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Bilanço düzenleme tarihinde de¤erleri
hesaplanan hisse senetleri için elde
etme maliyetleri ile bilanço düzenleme
tarihi itibariyle oluflan de¤erleri
aras›nda bir fark olufltu¤unda (art› ya
da eksi yönde) bu ilgili menkul k›ymet
hesab› ile gelir tablosu aras›nda (di¤er
faaliyetlerden gelir ve karlar - di¤er
faaliyetlerden gider ve zararlar) muhasebelefltirilir3. Buraya kadar yap›lan
aç›klamalarda flirketler aç›s›ndan
bilançoda görülen hisse senetlerinin
k›sa veya uzun vadeli elde tutma amaçlar›na göre herhangi bir ay›r›m
yap›lmam›flt›r. Dolay›s› ile de¤erleme
aç›s›ndan hisse senedinin k›sa süreli
veya uzun süreli gaye ile elde tutulmas›n›n de¤erleme aç›s›ndan bir önemi
bulunmamaktad›r. Burada önemli olan
hisse senedinin borsada kote olup
olmad›¤›d›r. SPK’n›n ad› geçen tebli¤inin 21.maddesinin alt›nc› paragraf›nda “Borsalar ve teflkilatlanm›fl
di¤er piyasalarda ifllem görmeyen
menkul k›ymetler, elde etme maliyetlerine göre % 10 veya daha fazla bir
oranda de¤er kaybetmeleri ve bu de¤er
düflüklü¤ünün yak›n bir gelecekte ortadan kalkaca¤›na dair objektif ve makul
bir gerekçenin varolmamas› durumunda rayiç de¤erleriyle de¤erlenir. Rayiç
de¤er, hisse senetleri için net defter
de¤eridir. Diyerek borsada kote olmayan hisse senetlerinin de¤erlemesi için
bir kural koyarak bu de¤erinin ilgili
flirket bilançosunda yer alan özkaynaklar›n›n ç›kar›lan hisse adedine bölünerek her bir hisse için bir de¤er bulun-

mas›n› gerektirmektedir. Özetle konu
hakk›nda flu yorumu yapmak mümkündür. fiirket olarak elimizde tuttu¤umuz
hisse senedinin k›sa ya da uzun vadeli
elimizde tutma gayesine ba¤l› kalmaks›z›n, bu hisse senedi borsada kote
ise bilanço tarihi itibariyle borsada oluflan de¤eri üzerinden de¤erleyip oluflan
fark› kar zarar hesab›na intikal ettirmemiz, hisse senedi borsada kote de¤il ise
bu takdirde ilgili flirketin bilançosuna
bakarak, özkaynaklar›n› ç›kar›lan hisse
adedine bölerek hisse bafl›na bir flirket
de¤eri saptayarak elimizdeki hisse adedine göre o flirkete ait hisseler için toplam bir de¤er belirlememiz gerekecektir. Arada oluflan bir fark oldu¤u takdirde bu fark›n da kar zarar hesab›na
intikal ettirilece¤i tabiidir. VUK ve
SPK uygulamalar› konusunu kapatmadan önce flirketin iki y›ldan fazla elinde tuttu¤u hisse senetlerini satmas›
halinde GVK’nun bilanço esas›nda
ticari kazanc›n tespiti ile ilgili 38.maddesinin üçüncü paragraf›nda “Gayrimenkullerin ve menkul k›ymetlerin
al›m-sat›m› ile devaml› u¤raflanlar
hariç olmak üzere, bilanço esas›na göre
defter tutan mükelleflerin iktisap tarihinden itibaren en az iki tam y›l süre ile
aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve
ifltirak hisselerinin elden ç›kar›lmas›nda maliyet bedeli, bunlar›n iktisap
edildi¤i ve elden ç›kar›ld›¤› y›llar hariç
olmak üzere her takvim y›l› için VUK
hükümlerine göre belirlenen yeniden
de¤erleme
oran›nda
artt›r›larak
kazanc›n tespitinde dikkate al›n›r.”

3 SPK seri XI 1 numaral› Tebli¤ madde 21 paragraf 7.
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Denilenerek flirketlerin satt›¤› gayrimenkuller ve ifltirak hisselerinin enflasyondan ar›nd›r›lmas› ve gerçek
kazançlar›n›n vergilendirilmesi sa¤lanm›fl olmaktad›r. Bu esaslar›n
KVK’nun 13.maddesi gere¤ince
kurumlar vergisi mükelleflerine de
uygulanaca¤› tabiidir4. GVK’n›n
38.maddesi bu hükmü getirirken
56.maddesi edinim tarihinden itibaren
sat›lmas› halinde hisse senetleri al›m
sat›m kazanc›n›n (2004 için 12 milyar
TL d›fl›nda kalan k›sm›) vergiye tabi
olaca¤›n› söylemektedir. Ancak üç
aydan fazla elde tutulan hisse senetleri
aç›s›ndan vergi ödemesi söz konusu
de¤ildir5.
3. TMS VE UMS AÇISINDAN
H‹SSE SENETLER‹N‹N DURUMU
TMS 7’nin 3.maddesi yat›r›m› flu flekilde tarif etmektedir “Bir iflletmenin
ticari faaliyetinin yan› s›ra servetini
artt›rmak veya sermayesini de¤erlendirmek ve benzeri yarar ve kazançlar
(faiz, hak bedeli, kar pay› ve kira gibi)
sa¤lamak üzere elde etti¤i varl›klard›r.
Stoklar ve Maddi Duran Varl›klar bu
standart anlam›nda yat›r›m de¤ildir.”
Ayn› maddenin devam›nda “Cari
Yat›r›m : Nitelikleri itibariyle kolayca
paraya çevrilebilen ve bir y›ldan daha
k›sa süre elde tutulma amac›yla edinilen varl›klard›r. Uzun Vadeli Yat›r›m :
Nitelikleri itibariyle bir y›ldan daha
uzun süre elde tutulma amac›yla edinilen varl›klard›r. Gayrimenkul Yat›r›m› :

Yat›r›mc› iflletme ya da iflletme ile ayn›
grup içinde bulunan bir di¤er kurulufl
taraf›ndan büyük ölçüde kullan›lmayan
ya da faaliyetleri için gerekli olmayan
arsa ya da binalara yap›lan yat›r›md›r.”
Demektedir. Bu tan›mlamadan hareketle flirketler aç›s›ndan porföyde tutulan hisse senetleri de bir yat›r›md›r.
Portföyde tutulan hisse senetleri k›sa
vadeli olarak yani bir y›l içinde
sat›lmas› söz konusu ise cari yat›r›m
olarak cari aktif varl›klar içinde
s›n›fland›r›lmal›, bir y›ldan uzun vadede sat›fl› söz konusu ise duran varl›klar
içinde s›n›fland›r›lmal›d›r. Aktifte
tutma de¤erinin belirlenmesi aç›s›ndan
ise cari yat›r›m ise piyasa de¤eri veya
maliyet veya piyasa de¤erinin düflük
olan›yla de¤erlenir6. Ayn› TMS standard›nda uzun vadeli yat›r›mlar›n
“maliyet bedeli veya yeniden de¤erlenmifl tutar›yla veya pazarlanabilir hisse
senedi ise portföy baz›nda maliyet
veya piyasa de¤erinin düflük olan›yla
de¤erlenir. Uzun süreli de¤er düflüklükleri için karfl›l›k ayr›lmal›d›r.”
Demektedir. Bu tan›mlamalardan elde
etti¤imiz sonuç hisse senetleri k›sa
vadeli olarak elde tutuluyorsa bilançoda alaca¤› maksimum de¤er, maliyet
veya piyasa de¤erinin düflük olan›d›r.
E¤er eldeki hisse senedinin piyasada
oluflan bir fiyat› yoksa yani hisse senedi piyasada kote de¤ilse bu durumda
de¤erleme ölçüsü maliyet de¤eri
olmal›d›r. Uzun vadeli olarak elde

4 Kocahano¤lu Osman Selim, Türk Vergi Kanunlar›, sayfa 125 ve 126.
5 GVK, madde 80.
6 TMS 7, madde 15.
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tutulan hisse senetleri aç›s›ndan da
durum benzerlik arzetmektedir. Uzun
vadeli olarak elde tutulan bir hisse
senedi piyasada kote ise maliyet veya
piyasa de¤erinin düflük olan› ile de¤erlenir. E¤er bu hisse senedinin de¤eri
yeniden de¤erleme ifllemi sonucu
(örne¤in hissesi al›nan flirketin yeniden
de¤erleme fonunu sermayesine eklemesi neticesi elde edilen bedelsiz hisse
senetleri ile) artm›fl ise yine hisselerin
piyasada kote edilmifl olmas›na bak›l›r,
hisseler piyasada kote edilmifl ise
bilançoda gösterilebilece¤i en yüksek
de¤er piyasa de¤erini aflmamal›d›r.
Piyasada kote de¤il ise o yeniden
de¤erleme sonras› de¤eri ile de gösterilebir. Burada hisseleri elinde tutan flirketin karar vermesi önemlidir. Ayn›
hisseleri maliyet de¤eri ile de de¤erleyebilir. Karar verme sürecinde flirketin
faaliyetine devam ediyor olmas›, canl›
ve karl› olmas›, nakit yarat›yor olmas›
gibi faktörler önemlidir. Aksi takdirde
ihtiyatl›l›k prensibi gere¤i maliyet
bedeli ile gösterilmesi daha uygun olacakt›r.
UMS aç›s›ndan bakt›¤›m›zda TMS
standard›na benzer hükümler vard›r.
UMS 25 “Yat›r›mlar›n Muhasebelefltirilmesi” Standard›’nda TMS standard›n benzer olarak yat›r›mlar›n cari,
uzun vadeli, gayrimenkul olarak
s›n›fland›r›lmas› yap›lm›flt›r. Daha
sonra TMS Standard›’nda oldu¤u gibi
yap›lan yat›r›m›n elde tutulma süresine

göre k›sa vadeli cari aktif veya uzun
vadeli duran varl›k olarak s›n›fland›r›lmas› gereklili¤i üzerinde durulmufltur.
Cari aktif olarak s›n›flanan yat›r›mlar
(hisse senedi yat›r›mlar› bu s›n›fta yer
almaktad›r) piyasa de¤eri veya piyasa
de¤eri veya maliyet de¤erinden düflük
olan› ile de¤erlenir7 hükmü getirilmifltir. Ayn› satandard uzun vadeli yat›r›mlar aç›s›ndan bilançoda de¤erleme
ölçüsünü “maliyet, yeniden de¤erlenmifl de¤eri veya pazarlanabilir bir hisse
senedi ise maliyet ya da piyasa de¤erinden düflük olan› ile portföy baz›nda
de¤erlenir” diyerek belirlemifltir. Burada da TMS ile ayn› de¤erleme mant›¤›
vard›r. Yani elimizde tutu¤umuz hisse
senedi uzun vadeli de olsa bilançoda
gösterilebilece¤i de¤er hisse senedi
piyasada kote ise maliyet veya piyasa
de¤erinin düflük olan›d›r. Hisse piyasada kote de¤il ise maliyet de¤eri ile gösterilmelidir sonucu ç›kmaktad›r. E¤er
hisse yeniden de¤erlenmifl ve piyasada
kote de¤il ise yeniden de¤erlenmifl
de¤eri esas al›nabilir. Burada yine
yat›r›mc› flirketin, hissedar oldu¤u flirketin faaliyet performans›n›, karl›l›¤›n›, nakit yaratma gücünü göz önüne
almas› gerekir. E¤er yat›r›m yap›lan
flirket faaliyet kar› ve nakit üretemiyor
ise maliyet bedeli ile gösterilmesi
uygun olacakt›r.

7 UMS 25, Yat›r›mlar›n Muhasebelefltirilmesi Standard›, paragraf 19.
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4. ENFLASYON MUHASEBES‹
UYGULAMALARI AÇISINDAN
H‹SSE SENETLER‹N‹N DURUMU
30.12.2003 Tarihli 25332 numaral›
Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren 5024 say›l› Vergi Usul
Kanunu (VUK), Gelir Vergisi Kanunu
(GVK) ve Kurumlar Vergisi Kanunu’da (KVK) De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun ile flirketlere
31.12.2003 bilançolar›n› enflasyondan
ar›nd›rma flart› getirilmifl bulunmaktad›r. An›lan kanunun uygulama tebli¤i olan 328 say›l› VUK Genel Tebli¤i’nde ise hisse senetleri parasal
k›ymet olarak (yani ulusal para de¤erindeki de¤iflmelere ra¤men sat›n alma
güçleri de¤iflmeyen k›ymetler) olarak
ele al›nm›fl ve tebli¤ eki olan 1 numaral› listede 111 numaral› hesap alt›nda
parasal k›ymetler olarak s›n›fland›r›lmas›na ra¤men aç›klamas›nda “Özel
sektörce ç›kar›lan tahvil, senet ve
bonolar. Bu k›ymetler, Vergi Usul
Kanunu'nun 279 uncu maddesi kapsam›nda al›fl bedeli ile de¤erlenmeleri
halinde, de¤erlendikleri tarihten itibaren “parasal olmayan k›ymet” olarak
addolunur.” Diyerek bu k›ymetlerin
al›fl bedeli ile bilançoda yer almalar›
halinde enflasyondan ar›nd›r›lmas›
gerekli¤i vurgulanm›flt›r. Enflasyondan ar›nd›rma hisse senedinin al›nd›¤›
tarihten itibaren bilanço raporlama
tarihine kadar oluflan enflasyon etkisinin hisse senedinin al›fl de¤erine ilave
edilmesi anlam›na gelmektedir. 238
say›l› VUK Genel Tebli¤i’nden sonra
13.08.2004 tarihinde Resmi Gazete’de
yay›nlanan 337 s›ra numaral› VUK
Genel Tebli¤i’nin 3.2. bafll›¤› alt›ndaki
ikinci paragrafta “Hisse senetleri, bor‹SMMMO Yay›n Organ›

sada ifllem gören-görmeyen ay›r›m›na
tabi tutulmayacak ve düzeltme katsay›s› ile çarp›lmak suretiyle düzeltme
ifllemi gerçeklefltirilecektir.” Demektedir. Bu aç›klamalar ›fl›¤›nda tebli¤lerde
de belirtildi¤i gibi hisse senedinin
piyasa de¤erinin, piyasada kote olup
olmamas›n›n bir anlam› kalmamaktad›r. Örne¤in 1990 y›l›n›n Aral›k
ay›nda 1.000 TL nakit bedel ödenerek
al›nan bir hisse senedinin (ba¤l› menkul k›ymet) 31.12.2003 de¤eri 1.000 X
(TEFE Aral›k 2003 endeksi) 7382,1 /
(TEFE Aral›k 1990 endeksi) 14,27571
= 517.109 TL olacakt›r. E¤er bu flirketin hisseleri menkul k›ymetler borsas›nda kote edilmifl ve 31.12.2003 itibariyle hissenin borsadaki de¤eri
20.000 TL ise enflasyon muhasebesi
aç›s›ndan hisse senedinin bilanço
de¤eri ne olacakt›r sorusunun cevab›
“517.109 TL olarak gösterilecektir”
fleklinde olacakt›r. VUK tebli¤lerince
getirilen bu düzenleme öncelikle VUK
261. ve devam› maddelerinde yer alan
hükümlerle çeliflkilidir. Örne¤in 261.
maddede “De¤erleme, iktisadi k›ymetin nevi ve mahiyetine göre, afla¤›daki
ölçülerden biri ile yap›l›r:
1. Maliyet bedeli;
2. Borsa rayici;
3. Tasarruf de¤eri;
4. Mukayyet de¤er;
5. ‹tibari de¤er;
6. Vergi de¤eri;
7. (Ek bent: 30/12/1980 - 2365/46 md.)
Rayiç bedel,
8. Emsal bedeli ve ücreti.” Diyerek
bilançoda yer alan iktisadi varl›lar için
k›staslar getirmifltir. VUK 279.maddede belirtildi¤i üzere de borsada kote
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olan hisse sentleri borsa rayici ile
de¤erlenir demektedir. 279.Maddede
e¤er hisse senedi borsada kote de¤il ise
ve baflka bir flekilde bu hisse senedinin
cari de¤eri hesaplanam›yor ise bu takdirde al›fl bedeli ile de¤erlenmelidir
mant›¤› hakimdir.
5. SONUÇ
Yukar›da aç›klanan sebeplerle VUK’un 328 ve 337 s›ra numaral› tebli¤leri
hisse senetlerinin de¤erlemesi aç›s›ndan VUK 279.madde ile çeliflmektedir. Yine 4.bafll›¤›m›z alt›nda yer
alan aç›klamalar ›fl›¤›nda an›lan tebli¤ler TMS 7 ve UMS 25 standartlar› ile
de çeliflmektedir. VUK’nu uygulamalar› aç›s›ndan ç›kar›lan tebli¤lerin
öncelikle kanunun genel hükümleri ile
çeliflmemesi gereklidir. Kald› ki bu
konuda Uluslar aras› Muhasebe Standardlar› ve Türkiye Muhasebe Standardlar› da muhafazar yaklafl›m› (al›fl
bedeli veya borsa rayicinin düflük olan›
ile de¤erleme) benimsemiflken uygulaman›n bu flekilde olmas› 31.12.2003
itibariyle ve sonras›nda düzenlenen
enflasyondan ar›nd›r›lm›fl bilançolarda
aktiflerin oldu¤undan daha fazla
de¤erlenmesine ve fiktif karlar›n ortaya ç›kmas›na sebep olacakt›r. Bu
durum gerçekte varolmayan karlar
üzerinden vergi ödenece¤i anlam›na
geldi¤inden, vergi ödeyen flirketlerin
özkaynaklar› küçülmek durumunda
kalacak ve dolay›s› ile makro ekonomik bazda Ülkemiz bundan zarar görecektir. Bu çeliflkinin önlenmesi için
TMS 7 ve UMS 25 kriterleri paralelinde düzenleme yapmak gerekmektedir.
Alternatif olarak ç›kar›lacak bir uygulama tebli¤i ile “hisse senetleri borsada
‹SMMMO Yay›n Organ›

kote ise, enflasyondan ar›nd›r›lsa bile
bilanço düzenleme tarihi itibariyle borsadaki kapan›fl de¤erini aflmamal›d›r.
Borsada kote olmayan hisse senetleri
aç›s›ndan ise, enflasyondan ar›nd›r›ld›ktan sonra hisse senedinin alaca¤›
maksimum de¤er hissesi edinilen flirketin toplam özkaynaklar›n›n edinilen
hisse oran›ndaki de¤erinden fazla olamaz” hükmü getirilerek bilançolarda
fiktif de¤erlerin ve karlar›n yarat›lmas›
ve flirketlerin bu fiktif karlar üzerinden
kurumlar vergisi ödemesi önlenmelidir.
KAYNAKÇA

• 5024 Say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir
Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi
Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun.
• International Accounting Standart 2,
Inventories, Accounting Standarts
Committee, London 2001.
• 213 say›l› Vergi Usul Kanunu

• Kocahano¤lu Osman Selim, Türk Vergi
Kanunlar›, 10.bask›, Çelik Matbaac›l›k,
‹stanbul 1995.

• SPK’n›n 01.01.1995 tarihinde yay›nlad›¤›
seri XI 1 numaral› Tebli¤

• Türkiye Muhasebe Standard› 7, Yat›r›mlar,
TMUDESK, Ankara 1997.
• Uluslararas› Muhasebe Standard› 25,
Yat›r›mlar›n Muhasebelefltirilmesi,
Uluslararas› Muhasebe Standardlar›
Komitesi, Londra 1999.

• Vergi Usul Kanunu, 328 S›ra Numaral›
Tebli¤.
• Vergi Usul Kanunu, 337 S›ra Numaral›
Tebli¤.
• 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu
• www.gelirler.gov.tr
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TARIMSAL FAAL‹YETLER‹N
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹
(25 NO’LU SPK TEBL‹⁄‹N‹N 31.KISIM
HÜKÜMLER‹YLE DESTEKLENM‹fi OLARAK)

G

Yrd. Doç. Dr. Ferifltah SÖNMEZ
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli ‹.‹.B.Fakültesi
‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi

1.Girifl
ünümüzde küreselleflen sermaye piyasalar› ile ülkemizin IMF’ye verdi¤i
taahhüt dolay›s›yla SPK, muhasebe standartlar›n›n uluslar aras› standartlara tam uyumun sa¤lanmas› amac›yla, 2002 y›l› bafl› itibar›yla çeflitli devlet ve özel sektör kurulufllar›n›n kat›l›m›n›n sa¤land›¤› kapsaml› bir proje bafllatm›fl ve muhasebe standartlar›n›n belirlenmesi çal›flmalar› h›zlanm›flt›r.
Uluslararas› Muhasebe standartlar›n›n yaklafl›k 30 y›ll›k bir dönemde dünya
çap›nda birçok ülke taraf›ndan desteklenmesi, standartlarla uyumlu raporlama
çal›flmalar›n›n artmas› ve son olarak 2005 y›l›nda AB içinde1 Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n›n (UFRS) borsaya kay›tl› iflletmeler için zorunlu
tutulmas›2 , günümüzdeki önemini artt›rm›flt›r. Ülkemizde bu yüzden, tam set 33
adet UFRS’yi kapsayan ve 34 k›s›mdan oluflan seri; XI, No;25 say›l› Sermaye
Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤” SPK koordinatörlü¤ünde
özel sektör, ba¤›ms›z denetim kurulufllar› ve akademisyenlerin görüflleriyle
haz›rlanm›flt›r. UFRS’ye uyumlu 25 no’lu Tebli¤ ile, getirilen daha fazla fleffafl›k ortam› çerçevesinde, yerli ve yabanc› bireysel / kurumsal yat›r›mc›lar›n
ilgisini çekmesi beklenmektedir 3.
Bu çal›flman›n konusunu teflkil eden, tar›msal faaliyetler, Uluslar aras› Muhasebe Standard› (UMS 41-“Tar›m”) baz al›narak haz›rlanm›flt›r. UMS-41, 1.1.2003
1

2
3

Avrupa Birli¤inde borsaya kay›tl› olan iflletmeler 1.1.2005 tarihinden itibaren IASB taraf›ndan getirilen
IFRS (uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›) benimsemek zorundad›r. Sinan Aslan, “Uluslararas›
Finansal Raporlama Standartlar› ile Getirilen Yeni Düzenlemeler; IFRS 1-5” , Muhasebe ve Denetime
Bak›fl, Eylül 2004. s.46.
Aslan Sinan, “Global Muhasebe Sürecinde Yak›nsama E¤ilimleri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,
Say›;23, Temmuz 2004, s.96.
Do¤an Cans›zlar, ”Önsöz”, UFRS ‹le uyumlu Sermaye Piyasas›nda Muhasebe standartlar›, ASMMMO,
Ankara, 2004, s.5.
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tarihinden itibaren an›lan y›l ve izleyen
y›llara ait finansal tablolar için geçerli
olacakt›r 4.
Tar›m, di¤er ekonomik kesimlerden
do¤aya ba¤›ml› olmas›yla ayr›lmaktad›r. Tar›msal faaliyetler bitkisel ve
hayvansal üretim baflta olmak üzere,
ormanc›l›k ve su ürünleri gibi bünyesinde dört ayr› üretim u¤rafl›s› bulundurur. Tar›m kesimi, tar›m d›fl› kesimlere hammadde ve iflgücü sa¤lamak,
söz konusu kesimlerin ürünlerine talep
yaratmak ve ekonomik kalk›nman›n
finansman›na katk›da bulunmak gibi
birçok görevi üstlenmifltir.
Türkiye’de tar›m, a¤›rl›kl› olarak bitkisel ürünlerden oluflur. Tar›msal ürün
de¤erinin yaklafl›k %70’i bitkisel,
%30’u ise hayvansal ürünlerden oluflur. Bitkisel üretim içinde ormanc›l›¤›n ve hayvansal üretim içerisinde
su ürünlerinin % 7-8’er paylar› vard›r.
Günümüz tar›msal ürün bileflim de¤erlerinin gösterir bu oranlarda, 1920’li
y›llardan bu yana köklü bir de¤ifliklik
olmam›flt›r. Ülkemizin tar›msal üretim
miktarlar›nda bitkisel üretimde çok
önemli art›fl olmufl, 1920’li y›llardan
bugüne kadar geçen süre içerisinde
miktar olarak 21 kat artm›fl, ancak üretim art›fl›, ürün gruplar›na göre çok
büyük farkl›l›k göstermektedir.
Bitkisel üretimde kaydedilen bu üretim
art›fl›, hayvansal üretimde gerçekleflmemifltir. Ülkemizin bugünkü bitkisel
4

üretim düzeyine 1960-1980 döneminde gerçeklefltirdi¤i tar›msal modernizasyon ve yap›sal dönüflüm programlar› ile ulafl›lm›flt›r. Geleneksel hayvanc›l›k 80 y›ld›r büyük ölçüde özelli¤ini korumufltur. Meralar›n büyük
bölümünün ekime aç›lmas›, miras
durumundan topraklar›n küçülmesi vb
nedenlerle hayvansal üretimde ülkemiz
nüfusunu besleyebilecek durumda
de¤ildir. Günümüzde y›ll›k toplam süt
üretimi 10 milyon ton ve et üretimi 533
bin tondur. Hayvanc›l›kta yap›sal bir
geliflme gösteremedi¤imizden hayvan
varl›¤›n›n yar›s› düflük verimli yerli
›rklardan oluflan ülkemizde inek
bafl›na y›ll›k süt üretimi 2 tonun
alt›ndad›r. Et verimlili¤i içinde benzer
bir durum vard›r. AB ülkelerinde 250
kg’›n üzerinde olan ortalama s›¤›r karkas a¤›rl›¤› ülkemizde 160 kg kadard›r.
Tar›msal faaliyetler ile ilgili olarak son
y›llarda dünyada yaflanan en önemli
geliflme, 1995 y›l›nda uygulamaya
giren Dünya Ticaret Örgütü “Tar›m
anlaflmas›”d›r. Ülkemizin de ba¤lay›c›
nitelikte olan bu anlaflma genel e¤ilim
olarak tar›m politikalar›nda devlet
müdahale ve deste¤ini mümkün olan
en alt düzeye indirerek tar›msal üretim
ve de¤iflimi piyasa mekanizmalar›n›n
yönlendirmesine b›rakma yönündedir.
1996 y›l›nda uygulamaya giren Gümrük Birli¤i ve AB’ye tam üyelik çerçevesinde, Türk tar›m politikalar›n›n
ortak tar›m Politikas› (OTP)’na uyumu

ACAR, P›nar, “Uluslararas› Muhasebe Standartlar›”, Uluslararas› Mali Standartlar, T.C. Maliye
Bakanl›¤› Avrupa Birli¤i ve D›fl ‹liflkiler Dairesi Baflkanl›¤›, Ankara, 2002, s.319-320.
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zorunlulu¤u da ayn› yönde politika
uygulamay› gündeme getirmektedir 5.
25 no’lu SPK Tebli¤inin Otuz birinci
k›sm› “Tar›msal Faaliyetler ” dört
bölüm ile 686—706 madde hükümlerini kapsamaktad›r. Tebli¤in amac›, kapsam ve tan›mlar verildikten sonra,
s›ras›yla flu bafll›klar alt›nda konular
bulunmaktad›r. ‹.Canl› Varl›k ve
tar›msal ürünlerin mali tablolara
al›nmas› ii.Canl› varl›klar›n de¤erlemesi, tar›msal ürünlerin de¤erlemesi
ve makul de¤erin belirlenmesi,
iii.Canl› varl›klara ve tar›msal ürünlere
iliflkin kazanç ve zararlar. iv.Makul
de¤erin güvenilir bir biçimde ölçülememesi. v.Devlet Teflvikleri vi. Kamuya aç›klanacak hususlar.
2. 25 No’lu SPK Tebli¤inin
31.K›sm› “Tar›msal Faaliyetler”
31.K›sm›n amac›, tar›msal faaliyetle
ilgili ifllem ve olaylar›n muhasebelefltirilmesi ve kamuya aç›klanmas›na iliflkin ilke ve esaslar› düzenlemektir.
31.K›s›m, tar›msal faaliyetlerle ilgili
olmak kofluluyla, canl› varl›klar, hasat
noktas›ndaki tar›msal ürünler ve bu
k›sm›n kapsam›ndaki devlet teflvikleri
için uygulan›r. Tar›msal faaliyetle ilgili olmas›na karfl›n, arsa, arazi ve maddi
olmayan varl›klara iliflkin hükümler bu
k›s›mda düzenlenmemifltir.

25 no’lu Tebli¤in bu k›sm›nda önemli
nokta, iflletmenin sahip oldu¤u canl›
varl›klar›n hasat›yla elde edilen
tar›msal ürünler için yaln›zca hasat
noktas›nda uygulan›r.6 Hasat sonras›nda ise, tar›msal ürünler için Bu tebli¤in “stoklar” veya duruma uygun
olan bir baflka k›sm› uygulan›r .
Tar›msal faaliyetin do¤al bir uzant›s›
olmas›na ve biyolojik bir dönüflüme
benzemesine karfl›n, tar›msal ürünlerin
ifllenmesi, bu k›sm›nda tan›mlanan
tar›msal faaliyet kapsam›na girmez.
688.madde hükmü tan›mlara (11 adet)
ayr›lm›flt›r. Bu tan›mlar›n aç›klamalar›ndan baz›lar›na afla¤›da yer verilmifltir. Makul de¤er tan›m› 25 no’lu
di¤er SPK Tebli¤ hükümlerinin
ayn›s›d›r.7 (Bilgili ve istekli taraflar
aras›nda, herhangi bir iliflkiden etkilenilmeyecek flartlar alt›nda bir varl›¤› n
el de¤ifltirebilece¤i fiyat veya yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esas
teflkil edece olan mebla¤ “makul
de¤er”dir.
Makul de¤er, bir varl›¤›n mevcut
konumuna göre belirlenir. Tebli¤de
verilen örnek flöyledir; Bir çiftlikteki
ine¤in makul de¤eri, ilgili piyasada
geçerli olan inek fiyat›ndan ine¤in nakliyesi ve piyasaya getirilmesine kadar
katlan›lan di¤er maliyetlerin indirilmesiyle bulunur.

5 Ahmet fiahinöz, “Tar›m Sektörü”, Türkiye Ekonomisi Sektörel Analiz, Türkiye Ekonomi Kurumu, ‹maj
Yay›nevi, Ankara, Ekim 2001

6 Baflak Ataman Akgül Ve Hüseyin Akay, Uluslararas› Muhasebe Standartlar›, Türkmen Kitabevi, yay›n no;
229, tarihsiz, ‹stanbul, s.201.

7 Tebli¤in 16.K›sm› ”Hisse Bafl›na Kazanç” madde 409’daki makul de¤er tan›m›, ‹lgili Tebli¤in 14.K›sm›
“Kur De¤ifliminin Etkileri” madde 356’daki makul de¤er tan›m›, 12.K›sm› ”‹flletme Birleflmeleri” madde
304’deki makul de¤er tan›m› ve di¤er k›s›mlar›n hükümleri.
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Tar›msal faaliyetin örnekleri de madde
688’de verilmifltir. Buna göre tar›msal
faaliyet, afla¤›da ortak özellikleri belirtilen, çiftçilik, ormanc›l›k, y›ll›k veya
y›llara yayg›n tar›m ürünü yetifltiricili¤i, tarlac›l›k, çiçekçilik, su ürünleri
yetifltiricili¤i gibi çeflitli faaliyet alanlar›n› kapsar;
A fl›kk› biyolojik dönüflüme yatk›nl›k
için canl› hayvan ve bitkiler örnek olarak verilmifltir.
B fl›kk› biyolojik dönüflüm yönetimi
hakk›nda bilgi vermektedir. ‹flletme
yönetimi, g›da seviyesi, nem oran›,
s›cakl›k, ›fl›k ve verimlilik gibi biyolojik dönüflümün gerçekleflti¤i koflullar›
sabitleyerek veya gelifltirerek dönüflümü kolaylaflt›r›r. Biyolojik dönüflüm
yönetimi, tar›msal faaliyeti iflletmenin
di¤er faaliyetlerinden farkl› k›lar.
Örnek olarak okyanus bal›kç›l›¤› verilmifltir. Yönetilmeyen kaynaklar üzerinden gerçeklefltirilen hasat ifllemi
(okyanus bal›kç›l›¤›, do¤al ormanlar›n
kesimi gibi) tar›msal faaliyet de¤ildir.
C fl›kk› ise biyolojik dönüflümün ölçümü ile ilgilidir. Biyolojik dönüflüm
sonucuna canl› varl›¤›n niteli¤inde
(yo¤unluk, genetik özellikler, olgunluk, protein ve ya¤ içeri¤i, lif s›kl›¤›)
veya niceli¤inde (a¤›rl›k, lif uzunlu¤u
veya kal›nl›¤›, nesil, metreküp, filiz
say›s› ) meydana gelen de¤iflim rutin
bir yönetim faaliyeti olarak ölçülür ve
izlenir.
688.madde hükmünün son paragraf›nda biyolojik dönüflüm tarif edilmifltir. Buna göre biyolojik dönüflüm,
büyüme (hayvan›n veya bitkinin niteli‹SMMMO Yay›n Organ›

¤inde veya niceli¤inde geliflme),
bozulma (hayvan›n veya bitkinin niteli¤inde veya niceli¤inde azalma),
üreme (yeni canl› varl›k yaratma)
yoluyla varl›klarda de¤iflim meydana
getirme veya çay yapra¤›, yün, süt ve
usare gibi tar›msal ürün üretimi ile
sonuçlan›r.
‹kinci bölüm “Canl› Varl›k ve
Tar›msal ürünlerin Mali Tablolara
al›nmas› ve de¤erlemesine ‹liflkin esaslar” hakk›ndad›r. Bu bölüm 7 adet
madde hükmü içermektedir. 689.
madde hükmüne göre, canl› varl›k
veya tar›msal ürünler, ancak söz konusu varl›¤›n iflletmenin kontrolünde
bulunmas›, varl›ktan beklenen ekonomik faydan›n iflletme taraf›ndan elde
edilebilecek olmas› ve varl›¤›n makul
de¤eri veya maliyetinin güvenilir bir
biçimde ölçülebilmesi halinde mali
tablolara al›n›r. Bilindi¤i üzere bu
özellikler “varl›k” olman›n genel nitelikleridir.
Canl› varl›klar›n de¤erlemesi 690.
madde hükmünde verilmifltir. Canl›
varl›klar mali tablolara ilk defa
al›nd›¤›nda ve her bir bilanço döneminde net makul de¤eriyle de¤erlenir.
Makul de¤erin güvenilir bir biçimde
ölçülemedi¤i durumlara iliflkin bu
k›s›mda düzenlenen özel hükümler
sakl›d›r.
Tar›msal
ürünlerin
de¤erlemesi
691.madde hükmünde verilmifltir.
Canl› varl›klar›n hasat›yla elde edilen
tar›msal ürünler hasat noktas›ndaki net
makul de¤eriyle de¤erlenir. Bu tutar,
tar›msal ürünün bu Tebli¤in Stoklar
veya uygun olan bir baflka k›sm›n›n
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uygulanmaya baflland›¤› tarihteki elde
etme maliyetine eflittir.
Makul de¤erin belirlenmesi 692.
madde hükmünde verilmifltir. Aktif bir
piyasan›n bulunup bulunmamas›na
göre makul de¤er farkl› farkl› belirlenmektedir. Canl› varl›k veya tar›msal
ürünlerin aktif bir piyasas› varsa, bu
piyasada geçerli olan fiyat makul de¤erin belirlenmesine esas teflkil eder.
‹flletmenin birden fazla aktif piyasaya
eriflebilmesi söz konusu ise, iflletme
bunlardan en uygun olan›n› kullan›r.
Aktif bir piyasa bulunmuyorsa, ifllem
tarihi ile bilanço tarihi aras›nda ekonomik koflullarda önemli bir de¤ifliklik
olmamas› kayd›yla piyasada geçerli
olan en son ifllem fiyat›na, farkl›l›klara
iliflkin
düzeltmelerin
yap›lmas›
kayd›yla benzer varl›klar›n piyasa
fiyatlar›na ve meyve bahçesinin hektar; ine¤in ise kilo cinsinden de¤eri
gibi sektör modellerine iliflkin bilgilerden biri veya daha fazlas›, elde edilebildi¤i takdirde, makul de¤erin belirlenmesinde kullan›l›r.
692. madde hükmüne göre, makul
de¤erin daha kolay belirlenebilmesi
için canl› varl›klar› veya tar›msal ürünleri yafllar› veya kaliteleri gibi önemli
özelliklerine göre s›n›fland›rmak
mümkündür. ‹flletmeler söz konusu
özellikleri piyasada fiyatlamaya esas
teflkil eden özellikleri dikkate alarak
belirler.
‹flletmeler sahibi olduklar› canl› varl›k
veya tar›msal ürünlerin ilerideki bir
tarihte sat›fla konu edildi¤i sözleflmelere taraf olurlar. Ancak, makul de¤erin
‹SMMMO Yay›n Organ›

belirlenmesinde sözleflme fiyatlar›n›n
dikkate al›nmas› gerekli de¤ildir. Zira,
makul de¤er al›c› ve sat›c›lar›n ifllem
yapmaya istekli oldu¤u cari piyasay›
yans›t›r. Dolay›s›yla, canl› varl›k veya
tar›msal ürünlerin makul de¤eri sözleflmeye göre ayarlanmaz .Baz› durumlarda, canl› varl›k veya tar›msal ürünlere
iliflkin sat›fl sözleflmesi bu Tebli¤in
“Karfl›l›klar, fiarta ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l› Varl›klar” bafll›kl›
k›sm›nda tan›mlanan bir külfetli /
zararda sözleflme olabilir.
692. madde hükmüne göre; Sat›fl noktas›nda katlan›lan maliyetler; arac›lara
ve simsarlara ödenen komisyonlar,
düzenleyici otoriteler ve mal borsalar›
taraf›ndan konulan vergiler ve gümrük
vergilerini içerir. Ancak, nakliyat ve
varl›¤›n piyasaya getirilmesine kadar
katlan›lan di¤er maliyetler bunlara
dahil de¤ildir. Sat›fl noktas›nda katlan›lan maliyetler, “net makul de¤er”
tan›m›nda
ifade edilmifltir. Bu
tan›mda; “Canl› varl›¤›n veya tar›msal
ürünün makul de¤erinden sat›fl noktas›nda katlan›lmas› beklenen tahmini
maliyetlerin indirilmesiyle bulunan
tutar” olarak “net makul de¤er” ifade
edilmektedir.
Yine 692. madde hükmüne göre; Baz›
durumlarda mevcut konumu itibariyle
canl› varl›k için piyasa fiyat› elde edilemeyebilir. Bu durumda, varl›ktan
elde edilmesi beklenen net nakit
ak›mlar›n›n piyasada geçerli olan vergi
öncesi iskonto oran› kullan›larak
iskonto edilmesiyle bulunan bugünkü
de¤eri makul de¤erin belirlenmesinde
dikkate al›n›r. Bugünkü de¤erin hesap-
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lanmas›nda amaç canl› varl›¤›n mevcut
konumu itibariyle makul de¤erini
belirlemektir. ‹flletme, uygun iskonto
oran›n› belirlerken ve beklenen net
nakit ak›mlar›n› tahmin ederken bu
amac› dikkate alarak hareket eder.
Canl› varl›¤›n mevcut konumu, ilave
biyolojik dönüflümlerden ve iflletmenin
biyolojik dönüflüm, hasat ve sat›flla
ilgili gelecekteki faaliyetlerinden kaynaklanan de¤er art›fllar›n› içermez. Bu
hesaplamada, varl›klar›n finansman›,
vergilendirme veya hasat sonras›nda
biyolojik varl›¤›n eski haline getirilmesi (örnek, kesilen suni orman a¤açlar›n›n yerine yenisinin dikilmesi) ile
gerçekleflen nakit ak›mlar› dikkate
al›nmaz.
Herhangi bir iliflkiden etkilenmeyecek
flartlar alt›nda, fiyatta mutabakata
var›l›rken bilgili ve istekli al›c› ve
sat›c›lar, nakit ak›mlar›nda gerçekleflmesi olas› de¤iflimleri göz önünde
bulundururlar. Makul de¤er de bu olas›
de¤iflimlerin etkilerini yans›t›r. Buna
göre, iflletmeler taraf›ndan nakit
ak›mlar›nda gerçekleflmesi olas› de¤iflimlere iliflkin beklentiler, beklenen
nakit ak›mlar›n›n, iskonto oran›n›n
veya her ikisinin birden belirlenmesi
sürecinde dikkate al›n›r. Uygun iskonto oran›n›n belirlenmesinde, baz› varsay›mlar›n mükerrerli¤ini veya ihmalini önleme amac›yla beklenen nakit
ak›mlar› tahmin edilirken kullan›lanlarla uyumlu olan varsay›mlar
kullan›l›r.
Elde etme maliyeti, maliyete ilk kez
katlan›ld›ktan sonra biyolojik dönüflümün çok düflük bir seviyede gerçekleflmesi (örnek; bilanço tarihinden hemen
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önce ekilen meyve a¤ac› fideleri) veya
biyolojik dönüflümün fiyatlar üzerine
olan etkisinin önemli görülmemesi
(örnek; 30 y›ll›k bir çam a¤ac› üretim
döngüsü içerisinde ilk büyüme ) halinde makul de¤ere yaklafl›r.
692.madde hükmünde örnekler verilerek, birleflik varl›klar›n, canl› varl›¤›n
makul de¤erinin belirlenmesine iliflkin
ipuçlar› verilmifltir. Örne¤in, suni
orman a¤açlar›nda oldu¤u gibi canl›
varl›klar genelde araziyle bitifliktir.
Araziyle bitiflik canl› varl›klar›n ayr›
bir piyasas› bulunmayabilir; ancak,
canl› varl›klar, ifllenmemifl arazi ve
arazi gelifltirmelerinin bir paket halinde var oldu¤u birleflik varl›klar›n aktif
bir piyasas› olabilir. Birleflik varl›klara
iliflkin bilgi canl› varl›¤›n makul de¤erinin belirlenmesinde kullan›labilir.
(örnek; ifllenmemifl arazi ile arazi
gelifltirmelerinin makul de¤eri canl›
varl›klar›n makul de¤erine ulafl›labilmesini teminen birleflik varl›klar›n
makul de¤erinden düflülebilir.)
Yukar›daki 692.madde hükmü “makul
de¤erin belirlenmesi” ile ilgili genifl
aç›klamalardan görüldü¤ü üzere canl›
varl›klar ile tar›msal ürünlerin de¤erlemesi, di¤er ticari-s›nai iflletmelerin
kapsam›ndaki cans›z varl›klar›n de¤erlemesinden çok farkl›d›r. Tar›msal
Faaliyetlerin konusu olan “canl›
varl›klar›n”, sanayi-ticari-hizmet iflletmelerindeki varl›klardan yap›sal olarak
önemli ayr›l›klar› ve dolay›s›yla aktife
al›n›rken, muhasebelefltirmede önemli
farkl›l›klar› olacakt›r.
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Baz› bilim adamlar›n›n ileri sürdü¤ü
gibi, canl› varl›klar›n aktiflefltirilmesinde karfl›lafl›lan önemli sorunlardan
biri, tarihi maliyet yaklafl›m›n› esas
alan geleneksel muhasebe sürecinin,
canl› varl›klar›n maliyetlerini hesaplamada yetersiz kalmas›d›r. Canl›
varl›klar›n hepsi belli bir süre fiziksel
olarak geliflirken, de¤erlerinde de bir
de¤ifliklik olur. Bu de¤er de¤iflikli¤i,
genelde katlan›lan maliyetlerle do¤ru
orant›l›d›r. Ancak ço¤unlukla eflit
tutarl› de¤ildir. Ayr›ca tarihi maliyet
sistemini esas alan geleneksel muhasebe sürecinde varl›klar, katlan›lan maliyet bedelleriyle aktiflefltirilmekte ve
elden ç›kar›ld›klar› zaman, elden
ç›kar›lma bedelleriyle katlan›lan maliyet bedelleri aras›ndaki fark, gelir tablosuna kâr ya da zarar olarak
yans›t›lmaktad›r. Bu yaklafl›m, özellikle kendini yenileyebilen varl›klar
aç›s›ndan, dönemsellik ve özün önceli¤i ilkeleri ile çeliflmektedir. Çünkü
canl› varl›klar›n elde bulundurulufl
amaçlar›
onlar›
yetifltirmektir.
Dolay›s›yla yetiflme, bir baflka ifade ile
geliflme (büyüme) nedeniyle ortaya
ç›kan de¤er de¤iflikliklerinin ilgili y›l›n
finansal tablolar›na yans›t›lmas› gerekir 8
693.madde hükmü “canl› varl›klara
iliflkin kazanç ve zararlar” hakk›ndad›r. Bu hükme göre; canl› varl›klar›n, net makul de¤eriyle mali tablolara ilk defa al›nmas›ndan ve bu tutarda
8

gerçekleflen bir de¤ifliklikten kaynaklanan kazanç veya zararlar olufltuklar›
dönemde net kar veya zarar›n hesaplanmas›nda dikkate al›n›r. Ayn› madde
hükmünde canl› varl›klar ile ilgili
zararl› ve kârl› durumlara örneklerde
verilmifltir. Kazançl› duruma örnek
olarak buza¤›n›n do¤mas› verilmifltir.
Zararl› duruma ise, canl› varl›klar›n ilk
kez mali tablolara al›nmas›nda,
varl›¤›n makul de¤erinden sat›fl yerinde katlan›lmas› beklenen maliyetlerin
indirilmesi nedeniyle zarar oluflabilmesi verilmifltir.
694.madde hükmü “Tar›msal ürünlere
iliflkin kazanç ve zararlar” hakk›ndad›r. Bu hükme göre; Tar›msal ürünlerin net makul de¤eriyle mali tablolara ilk defa al›nmas›ndan kaynaklanan
kazanç veya zararlar olufltuklar›
dönemde net kar veya zarar›n hesaplanmas›nda dikkate al›n›r. Hasat sonucunda tar›msal ürünlerin mali tablolara
ilk defa al›nmas›ndan kazanç veya
zarar oluflabilir.
695.madde hükmü “Makul de¤erin
güvenilir bir biçimde ölçülememesi”
hakk›nda bilgi vermektedir. Buna
göre; “Canl› varl›klar›n makul de¤erinin güvenilir bir biçimde ölçülebilece¤i varsay›l›r. Bu varsay›m yaln›zca,
piyasa de¤erleri bulunmayan ve makul
de¤erine iliflkin alternatif tahminleri
güvenilir bir biçimde belirlenemeyen
canl› varl›klar›n ilk defa mali tablolara
al›nmas›nda çürütülebilmektedir. Bu

S.Hüseyin TOKAY, Ali DERAN, IFRS 41; Tar›msal Faaliyetler Standard›nda Canl› Varl›klar ‹çin
Önerilen Muhasebe Yaklafl›m›-I, Yaklafl›m Dergisi Temmuz 2004/say› 139.
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durumda, canl› varl›¤›n kay›tl› de¤eriyle de¤erlenmesi gerekmektedir. Söz
konusu varl›¤›n, makul de¤eri güvenilir bir biçimde belirlenebilir hale geldi¤inde ise, varl›k net makul de¤eriyle
de¤erlenir.”
695.madde hükmünden görüldü¤ü
üzere, canl› varl›klar›n de¤erlemesinde
esas al›nan ölçüt, “makul de¤er”dir.
Makul de¤er tahmini güvenilir flekilde
saptanamazsa, canl› varl›k “kay›tl›
de¤eri”yle de¤erlenir.
695.maddenin birinci f›kras›nda belirtilen varsay›m›n mali tablolara ilk kez
al›nma ile ilgili oldu¤u vurgulanm›fl ve
daha önceden makul de¤er esas›na
göre canl› varl›klar› de¤erleyen iflletmelerin ilgili varl›klar› elden
ç›kart›ncaya kadar bu uygulamaya
devam edecekleri de belirtilmifltir.
Tar›msal ürünlerin hasat noktas›ndaki
net makul de¤eriyle de¤erlenece¤i
üçüncü f›krada da tekrarlanm›flt›r.
695.maddenin dördüncü f›kras›nda
baz› maliyet unsurlar› için 25 no’lu bu
Tebli¤in di¤er hükümlerine at›f
yap›lm›flt›r. fiöyle ki, tar›msal faaliyetler ile ilgili “elde etme maliyeti”,
“birikmifl amortisman” ve “birikmifl
de¤er düflüklü¤ü”nün saptanmas›nda,
bu Tebli¤in “stoklar”, “maddi
varl›klar” ve “varl›klarda de¤er düflüklü¤ü” bafll›kl› k›s›mlar›nda düzenlenen
hükümler geçerlidir.
Tar›msal Faaliyetleri aç›klayan Bu tebli¤in üçüncü bölümü “Devlet Teflvikleri”ne ayr›lm›flt›r. Bu bölümde kendi
aras›nda ikiye ayr›lm›fl “Karfl›l›ks›z
verilen teflviklerin mali tablolara
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al›nmas›” madde 696’da aç›klanm›flt›r.
Buna göre; Net makul de¤er ile de¤erlenen canl› varl›klara iliflkin olarak
verilen karfl›l›ks›z devlet teflvikleri,
yaln›zca alacak haline geldi¤inde, gelir
olarak mali tablolara al›n›r.
“Koflullu olarak verilen teflviklerin
mali tablolara al›nmas›” madde 697’de
aç›klanm›flt›r. Buna göre; “Ayn› flekilde de¤erlenen canl› varl›klara iliflkin
devlet teflvikleri belirli tar›msal faaliyetlerde bulunulmamas› ile ilgili
k›s›tlamalar da dahil koflullu olarak
verilmiflse, söz konusu teflvikler,
yaln›zca koflullar yerine getirildi¤inde,
gelir olarak mali tablolara al›n›r.” Bu
hükümden görüldü¤ü üzere, koflullu
verilen devlet teflvikleri önce koflullar›n yerine getirildi¤i saptanacak,
daha sonra iflletmenin mali tablolar›na
gelir olarak kaydedilecektir.
“Devlet teflvikleri çok de¤iflik koflullar
ile verilebilir. (örnek; devlet, iflletmeye
belirli bir yeri 5 y›l süreyle ekip biçmesi için teflvik verebilir ve bu faaliyeti 5
y›ldan daha az bir süre için yapmas›
halinde tüm teflvi¤in iade edilmesi
flart›n› getirebilir.) Bu durumda, söz
konusu teflvik 5 y›ll›k süre dolmad›kça
gelir olarak mali tablolara al›nmaz.
Di¤er taraftan, koflullar, aradan geçen
süre zarf›na ba¤l› olarak verilen teflvi¤in iflletmece kazan›lmas›na imkan
tan›yorsa, söz konusu teflvik zaman
orant›l› gelir olarak mali tablolara
al›n›r.”
Madde hükmünden görüldü¤ü üzere,
koflullu teflviklerde, koflullar verilen
sürede tam olarak yerine getirilmedikçe, iflletme gelir yazamamaktad›r.
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“Devlet teflvikleri, kay›tl› de¤eriyle
de¤erlenen canl› varl›klarla ilgili oldu¤unda, bu Tebli¤in “Devlet teflvik ve
Yard›mlar›” bafll›kl› k›sm› uygulan›r.
Net makul de¤eriyle de¤erlenen canl›
varl›klara iliflkin devlet teflvikleri ile
ilgili uygulama an›lan k›s›mda belirtilenden farkl›d›r. Söz konusu k›s›m
canl› varl›k ancak kay›tl› de¤eriyle
de¤erlendi¤inde uygulan›r.”
Tar›msal Faaliyetleri aç›klayan Bu tebli¤in Dördüncü Bölümü “Kamuya
Aç›klanacak Hususlar” hakk›ndad›r.
Bu bölüm 9 adet madde hükmünü kapsamaktad›r.
698.madde hükmü “kazanç ve zararlar›” aç›klamaktad›r. Bu hükme göre;
Cari dönem boyunca, canl› varl›k ve
tar›msal ürünlerin mali tablolara ilk
defa al›nmas›ndan ve canl› varl›klar›n
net makul de¤erinde meydana gelen
de¤iflikliklerden kaynaklanan toplam
kazanç veya zararlar aç›klanmaktad›r.
699.madde hükmü “canl› varl›k gruplar›”n› aç›klamaktad›r. Buna göre; Her
bir canl› varl›k grubuna iliflkin
aç›klama yap›lmas› flartt›r. Bu aç›klaman›n say›sal veya düzyaz› olarak
yap›lmas› mümkündür. ‹flletmelerin
her bir canl› varl›k grubu için tüketilebilir/üreyen veya olgunlaflma /olgunlaflmam›fl ayr›m› yaparak, say›sal
aç›klamalarda bulunmas›nda fayda
vard›r. (örnek; tüketilebilir canl›
varl›klar ile üreyen canl› varl›klar›n
kay›tl› de¤erleri grup halinde aç›klanabilir.) Bu kay›tl› de¤erler daha sonra
olgunlaflm›fl ve olgunlaflmam›fl canl›
varl›k ayr›m›na da konu edilebilir.
‹SMMMO Yay›n Organ›

Ayr›flt›rma sonucunda gelecekteki
nakit ak›mlar›n›n zamanlamas› konusunda faydal› bilgi sa¤lanm›fl olur.
Her bir ayr›flt›rman›n dayana¤›
aç›klan›r. Tüketilebilir canl› varl›klar
hasat edilen veya sat›fla konu olan
varl›klard›r. Et üretimi veya sat›fl için
elde bulundurulan canl› hayvan, çiftliklerde yetifltirilen bal›klar, m›s›r ve
bu¤day gibi ürünler ve kerestecilik için
yetifltirilen a¤açlar tüketilebilir canl›
varl›klara örnek teflkil eder. Üreyen
canl› varl›klara ise tüketilebilir olanlardan farkl› olarak, süt üretimi için elde
bulundurulan canl› hayvan, üzüm
asmalar›, meyve a¤açlar› ve yakacak
odun elde etmek üzere kesilen ancak
gövdesi korunan a¤açlar örnek olarak
verilebilir. Üreyen canl› varl›klar kendini yenileyen türden varl›klar olduklar›ndan tar›msal ürün de¤ildirler.
699.madde hükmünden görüldü¤ü
gibi, canl› varl›klar iki gruba ayr›lmakta, birinci grupta tüketilebilir canl›
varl›klar (et üretimi veya sat›fl için elde
bulundurulan canl› hayvan) bulunurken, ikinci grupta ise üreyen canl›
varl›klar (süt üretimi için elde bulundurulan canl› hayvan) yer almakta ve
üreyen canl› varl›klar›n “kendini yenileyen varl›k” olduklar›ndan tar›msal
ürün olamayaca¤› vurgulanmaktad›r.
Canl› varl›klar olgunlaflm›fl veya
olgunlaflmam›fl varl›klar olarak da
s›n›fland›r›labilir. Olgunlaflm›fl canl›
varl›klar bir defada (tüketilebilir canl›
varl›klar) veya düzenli aral›klarla (üreyen canl› varl›klar) hasat edilebilecek
duruma gelmifl bulunan varl›klard›r
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700.madde hükmü mali tablo aç›klamalar› hakk›ndad›r. Bu hükme göre;
Mali tablolar ile birlikte sunulan bilgilerde yer alm›yorsa, iflletmenin her bir
canl› varl›k grubunu içeren faaliyetlerinin yap›s› ile dönem sonundaki her bir
canl› varl›k grubunun ve dönem
boyunca elde edilen tar›msal ürünün
finansal olmayan ölçüt veya tahminleri
aç›klan›r.
Yukar›daki 699. ve 700. madde hükmünden canl› varl›k gruplar›n›n
ayr›nt›l› olarak hem say›sal, finansal
hem de finansal olmayan ölçümleri ve
tahminlerinin aç›klanmas› önerilmektedir. Tebli¤ hükümlerini haz›rlayanlar›n “kamuyu ayd›nlatma” ilkesini
önem verdikleri aç›kça görülmektedir.
701.madde hükmü ise, Her bir canl›
varl›k ve hasat noktas›ndaki her bir
tar›msal ürün grubunun makul de¤eri
belirlenirken kullan›lan yöntem ve varsay›mlar›n aç›klanmas›n› belirtmektedir.
702.madde hükmü, Dönem boyunca
hasat edilen tar›msal ürünün, hasat
noktas›nda belirlenen net makul de¤erinin aç›klanaca¤›n› belirtmifltir.
703. madde hükmünde, Tar›msal faaliyetle ilgili finansal risk yönetim stratejileri, canl› varl›klar›n gelifltirilmesi
veya iktisap edilmesine iliflkin yükümlülük tutarlar› ve tasarruf hakk›
s›n›rlanm›fl ve ipotek edilmifl canl›
varl›klar›n mevcudiyeti ve kay›tl›
de¤erleri hakk›nda aç›klama yap›laca¤›
belirtilmifltir.
704.madde hükmü “Dönem içindeki
de¤iflimlerin mutabakat›” hakk›ndad›r.
Bu hükme göre; dönem bafl› ve sonu
‹SMMMO Yay›n Organ›

aras›nda canl› varl›klar›n kay›tl› de¤erlerindeki de¤iflimlerin mutabakat› gösterilir. Karfl›laflt›rmal› bilgi sunulmas›
gerekli de¤ildir. Mutabakat›n, net
makul de¤erdeki de¤iflimden kaynaklanan kazanç ve zarar›, sat›n almadan
veya iflletme birleflmelerinden kaynaklanan art›fl›, sat›fl veya hasattan kaynaklanan azal›fl›, yabanc› bir iflletmenin mali tablolar›n›n çevriminden
do¤an kur farklar›n› ve di¤er de¤ifliklikleri kapsamas› flartt›r.
704. madde hükmünün birinci f›kras›,
dönem içindeki de¤iflimlerin mutabakat› hakk›nda ayr›nt›l› olarak bilgi
sunulmas›n› flart koflmaktad›r.
704.madde hükmü ikinci f›kras›nda da
canl› varl›klar›n net makul de¤er de¤iflmeleri hakk›nda bilgi sunulmaktad›r.
Bu hükme göre; Net makul de¤er, canl›
varl›¤›n fiziksel özelliklerinde ve piyasa fiyatlar›nda oluflan de¤iflimler nedeniyle de¤iflmektedir. Canl› varl›¤›n
fiziksel özelliklerinde ve fiyatlardaki
de¤iflimin ayr› ayr› aç›klanmas›, özellikle üretim döngüsünün bir y›ldan
fazla olmas› durumunda, cari dönem
performans›n›n ve gelece¤e yönelik
beklentilerin de¤erlendirilmesinde
yarar bulunmaktad›r. Bu durumlarda,
fiziksel özelliklerde ve fiyatlarda meydana gelen de¤iflikliklerden kaynaklanan net kar/zarar›n hesaplanmas›nda
dikkate al›nan, net makul de¤erdeki
de¤iflikli¤in aç›klanmas›nda yarar
bulunmaktad›r. Di¤er taraftan, üretim
döngüsünün bir y›ldan az oldu¤u
durumlarda (tavuk veya tah›l ürünü
yetifltiricili¤i) bu tür bilgilerin faydas›
daha düflüktür.
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704.maddenin
ikinci
f›kras›nda
ayr›nt›l› düzenleme yap›ld›¤›n›n bir
göstergesi olarak, “üretim döngüsünün
bir y›ldan az olan canl› varl›klarda
mutabakat bilgisinin faydas›n›n düflük
oldu¤u” da hat›rlat›lmaktad›r.
704.maddenin üçüncü f›kras› “biyolojik dönüflüm” hakk›nda bilgi vermektedir. Biyolojik dönüflüm her biri gözlemlenebilen ve ölçülebilen büyüme,
bozulma, üretme gibi çeflitli fiziksel
de¤iflimlerle sonuçlan›r. Bunlardan her
biri beklenen ekonomik fayda ile do¤rudan iliflkilidir. Hasat sebebiyle canl›
varl›¤›n makul de¤erinde meydana
gelen de¤iflim de fiziksel bir de¤iflimdir.
704.maddenin dördüncü f›kras› “finansal performans-gelir/gider kalemleri”
hakk›nda aç›klama içermektedir. Bu
f›kraya göre; tar›msal faaliyetler genellikle iklimsel sorunlara, hastal›k veya
di¤er do¤al risklere maruz kal›r.
Büyüklü¤ü, yap›s› veya s›kl›¤› itibariyle, iflletmenin döneme iliflkin finansal
performans›n›n tespitinde önem
tafl›yan gelir ve gider kalemleri ile
sonuçlanan olaylar gerçekleflti¤inde,
bu kalemlerin yap›s› ve tutar› bu Tebli¤in “Mali Tablolar›n Sunumu” bafll›kl›
k›sm› uyar›nca aç›klan›r. Virütik bir
hastal›¤›n yay›lmas›, kurakl›k veya
don olaylar›, böcek istilas› bunlara
örnek teflkil etmektedir.
705.madde hükmüne göre canl›
varl›klar›n de¤erlemesi ile ilgili tüm
hesap ve kalemler aç›klanmal›d›r. SPK
Tebli¤ini haz›rlayanlar hem uluslar
aras› muhasebe standartlar›yla uyumlu
hem de genel kabul görmüfl muhasebe
‹SMMMO Yay›n Organ›

ilkelerinden “tam aç›klama kavram›”na sad›k kalarak hareket etmekte,
“canl› varl›k de¤eri” ile “de¤erleme
hükümleri”ni fazlas›yla önemsemifllerdir. Bu hükme göre; “canl› varl›klar
dönem sonunda kay›tl› de¤erleriyle
de¤erleniyorsa; canl› varl›¤›n türü,
makul de¤erin güvenilir olarak ölçülememesinin sebepleri, makul de¤ere
iliflkin muhtemel tahmini de¤er
aral›klar›, itfa yöntemi, faydal› ömürler veya kullan›lan itfa oranlar› ve
dönem bafl› –dönem sonundaki brüt
kay›tl› de¤er ve birikmifl amortismana
iliflkin aç›klama yap›l›r.”
“Cari dönem boyunca, canl› varl›klar
kay›tl› de¤erleriyle de¤erleniyorsa, bu
varl›klar›n elden ç›kar›lmas›yla oluflan
kazanç ve zararlar aç›klan›r. Ayr›ca,
söz konusu varl›klar›n kay›tl› de¤erlerindeki de¤iflimlerin mutabakat›nda
de¤er düflüklü¤ü, itfa ve de¤er düflüklü¤ünün iptali gibi varl›¤a iliflkin net
kar/zarar›n hesaplanmas›nda dikkate
al›nan tutarlar ayr› ayr› aç›klan›r.”
705.maddenin son f›kras›nda makul
de¤erin güvenilir bir biçimde ölçülebildi¤i durumlar için kamuya ayr›nt›l›
bilgi aç›klanmas› gerekmektedir.
706.madde hükmü, tar›msal faaliyetle
ilgili mali tablolara al›nan devlet teflviklerinin yap›s›, kapsam›, bunlara iliflkin
henüz yerine getirilmemifl koflullar ve
flarta ba¤l› hususlar hakk›nda kamuya
aç›klama yap›laca¤›n› belirtmektedir.
3. Tar›msal Faaliyetlerin Muhasebelefltirilmesi
Tar›msal faaliyetlerden çiftlik örnekleri verildi¤inden, büyük bafl hayvan-
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lar›n besleme amaçlar›na uygun olarak dönen de¤erlerde (150,151, 152, 153 vb.)
izlenen hayvanlar kesimlik et hayvanlar› olup, bir y›l içinde beslenip, sat›lmaktad›r. Bu yüzden dönen varl›klara kaydedilmifl olup; buna karfl›l›k dam›zl›k, süt
inekçili¤i için beslenen hayvanlar ise bir y›ldan daha fazla sürede (3-4 do¤uma
kadar) elde bulunduruldu¤undan, 2’li duran varl›klarda aktiflefltirilmifltir. Muhasebelefltirmede SPK Tebli¤ hükümlerindeki makul de¤er ve de¤erleme hükümlerine sad›k kal›nm›flt›r.
‹flletme kendi çiftli¤ine dam›zl›k olarak kullan›lmak üzere adedi 2 milyar TL’dan
iki adet bo¤a sat›n alm›flt›r. Toplam al›m ve % 1 KDV peflin ve banka hesab›ndan
ödenmifltir 9.
---------------------31.11.200x--------------------256 D‹⁄ER MADD‹ DURAN VARLIKLAR 4.000.000.000
Dam›zl›k Bo¤a
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV
40.000.000
100 KASA
40.000.000
102 BANKALAR
4.000.000.000
---------------------------- / / --------------------Örnek; Çiftlikteki ineklerimizden 8 adedi Nisan ay› içinde buza¤›lam›flt›r.
Buza¤›n›n bir adedinin piyasa de¤erinin o dönemde 300 milyon TL oldu¤u varsay›ld›¤›nda yap›lacak kay›t flöyledir;
-----------------------------/ /-------------------------150 ‹LK MADDE ve MALZEME
2.400.000.000
150.03 Buza¤›lar
480 GELECEK YILLARA A‹T
2.400.000.000
GEL‹RLER
480,03 Büyük bafl hayvan›n
buza¤›lamas›
‹neklerin buza¤›lamas›
ve makul de¤erle kayd›
---------------------------- / / ----------------------Ayd›nda 1.s›n›f defter tutan büyük bafl çiftli¤inde yukar›daki kayd›n yap›lmad›¤›
ve 152 no’lu hesap ile flirket sahibinin özel Hesab›n›n çal›flt›r›ld›¤› görülmüfltür.
Ülkemizde bilindi¤i üzere, vergi amaçl› muhasebe tutulmas›, muhasebe meslek
sahiplerini bu yönde kay›t sistemine yöneltmektedir.
9 1.kay›t örne¤i için bkz. Süleyman Yükçü ve di¤erleri, Sekizinci Sanat; Muhasebe ve Uygulamalar›, ‹zmir
2002, s.140.
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Et için kesimlik hayvan besledi¤imiz süre içinde, yem-ilaç-temizlik-veteriner
hizmetleri, önce 730-Genel üretim giderleri hesab›nda, dönem sonlar›nda ise 151
no’lu üretim hesab›nda muhasebelefltirilecektir.,
Örnek; Bir ayl›k dönemde kesimlik hayvanlar›n toplam masraflar› 8 milyar TL
oldu¤u görülmüfltür.
----------------------------/ /---------------------------710 D‹REKT ‹LK MADDE MALZ.G‹D.
1.000.000.000
720 D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K G‹DERLER‹
4.000.000.000
730 GÜG
3.000.000.000
Yem-ilaç-temizlik-veteriner hizmetleri
150 ‹LK MADDE ve MALZEME
1.000.000.000
Çeflitli Yem 1 milyar TL
373 MAL‹YET G‹DERLER‹ KARfiILI⁄I
1.700.000.000
Çiftlikteki ekipman ve ah›r
amortisman gideri
381 G‹DER TAHAKKUKLARI
Büyük bafl hay. bak›c›l›¤› iflçili¤i
4 milyar TL
5.300.000.000
Bekçi-mühendis iflçilik maafl tutar›
1 milyar Çiftlik elektrik, su, telefon,
vergi gid. 300 milyon
---------------------------- / / -----------------------Sat›fla haz›r kesimlik hale geldi¤inde ise 152 no’lu MAMULLER Hs.’na
al›nmas› gerekir.
Yukar›daki kay›tta Buza¤›lar do¤duklar›nda, 150 no’lu hesaba kaydedilmiflti.
Dönem sonu ifllemlerinde Direkt giderler hesab›na, sonra gider yans›tmalar› ile
üretim hesab›na aktar›lacakt›r.
Buza¤› ile ilgili gerçekleflen giderlerin dönem sonu kayd›;
---------------------31.11.200x-----------------------710 D‹REKT ‹LK MADDE MALZ. G‹D.Hs. 2.400.000.000
150 ‹LK MADDE Ve MALZEME
2.400.000.000
Buza¤›lar (8 adet)
Dönem sonu gider aktarma hesaplar›
-------------------------/ / ---------------------------Kay›ttan görüldü¤ü üzere Üretim hesab› toplam› 10.4 milyar TL 8 adet buza¤›n›n
dönemsel gideridir. Tek bir buza¤›n›n gideri ise 1,3 milyar TL olacakt›r.Dönem
‹SMMMO Yay›n Organ›
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sonlar›nda aç›lan Üretim hesab›, et hayvan›n›n kesimlik hale gelmesine kadar
kay›tlarda gözükecek, kesimlik-sat›fla haz›r hale geldi¤inde 152 no’lu hesaba
aktarma yap›lacakt›r. Çiftlik iflletmesinin dönem sonu kay›tlar› di¤er üretim ve
ticari iflletmelerinki gibidir
Maliyet dönemi sonunda yans›tma hesaplar› ile 151 no’lu Üretim hesab›na aktarma yap›l›r.
---------------------31.11.200x----------------------151 YARI MAMULLER-ÜRET‹M
10.400.000.000
711 D.‹MM G‹D.YANSITMA Hs.
3.400.000.000
721 D. ‹fiÇ‹L‹K G‹D.YANSITMA
4.000.000.000
731 GÜG YANSITMA Hs.
3.000.000.000
Dönem sonu giderlerin üretim hesab›na aktar›m›
---------------------------/ / ------------------------Baflka bir deyiflle, dönem sonunda aç›lan gider yans›tmalar› hesaplar› ile 7’li
giderler karfl›l›kl› kapat›l›r, çeflitli 6’l› gider ile gelir hesaplar›, mahsup kayd›yla
690-Dönem Kâr/Zarar hesab›na aktar›l›r.
688.madde hükmünde sözü edilen makul de¤eri aç›klamak için çiftlikteki inek
örne¤i ele al›n›rsa, hayvan pazar›nda geçerli olan inek fiyat›n›n10 esas al›nmas›
ile bu ine¤in pazar yerine nakliyesi ve di¤er katlan›lan maliyetlerin ine¤in sat›fl
de¤erinden indirilmesi gerekmektedir. Bu hükme göre kay›t flöyle yap›labilir.
Örnek; Çiftli¤imizde eti için buza¤› beslenip kesime uygun hale geldi¤inde
sat›lan 20 adet ine¤i, ayl›k dönem sonunda makul de¤erle de¤erleyerek, sat›fl
için haz›rl›k yapt›¤›m›z› varsayarsak; Tek bir ine¤in önceki kay›tl› de¤eri11 3
milyar TL, piyasada ayn› cins, yafl ve kilodaki ine¤in fiyat›n›n 3,5 milyar TL
oldu¤u ve ine¤in pazara nakliyesi, yemi, bak›c› ve yer ücreti gider toplam›n›n
100 milyon TL oldu¤unu tespit etti¤imizde, dönem sonu de¤erleme kayd›m›z
flöyledir;

10 Aktif bir canl› varl›k piyasas› bulunmuyorsa, ifllem tarihi ile bilanço tarihi aras›nda ekonomik koflullarda
önemli bir de¤ifliklik olmamas› kayd›yla piyasada geçerli olan en son ifllem fiyat›na, farkl›l›klara iliflkin
düzeltmelerin yap›lmas› kayd›yla benzer varl›klar›n piyasa fiyatlar›na ve meyve bahçesinin hektar; ine¤in
ise kilo cinsinden de¤eri gibi sektör modellerine iliflkin bilgilerden biri veya daha fazlas›, elde edilebildi
¤i takdirde, makul de¤erin belirlenmesinde kullan›l›r.
11 Tar›msal faaliyetleri bölümünde 688 .madde hükmüne göre canl› hayvan-varl›klar›n kay›tl› de¤eri; Bir
canl› varl›¤›n, varsa birikmifl amortisman, itfa pay› ve de¤er düflüklükleri düflüldükten sonra bilançoda
izlenen de¤erini ifade eder.
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---------------------31.11.200x---------------------152 MAMULLER
8.000.000.000
152.05 sat›fla haz›rlanan inekler
6? CANLI VARLIKLAR DE⁄ER
ARTIfi GEL‹R‹
8.000.000.000
Sat›fla haz›r çiftlik hayvan. Makul de¤erle
de¤erleme kayd› (3,4 milyar TL -3milyar TL)
x 20 adet = 8 milyar TL
--------------------------/ / ------------------------Yukar›daki kay›ttan görüldü¤ü üzere, de¤er kazanan inekler için THP’nda bofl
bulunan 6?’l› hesap kullan›lm›flt›r. Bu hesab›n “Canl› Varl›klar De¤er Art›fl
Geliri” kullan›lmas›yla muhasebe-de¤erleme kayd› daha anlaml› hale gelmifltir12
Baz› bilim adamlar› “Canl› Varl›klar De¤er Art›fl›” hesap ad›yla kullanmay› tercih etmektedir. Ancak “Gelir” kelimesi eklenmeden kullan›lan ifade bu haliyle
kan›mca, özsermaye hesab› ça¤r›fl›m› yapabilmektedir.
Örnek; 20 gün sonra çiftlik hayvanlar›n›n sat›ld›¤›nda, Çiftlikteki ineklerin toplam makul de¤eri 68 milyar TL (3 milyar x 20 adet + 8 milyar TL) de¤er ile
sat›fllar›n maliyet kayd› flöyledir;
---------------------20.12.200x---------------------620 SATILAN MAMUL MAL‹YET‹
68.000.000.000
Sat›lan ineklerin maliyeti
152 MAMULLER
68.000.000.000
152,03 Sat›fla haz›rlanan inekler
---------------------------- / / ---------------------Has›lat kayd›; ‹neklerin toplam 70 milyar TL’na sat›ld›¤› varsay›ld›¤›nda
yap›lacak kay›t (KDV ihmal edilmifltir.);
---------------------20.12.200x---------------------102 BANKALAR
20.000.000.000
121 ALACAK SENETLER‹
50.000.000.000
600 YURT ‹Ç‹ SATIfiLAR
70.000.000.000
600,03 sat›lan çiftlikteki inekler
------------------------- / / -----------------------12 Hesap için fikir flu eserden al›nm›flt›r. Tokay, S.Hüseyin Ali Deran, IFRS 41; Tar›msal Faaliyetler
Standard›nda Canl› Varl›klar ‹çin Önerilen Muhasebe Yaklafl›m›-I, E-Yaklafl›m Dergisi Temmuz
2004/say› 139.
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‹flletme dönem sonu kay›tlar›nda veya finansal performans›n›n tespitinde önem
tafl›yan gelir ve gider kalemleri ile sonuçlanan olaylar gerçekleflti¤inde, bu
kalemlerin yap›s› ve tutar› bu Tebli¤in “Mali Tablolar›n Sunumu” bafll›kl›
k›sm›n›n uyar›nca aç›klan›r. “Gelir tablosunun tablo k›sm›nda veya dipnotlarda
sunulmas› gerekli bilgiler” bafll›kl› 78.madde hükmünün ikinci ve üçüncü f›kralar›nda flu ifade yer almaktad›r. “‹flletmeler, giderleri esaslar›na veya fonksiyonlar›na göre s›n›fland›rmak ve bunlar›n detay›na iliflkin bilgileri; gider kalemleri,
s›kl›k, kazanç ve kay›p potansiyeli ve tahmin edilebilirlik aç›s›ndan farkl› olabilecek finansal performans bileflenlerini aç›kl›kla gösterecek flekilde gelir tablosunda veya dipnotlarda yer alacak flekilde sunmak zorundad›rlar.”
Tar›msal faaliyetler genellikle iklimsel sorunlara, hastal›k veya di¤er do¤al risklere maruz kal›r.
virütik bir hastal›¤›n yay›lmas›, kurakl›k veya don olaylar›, böcek istilas› bunlara örnek teflkil etmektedir. Bu gibi durumlarda (canl› varl›klar›n hastal›ktan
k›r›lmas›) muhasebe kay›tlar›na “ola¤and›fl› gider ve zarar” olarak yans›yaca¤›
aç›kt›r. Örnek; Çiftlikte hastal›ktan dolay›, karantinadaki 5 dam›zl›k inek ölmüfltür. Yukar›daki örne¤e göre, ayn› yafl ve kilodaki bir ine¤in net makul de¤eri 3,4
milyar TL oldu¤una göre gerekli kay›t flöyledir; (önceden karfl›l›k ayr›lmad›¤›
varsay›lm›flt›r.)
---------------------20.12.200x---------------------689 D‹⁄.OLA⁄AN DIfiI G‹D. ZARARLAR 17.000.000.000
Sat›lan çiftlikteki ineklerin maliyeti
256 D‹⁄ER. MADD‹ DURAN
17.000.000.000
VARLIKLAR
Çiftlikteki inekler
------------------------- / / ------------------------689.madde hükmüne göre, Canl› varl›k veya tar›msal ürünler, ancak söz konusu
varl›¤›n iflletmenin kontrolünde bulunmas›, varl›ktan beklenen ekonomik faydan›n iflletme taraf›ndan elde edilebilecek olmas› ve varl›¤›n makul de¤eri veya
maliyetinin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi halinde mali tablolara al›n›r.
Bilindi¤i üzere bu özellikler “varl›k” olman›n genel nitelikleridir. Bu duruma
uyan bir örnek olarak “emanet mallar” verilebilir. Mülkiyeti o iflletmeye ait
olmayan dolay›s›yla varl›ktan beklenen faydan›n “baflka iflletmenin” kontrolünde bulunan çiftlik otla¤›nda bulunan “emanet inekler”, 900’lü hesaplar kullan›larak, hukuki sorumlulu¤umuzu muhasebelefltirebiliriz.
29.01.2004 tarih ve 5084 say›l› Yat›r›mlar›n Teflviki ‹le Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun ile ülkemizde yat›r›m›n ve istihdam›n
artt›r›lmas›na yönelik olarak bir dizi önlem yürürlü¤e konmufl ve 2001 y›l› D‹E
‹SMMMO Yay›n Organ›
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verilerine göre fert bafl›na gayri safi yurt içi has›la tutar› 1.500 $ veya alt›nda
bulunan illerle, kalk›nmada öncelikli yöreler kapsam›ndaki illerde en az 10 kifli
istihdam öngören yat›r›mc›lara bedelsiz kamu arazisi tahsisi imkan› getirilmiflti r13 Bu
Kanun’un bedelsiz kamu arazisi tahsislerinin uygulanmas›n› düzenleyen 5. maddesine iliflkin Yönetmelikte, Bakanlar Kurulu’nun Karar› 14 ile yürürlü¤e konulmufl bulunmaktad›r. Devletin biyolojik varl›¤› sübvanse etmesi durumunda, bu
sübvansiyonun bir alacak haline geldi¤inde gelir olarak kaydedilece¤i standartta
belirtilmektedir. Sübvansiyonun flartl› olmas› durumunda, flartlar›n yerine getirildi¤i tarihte, sübvansiyon gelir olarak kaydedilecektir 15.
Bu durumda, muhasebe kay›tlar›nda dam›zl›k inekleri birden fazla y›l besleyece¤imiz için duran varl›klara almakta yarar bulunmaktad›r. Bedelsiz kamu arazisi tahsisi dolay›s›yla elde edilen arsa ise 250 –Arazi ve arsalar hesab›na kaydedilecektir. Karfl›s›ndaki alacakl› hesap ise standartta da belirtildi¤i üzere bilançoda yer alacak olan “gelecek aylara/y›llara ait gelirler” hesab› olacakt›r.
ÖRNEK; ‹flletme, gerekli prosedürleri yerine getirerek devlet teflvi¤i olarak
bedelsiz 10 adet inek (buza¤›) ile 25 y›l için arazi tahsisi elde etmifltir. ‹fllem
gününde ineklerin toplam makul de¤erinin 10 milyar TL ve arazinin 25 milyar
TL oldu¤u saptanm›flt›r 16.
---------------------31.10.200x---------------------250 ARAZ‹ ve ARSALAR
25.000.000.000
256 D‹⁄ER MADD‹ DURAN VARLIKLAR 10.000.000.000
256.05 Devlet teflvi¤i olarak al›nan
dam›zl›k inekler
480 GELECEK YILLARA A‹T
GEL‹RLER
35.000.000.000
480,04 Devlet teflvi¤i olarak arazi ve
480,05 Büyük bafl hayvan
------------------------- / / ------------------------13 YAMAK, Yalç›n, “Bedelsiz Kamu Arazisi Tahsisi, E –Yaklafl›m , Haziran 2004, say›;11

14 02.04.2004 tarih ve 2004/7114 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› (21.04.2004 tarih ve 25440 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanm›flt›r).

15 “Devlet Teflvikleri ve Yard›mlar›” konusunda flu eserlere bkz. TMS? “Devlet Ba¤›fllar›n›n Muhasebelefl
tirilmesi ve Devlet Yard›mlar›n›n Kamuya Aç›klanmas›”, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünya dergisi,
cilt;2, Say›;2 Haziran 2000, s.105-110.

16 Maddi varl›klar›n de¤erlemesi hk.bilgi için bkz. SÖNMEZ, Ferifltah, “8 No’lu TMS Kapsam›nda Yer
Alan-Maddi Duran Varl›klar (UMS-16 ile Karfl›laflt›rmal› Olarak), Muhasebe ve Denetime Bak›fl Ocak
2004.s.88-89
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Bedelsiz edinilen varl›klar›n (Dev.tefl) makul de¤erle kayd›
---------------------------- / / -----------------------------------------Dönem sonu kay›tlar› olarak “dönemsellik ilkesi” gere¤i mahsup kayd› ile gelir
kayd› yap›l›r.
--------------------31 /12 /200x /-------------------480 GELECEK YILLARA A‹T GEL‹RLER
3.000.000.000
Devlet teflvi¤i olarak arazi ve 25 Milyar
/25 y›l=1milyarTL
Büyük bafl hayvan 10 Milyar TL/ 5 y›l =
2milyarTL/y›l
380 GELECEK AYLARA A‹T
GEL‹RLER
3.000.000.000
Devlet teflvi¤i olarak arazi ve
büyük bafl hayvan
-------------------------- / / -----------------------‹çinde bulunulan döneme ait gelirin (devlet teflvi¤inin) kayd›;
---------------------31 /12 /200x /-----------------380 GELECEK AYLARA A‹T GEL‹RLER 3.000.000.000
Devlet teflvi¤i olan arazi ve 25Milyar
/25 y›l=1milyarTL
Büyük bafl hayvan 10 Milyar TL/ 5 y›l =
2milyarTL/y›l
649 D‹⁄.OLA⁄AN GEL‹R
ve KÂRLAR
3.000.000.000
Dönemsel gelir kayd›
--------------------------/ /--------------------------Yukar›daki kay›tlardan görüldü¤ü üzere, dönemsellik ilkesine uygun olarak
dönem sonu kay›tlar› yap›lm›fl, devlet teflvikleri, uygun bir varl›k hesab›na borç
kayd› ile uzun dönemli gelir hesab›na alacak kayd› düflülmüfl, gelir kaydedilen
bir baflka duruma örnek olarak buza¤›n›n do¤mas› da önceki –yukar›daki
kay›tlarda verilmifltir.
4. Di¤er UMS’lerde Yer Alan Tar›msal Faaliyetle ‹lgili Aç›klamalar ve
De¤ifliklikler ile 25 no’lu SPK Tebli¤inin Di¤er K›s›mlar›nda Tar›msal Faaliyetle ilgili Hükümler
UMS 2 “Envanterler”e 2000’de UMS-41 “Tar›m “ ile 1. paragraf› de¤ifltirilmifl,
16A adl› yeni bir paragraf eklenmifltir. De¤ifltirilen metin, 2003’den bafllayarak
izleyen y›llara ait finansal tablolar için geçerlidir.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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UMS-16 “Maddi Duran Varl›klar,
Tesis ve Donan›m”›n kapsam› UMS41 “Tar›m” ile de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r.
UMS 41, 2003 tarihinden itibaren ve
izleyen y›llara ait finansal tablolar için
geçerlidir.
UMS-17 “Finansal ve Kurumsal Kira
Sözleflmeleri” Ocak 2001’de UMS 41
“Tar›m “ ile çeflitli paragraflar› de¤ifltirilmifltir.
UMS-20 “Devlet Sübvansiyonlar› ve
Devlet Yard›m›n›n Aç›klanmas›yla
ilgili Muhasebe”nin kapsam›, UMS 41
“tar›m” ile de¤ifltirilmifl olup 2003’den
itibaren geçerli olacakt›r.
25 no’lu SPK Tebli¤inin Alt›nc› K›sm›
139. maddeden 154. madde hükmüne
kadar olan “stoklar”›n 148.madde
hükmü (Canl› varl›klar›n hasat›yla elde
edilen tar›msal ürünlerin maliyeti) flöyledir; ”Bu Tebli¤in tar›msal faaliyetler
k›sm›nda belirtildi¤i üzere, iflletmenin
canl› varl›klar›n›n hasat›yla elde etmifl
oldu¤u tar›msal ürünler, hasat yerindeki makul de¤erinden sat›fl yerinde katlan›lmas› beklenilen maliyetler düflüldükten sonra bulunan net makul de¤eriyle de¤erlenir. Bu tutar, tar›msal ürünün Tebli¤in uygulanmaya bafllad›¤›
tarihteki elde etme maliyetine eflittir.”
Görüldü¤ü üzere, uluslar aras› muhasebe standartlar›nda en son düzenleme
yap›lan standart olan “Tar›m” hükümleri, di¤er önceki uluslar aras› standartlarda de¤ifliklik yapm›flt›r.

5. Ülkemizde Tar›m Faaliyetleri ile
‹lgili Sorunlar, Geliflmeler
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Araflt›rma Uygulama Çiftli¤i S›¤›rc›l›k
Ünitesinde ineklere elektronik sistemle
bak›m yap›lmaktad›r. Dünyada kullan›lan en ileri teknoloji düzeyindeki
bu sistemle sa¤l›k ve verimlilik
aç›s›ndan elektronik yöntemlerle izlenen ineklere ihtiyaçlar›na göre belirlenen yemleri de temizlikleri de elektronik yöntemlerle ayarlanarak veriliyor.
Bir baflka haber de “S›¤›r yetifltiricili¤inde hayvan davran›fllar› önem
kazan›yor- Verimlilik ‹lgiye Ba¤l›”
bafll›kl› yaz›da s›¤›r yetifltiricili¤inde
yaflanan bir çok sorunun kökeninde
s›¤›rlar›n do¤al yaflam koflullar›ndan
uzaklaflm›fl olmalar› üzerinde durulmufltur17 .
Tar›msal faaliyetlerle ilgili bir baflka
haberde “Türkiye’nin hayvan varl›¤›
geriliyor-Hayvanc›l›k zor Koflullara
Direniyor” bafll›kl› yaz› da, Tar›m ve
Köyiflleri üst yetkililerin verdi¤i
demeçlerde zor koflullar›n gelecek
y›ldan itibaren de¤iflece¤i ifade edilmektedir. Aç›klamalar flöyle sürmektedir; “Gelecek y›l hayvanc›l›k sektörünün rekabet edebilir düzeye ulaflmas›
ve tüketicilerin daha ucuza hayvansal
g›da tüketmesi için bir dizi çal›flmalar
var. 2004 y›l›nda 540 trilyon liral›k
kaynak aktararak hamle bafllat›ld›¤›,
Hayvanc›l›k sektöründe gelecek y›l
verimlilik ve maliyetlerin düflürülmesi
çerçevesinde flekillenecek hükümet

17 9 Kas›m 2004 Cumhuriyet Gazetesi Paras›z Özel ek y›l;1 say›;3
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politikas›n›n ana hatlar›yla flu bafll›klar
alt›nda oluflaca¤› belirtiyor;
Gelecek y›l bölgeler ve havzalar› ilan
edilecek. Bu Bölgelerde sadece hayvanc›l›k iflletmelerine teflvik verilecek.
Do¤u Anadolu bölgesindeki toplam
hayvan varl›¤› ›slah çal›flmalar› sonucu
kültür ›rk›na dönüfltürülecek. Ürün
maliyetini düflürecek flekilde yem bitkileri üretimine destek verilecek.
Hayvanc›l›k sektörü için ek bir kredi
imkan› yarat›lmaya çal›fl›lacak. Yüz
hayvandan fazlas›na sahip iflletmeler
kredi ile desteklenecek. Tüm bu destekler IMF ve Dünya Bankas›n›n
dayat›lan tar›m politikalar›na ra¤men
yap›lacak?”
“Üretimde toplum gereksinimi düzeyine bile ulafl›lamad›” bafll›kl› yaz›da,
“ülke co¤rafyam›z bir çok bölge ülkesine göre hayvanc›l›¤a çok daha elveriflli, üstelik, topra¤› besleyen, yem bitkisi gibi bitkisel üretimlerin geliflmesini yönlendiren özelli¤i ile hayvanc›l›k,
do¤ay› yeniden üreten sektör olmaktad›r. Hayvanc›l›k, bitkisel üretimin
büyük bölümüne göre çok daha fazla
katma de¤er yaratmaktad›r. Ülkemizde ›rk yap›s› olumsuzlu¤u ve kaliteli
yem aç›¤›n›n ortak sonucu olarak, süt
ve et verimi yeterince yükselememifl.
‹nek bafl›na laktasyon süt verimi dünyada ortalama 2034 kilo iken, ülkemiz
verimi son yetmifl y›lda 530 kilodan
ancak 1630 kiloya ulaflabilmifltir. Dünyada 212 kilo olan s›¤›r karkas et verimi, ülkemizde ayn› dönemde (son yetmifl y›lda) 61 kilodan ancak 170 kiloya
ç›kabilmifltir.
‹SMMMO Yay›n Organ›

6- SONUÇ
Tar›m sektörü, birçok ülke ekonomisi
için önemli ve di¤er sektörlerin büyümesiyle do¤rudan iliflkili olmas›na ra¤men, muhasebe araflt›rmac›lar›, uygulamac›lar› ve standart yap›c›lar
taraf›ndan, bugüne kadar, gerekli ilgiyi
görmemifltir. Mevcut muhasebe prensiplerinin, belli karakterdeki tar›msal
iflletmelere ve bilgi ihtiyac› duyan kifli
ve kurumlara, tam anlam› ile ihtiyaç
duyduklar› bilgileri sa¤layamamas›,
uluslar aras› alanda IFRS 41; Tar›msal
Faaliyetler Standard›’n›n oluflturulmas›na yol açm›flt›r. Ülkemizde de
Uluslar aras› muhasebe standard›
(IFRS 41) ile uyumlu haz›rlanan 25
no’lu SPK Tebli¤inin ilgili hükümlerinin, ülkemiz tar›msal faaliyetlerinin
muhasebelefltirilmesi alan›ndaki eksiklikleri telafi edece¤i söylenebilir
Çal›flmam›zda tar›msal faaliyetlerden
çiftlik örnekleri verildi¤inden, büyük
bafl hayvanlar›n besleme amaçlar›na
uygun olarak dönen de¤erlerde
(150,151, 152, vb.) izlenen hayvanlar,
kesimlik et hayvanlar› olup, bir y›l
içinde beslenip, sat›lmaktad›r. Bu yüzden dönen varl›klara kaydedilmifl olup;
buna karfl›l›k dam›zl›k, süt inekçili¤i
için beslenen hayvanlar ise bir y›ldan
daha fazla sürede (3-4 do¤uma kadar)
elde bulunduruldu¤undan, 2’li duran
varl›klarda aktiflefltirilmifltir. Buza¤›lar ilk do¤duklar›nda 150 no’lu hesaba al›nm›flt›r. Buza¤›lar›n büyüme
dönemlerinde yap›lan masraf›n cinsine
göre 7-A maliyet seçene¤inde 710,
720, 730 no’lu hesaplar kullan›lm›fl,
maliyet dönem sonlar›nda 151-Yar›
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Mamuller-üretim hesab›na al›nm›fl,
kesimlik hale gelen kesimlik hayvanlar
ise 152 –Mamuller hesab›nda kayda
al›nm›fl, bu noktadan sonra sat›fl ve
sat›fl maliyeti hesaplar› çal›flmaktad›r.
Çiftlik hayvanlar›n›n dönem sonu veya
gerekli görülen zamanda yap›lan
de¤erleme s›ras›nda, fiziksel geliflimden dolay› de¤er art›fllar›n›, baz› bilim
adamlar› “6?-Canl› Varl›klar De¤er
Art›fl›” hesap ad›yla kullanmay› tercih
etmektedir. Ancak “Gelir” kelimesi
eklenmeden kullan›lan bu ifade bu
haliyle kan›mca, özsermaye hesab›
ça¤r›fl›m› yapabilmektedir. Çal›flmada
bu yüzden “geliri” ekleyerek, ”6?
Canl› Varl›klar De¤er Art›fl Geliri”
ad›yla kullanmay› tercih ettik.
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GIDA BANKACIL⁄I VE VERG‹LEND‹RME
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Ö¤retim Görevlisi

I-G‹R‹fi
nsano¤lu; fiziki varl›¤›n› sürdürebilmesi için gerekli olan beslenme
ihtiyac›n›n yan› s›ra giyim, bar›nma, e¤itim, sa¤l›k, kültür, ortak yaflama, dinlenme, estetik ve buna benzer sosyo-kültürel ihtiyaçlar› olan toplumsal bir
varl›kt›r. Zorunlu ihtiyaçlar›n karfl›lanmamas› halinde ölüm, sakat kalma gibi
yaflamsal durumlar söz konusu olabilir.
Yukar›da bahsedilen ihtiyaçlar bizzat kifliler taraf›ndan yada kiflilerin bunu sa¤layamamas› halinde di¤er kiflilerin yada devletin sa¤lamas› gereken zorunlu ihtiyaçlard›r. Burada bir dengesizli¤in olmas› yoksulluk denilen kavram› ortaya
ç›karmaktad›r. Yoksulluk göreceli bir kavramd›r ve bu nedenle literatürde kabul
edilmifl genel bir tan›m› bulunmamaktad›r. Çeflitli otoriteler taraf›ndan baz›
de¤erler göz önünde bulundurarak elde edilen yoksulluk tan›mlar› vard›r.1
Dünya Bankas›’n›n 1990’daki bir çal›flmas›nda mutlak yoksulluk kavram›n›
tan›mlam›flt›r. Buna göre mutlak yoksulluk; günlük geliri 2400 k/cal. besini
almaya yetmeyen insanlar mutlak yoksul insanlard›r. Mutlak yoksulluk s›n›r›; az
geliflmifl ülkeler için kifli bafl›na günde 1$, Latin Amerika Ülkeleri ve Karaibler
için 2$, Türkiye’nin de dahil oldu¤u Do¤u Avrupa ülkeleri için 4$ ve geliflmifl
sanayi ülkeleri için 14.40 $ olarak belirlenmifltir.
Yoksul insanlar›n zorunlu ihtiyaçlar›n›n karfl›lanabilmesi için özellikle g›da
yard›m› yap›lmas› gerekmektedir. Bu konuda baz› dünya ülkelerinde g›da bankac›l›¤› sistemi gelifltirilerek ihtiyaç fazlas› g›da yoksul kesime aktar›lmaktad›r.
Türkiye’de ise 2004 y›l› bafl›nda yürürlü¤e giren 5035 Say›l› Baz› Kanunlarda
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun2 ile “G›da Bankac›l›¤›” sistemi oluflturularak, mükelleflerin bu konuda teflviki amac›yla çeflitli düzenlemeler
yap›lm›flt›r. Bu düzenleme ile vergi mükellefleri taraf›ndan ihtiyaç sahiplerine
1
2

Coflkun Can Aktan ve ‹stiklal Yaflar Vural, “Yoksulluk: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm
Yöntemleri” (Coflkun Can Aktan (Ed.) Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Hak-‹fl Konfederasyonu
Yay›nlar›, Ankara, 2002
02.01.2004 tarih ve mükerrer 25334 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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g›da yard›m› yap›lmas› teflvik edilmifltir.
Bu çal›flmada g›da bankac›l›¤›n›n
tan›m ve kapsam›, vergisel boyutu
incelenerek
de¤erlendirilmesi
yap›lacakt›r.
II- G›da Bankac›l›¤› Kavram› ve
Kapsam›
G›da bankas› (Food Banking)3;
“...ba¤›fllanan veya üretim fazlas›
sa¤l›¤a uygun her türlü g›day› tedarik eden, uygun flartlarda depolayan
ve bu ürünleri do¤rudan veya de¤iflik yard›m kurulufllar› vas›tas›yla
fakirlere ve do¤al afetlerden etkilenenlere ulaflt›ran ve kâr amac› gütmeyen dernek ve vak›flar›n oluflturdu¤u organizasyonlar” fleklinde ifade
edilmektedir.
G›da bankac›l›¤›, 1967 y›l›nda küçük
bir organizasyon olarak Amerika Birleflik Devletlerinin Arizona eyaletindeki Phoeniks flehrinde emekli bir ifladam› taraf›ndan bafllat›lm›fl ve esas
olarak üretici, sat›c› veya hizmet
sunanlar›n elinde bulunan, ancak son
kullanma tarihinin yaklaflmas›, paketleme hatas›, kalite bozuklu¤u, üretim,
ihracat veya ihtiyaç fazlas› olmas›
dolay›s›yla de¤erini kaybeden g›da
mallar›n›n, ihtiyaç sahiplerine gitmesini sa¤lamay› amaçlayan bir sistemdir.
3

4
5
6

ABD’de yayg›n olarak uygulanan g›da
bankac›l›¤› sistemi ile açl›k ve yoksulluk koflullar›n›n göreli olarak hafifletilmesi amaçlanmaktad›r. Bu sistem ile
ABD’de her y›l 20 milyonu aflk›n iyi
beslenemeyen insana g›da maddesi
ulaflt›r›ld›¤› ifade edilmektedir 4
ABD’de güçlü ekonomi, düflük iflsizlik
olmas›na karfl›l›k, kesimler aras› gelir
da¤›l›m›ndaki bozulmalar dolay›s›yla
temel g›da talebinde istikrarl› bir art›fl
olmufltur. Yerel bölgelerde hay›r yapan
hay›rsever kimseler, düflük gelirli kimselerin bu talebini karfl›lamada zorlanm›fllard›r. Hatta 1998 y›l›nda g›da
yard›m› talep eden kiflilerin %13’ünün
iste¤i, g›da yard›mlar›n›n yetersizli¤inden dolay› kabul edilememifltir 5.
Bugün ABD’de gönüllü ve kâr› düflünmeyen kurulufllar, açl›k içinde yaflayan
bireylerin adreslerini belirleyerek g›da
yard›m› yapmaktad›rlar. Y›ll›k olarak
yap›lan bu yard›m›n de¤eri yaklafl›k
1,8 milyar pound kadard›r 6.
1982 Anayasas›’n›n 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “sosyal
bir hukuk devleti” oldu¤unu belirtmifl
ve bu ilkelerin de¤ifltirilemeyecek anayasal ilkeler oldu¤u kabul etmifltir.
Sosyal hukuk devleti, hukuk devletinin
geliflmifl bir halidir ve sadece kifliye
ba¤l› insan haklar›n› tan›makla yetin-

‹ngilizce terim olan “food banking” kavram›ndan yola ç›k›larak g›da bankas› kavram›, Ülkemizde
27.05.2004 tarihinde kabul edilen 5179 Say›l› Kanunun 3. maddesi ile uygulamaya girmifltir. Bu terimi
ilk defa duyan kimsede finansal alana iliflkin ça¤r›fl›mlar meydana gelmektedir. Bu aç›dan g›da bankas›
terimi yerine “G›da Yard›m Merkezi”, “G›da Toplama Birimi” ifadeleri ikame edilebilir.
www.secondharvest.org ( 04.01.2005)
www.secondharvest.org ( 04.01.2005)
www.secondharvest.org ( 04.01.2005)
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memekte, ayn› zamanda kifliye bu
temel hak ve özgürlüklerden yararlanabilme imkanlar›n› sa¤lamaktad›r. Anayasa Mahkemesi, bir karar›nda, “sosyal devletin görevinin; güçsüzleri
koruyarak, sosyal adaleti, sosyal
refah› ve sosyal güvenli¤i sa¤lamak”7 oldu¤unu belirtmifltir. Sosyal
devlet, vatandafllar›na asgari bir hayat
düzeyi sa¤layan, sosyal adalet ve sosyal güvenli¤i gerçeklefltirmeyi görev
kabul eden ve ülkesinde yaflayan fertlerin sosyal durumlar› ile ilgilenmeyi
görev olarak kabul etmifl devlet olarak
tan›mlanmaktad›r.8 Ülkemizin de içinde oldu¤u geliflmekte olan toplumlarda, sosyal devlet ilkesinin gerçekleflmesinin, sosyal adalet içinde h›zl›
kalk›nman›n sa¤lanmas›na ve bu
amaçla ekonomik yap›da gerekli temel
de¤iflikliklerin yap›lmas›na ba¤l› oldu¤u vurgulanmaktad›r.
Günümüzde Devletin, Anayasan›n 2.
Maddesinde yer alan sosyal hukuk
devleti ilkesi gere¤i, toplumsal yaflam›
düzenlemeye ve onun geliflmesi için
müdahalede bulunmaya yönelik birçok
sosyal ve iktisadi görevi üstlendi¤i
anlafl›lmaktad›r. Kamu hizmetlerinin
aksamadan yerine getirilmesi için, özel
kesimde yarat›lan kaynaklardan bir
k›sm›n›n devlete aktar›lmas› ve bunlar›n devlet taraf›ndan kamu harcamalar›na dönüfltürülmesi sürecinin
sa¤l›kl› bir düzeyde yürütülmesi gerek-

lidir. Devletin bu görevlerini yerine
getirebilmesi için çeflitli alanlarda
müdahale yetkisinin olmas› gerekmifl
ve bu yetki de Anayasan›n çeflitli maddelerinde hükme ba¤lanm›flt›r. Bunlardan ilki Anayasan›n 5. Maddesinde yer
almaktad›r. Bu hükme göre, “...kiflinin
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle
ba¤daflmayacak flekilde s›n›rlayan
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri
kald›rmaya, insan›n maddi ve manevi varl›¤›n›n geliflmesi için gerekli
flartlar› haz›rlamaya çal›flmak” devletin temel amaçlar› ve görevleri
aras›nda say›lm›flt›r. Devletin maddede
belirtilen engelleri kald›rmak için
müdahaleci davranmas› gere¤inin vurguland›¤› bu hüküm, Anayasada devlete müdahale yetkisi veren ilk hüküm
olma özelli¤ine sahiptir9 .
Sosyal devlet, müdahaleci devlet kavramlar›n›n geliflmesiyle birlikte, maliye politikalar›n›n daha etkili biçimde
kullan›lmas› gere¤inin ortaya ç›kt›¤› ve
bu gere¤in de yürütme organ›n›n güçlenmesi sonucunu yaratt›¤› gözlenmektedir. Ancak, vergi kanunlar›n›
koyma konusunda yetkili olan yasama
organ›n›n, müdahale aç›s›ndan yürütme organ›na göre daha fazla etkin
oldu¤u aç›kt›r.
‹flte bu çerçevede Devlete, vergiler
yoluyla do¤rudan veya dolayl› olarak

7 23.07.1992 tarih ve 21293 say›l› Resmi Gazete
8 Mualla Öncel ve di¤., Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, 8.Bask›, Ankara, 2000, s.52; Mümtaz Soysal, 100
Soruda Anayasa, Gerçek Yay›nevi, ‹stanbul, 1987, s.87

9 Binnur Çelik, Vergilemede Müdahale ‹lkesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2001, s. 57-58
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müdahale imkan› tan›yan bir çok Anayasal hüküm bulunmaktad›r. Yukar›da
an›lan Anayasan›n 5. Maddesi hükmü
çerçevesinde, Devletin kiflinin temel
hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk
devleti ve adalet ilkeleriyle ba¤daflmayacak flekilde s›n›rlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kald›rmaya,
insan›n maddi ve manevi varl›¤›n›n
geliflmesi için gerekli flartlar› haz›rlamaya çal›flmak temel görevi olarak
kabul edilmektedir. Bu ba¤lamda,
Devletin yoksul olan, gelir seviyesi
düflük bireylere yard›m etmesi, ihtiyaçlar›n› karfl›lamas› anayasal bir zorunluluk olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Söz konusu anayasal düzenlemeler
çerçevesinde, Türkiye’de g›da bankac›l›¤› kavram› ilk olarak bu sistemin
vergilendirme yoluyla teflvik edilmesini sa¤lay›c› hükümler içeren 5035
say›l› Kanun ile düzenlenmifltir. Ancak
tan›m ve kapsam› 5179 Say›l›
G›dalar›n Üretim, Tüketim ve
Denetlenmesine Dair Kanun10 ile

belirlenmifltir. Bu düzenlemelerden
önce yasal zemini olmayan ve bu alanda faaliyette bulunan tüzel kifliler
bulunmakta idi11 . Ancak söz konusu
bu yasal düzenlemeler sonucunda g›da
bankac›l›¤› yasal zemine oturmufltur.
5179 Say›l› Kanun ile g›da bankac›l›¤›
alan›nda çal›flan kurulufllar›n üye oldu¤u, g›da bankalar› aras›nda iflbirli¤i,
koordinasyon ve denetim fonksiyonlar›n› da yapmak amac›yla G›da Bankalar› Birli¤i kurulmufltur 12. Bu flekilde Türkiye’de faaliyette bulunacak
tüm g›da bankalar› tek çat› alt›nda toplanarak, yard›mlar›n daha etkin bir
flekilde da¤›t›m› mümkün olabilecektir. Birli¤in oluflumu ve çal›flmas›na
iliflkin usul ve esaslar Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanacak
yönetmeliklerle belirlenecektir.
Di¤er taraftan 07.12.2004 tarih ve
5272 say›l› Belediye Kanunu13 ile g›da
bankac›l›¤›n› destekler mahiyette bir
düzenleme yap›lm›flt›r. Söz konusu
Kanuna14 göre “Beldede ekonomi ve

10 Kanun’un amac›; g›da güvenli¤inin temini, her türlü g›da maddesinin ve g›da ile temasta bulunan madde
ve malzemelerin teknik ve hijyenik flekilde üretim, iflleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halk›n gere
¤i gibi beslenmesini sa¤lamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sa¤l›¤›n› korumak üzere g›da mad
delerinin üretiminde kullan›lan her türlü ham, yar› mamul ve mamul g›da maddeleri ile g›da ifllemeye
yard›mc› maddeler ve g›da ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenli¤ine iliflkin özelliklerinin
tespit edilmesi, g›da maddeleri üreten ve satan iflyerlerinin asgari teknik ve hijyenik flartlar›n›n belirlen
mesi, g›da maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esaslar› belirlemektir (Madde 1)
11 Deniz feneri derne¤i örnek olarak verilebilir. 1996 y›l›nda faaliyetine bafllayan bu dernek yoksul kesi
me giyim, yakacak, eflya, temizlik maddesi, sa¤l›k malzemesi, g›da ve e¤itim alan›nda yard›m yap
maktad›r. 2003 y›l› faaliyet raporuna bak›ld›¤›nda yap›lan toplam yard›mlar›n % 62’si giyim, % 12’si
g›da, % 11’i nakit, % 6’s› eflya, % 5’i e¤itim, % 3’ü sa¤l›k, yüzde 1’i yakacak ve % 1’i n alt›nda da temiz
lik maddesidir. 2003 y›l›nda yap›lan yard›m yaklafl›k olarak 20 trilyon TL’dir. ( www.denizfeneri.org
(05.01.2005) )

12 5179 Say›l› Kanunu Md. 12
13 24.12.2004 tarih ve 25680 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r. Ancak Anayasa Mahkemesi
18.01.2005 tarihinde söz konusu Kanunu flekil aç›s›ndan iptal etmifltir.
14 5272 Say›l› Kanun Md. 15 / m bendi
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ticaretin gelifltirilmesi ve kay›t alt›na
al›nmas› izinsiz sat›fl yapan seyyar
sat›c›lar›n faaliyetten men edilmesi
sonucu, cezas› ödenmeyerek iki gün
içinde geri al›nmayan g›da maddelerini g›da bankalar›na, otuz gün içinde geri al›nmayan g›da d›fl› mallar›
yoksullara vermek” hükmü ile
yap›lan düzenleme çerçevesinde yerel
yönetimlerin g›da bankac›l›¤›n›n geliflmesi yönünde önemli bir katk› yapmas› sa¤lanm›flt›r.
Görüldü¤ü gibi, belediyelerin izinsiz
sat›fl yapan seyyar sat›c›lardan al›koydu¤u g›da maddelerinin cezas›,
sat›c›lar taraf›ndan ödenmedi¤i takdirde, belediyelerce al›konulan g›dalar›n
g›da bankalar›na ba¤›fllanmas› söz
konusudur. Bu flekilde bu zamana
kadar bozulan ve israf olan her türlü
g›da maddesi, yeni düzenleme ile yoksul kimselerin faydas›na sunulmaktad›r. Bunun yan›nda, benzer flekilde
g›da d›fl› maddeler al›konuldu¤u, seyyar sat›c›lardan zorla al›nd›¤› takdirde
ise, bu tür maddeler g›da bankalar›n›n
konusuna girmedi¤inden dolay› belediyeler taraf›ndan do¤rudan yoksullara
verilmesi mümkün olmaktad›r.
Devletin sosyal devlet olma özelli¤inin
ortaya konmas› aç›s›ndan, yasama
organ› vergi araçlar›ndan faydalanmaktad›r. Bu aç›dan, mükelleflerin
g›da bankalar›na yeteri kadar g›da
ba¤›fl› yapmalar›n› temin ve teflvik
etmek maksad›yla çeflitli vergi
kolayl›klar› sa¤lanm›flt›r. Çal›flma

m›z›n bu bölümünde sa¤lanan vergi
kolayl›klar› ele al›nacakt›r.
III- G›da Bankac›l›¤›n›n Vergisel
Analizi
5035 Say›l› Kanunda yap›lan düzenleme sonucunda, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. ve 89. maddeleri ile Katma
De¤er Vergisi Kanunu’nun 17. maddesine g›da bankac›l›¤›n›n teflvikine
yönelik bir madde hükmü ilave etmek
suretiyle de¤iflikler gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemenin uygulamaya
yönelik daha somut hali ise, Maliye
Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan 251
Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i’nde15 yer alm›flt›r.
A- Genel Aç›klama
Öncelikle,
vergi
mükellefleri
taraf›ndan g›da maddesi ba¤›fl›n›n dernek veya vakfa yap›lm›fl olmas› ön flart
olarak kabul edilmifltir. Ba¤›fl› kabul
edecek dernek veya vakf›n tüzü¤ünde
veya senedinde ihtiyac› bulunanlara
g›da yard›m› yapabilmesine iliflkin
hükümlerin bulunmas› gerekmektedir.
Bununla beraber, dernek veya vakf›n
baflka alanlarda da faaliyet gösteriyor
olmas›n›n, kamuya yararl› dernek veya
vergiden muaf vak›f olup olmamas›n›n
uygulama aç›s›ndan herhangi bir
önemi bulunmamaktad›r. ‹htiyac›
bulunanlara do¤rudan veya baflka
organizasyonlar arac›l›¤›yla yap›lacak
g›da yard›mlar›, bu düzenleme kapsam›nda yap›lm›fl ba¤›fl olarak de¤erlendirilmemektedir.

15 21.03.2004 tarih ve 25409 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r. Bundan sonra “Tebli¤” olarak ifade
edilecektir.
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Görüldü¤ü gibi, dernek ve vak›flar›n
tamam› g›da bankac›l›¤› alan›nda faaliyet gösterebilecektir. Vergi yönetimi,
bu konuda herhangi bir s›n›rlama getirmemifltir. Ancak g›da bankac›l›¤›n›
teflvik amac›yla dernek ve vak›flara da
birtak›m kolayl›klar, ayr›cal›klar
tan›nmas› gereklidir. G›da bankac›l›¤›
ile u¤raflan dernek ve vak›flar kar
amac› gütmeyen hay›r kurumlar› olarak toplumun önemli bir sosyal sorununa çözüm getirmektedirler. Bu
nedenle bu amaca hizmet edecek iktisadi iflletmelerin kurulmas›n› teflvik
edici tedbirler al›nabilir yada bu flekildeki iktisadi iflletmelere belirli bir
süreyi kapsayan vergi indirimleri yada
istisnalar› sa¤lanabilir.
Di¤er yandan, bu teflviklerden yararlanabilmek için g›da bankac›l›¤› kapsam›nda yap›lacak ba¤›fllar›n g›da
maddesi niteli¤inde olmas› gerekmektedir. Yap›lacak ba¤›fllar flartl› olarak
(bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine
da¤›t›lmak üzere) yap›lmal›d›r. G›da
maddesi özelli¤i tafl›mayan veya flartl›
olarak yap›lmayan ba¤›fllar, g›da bankac›l›¤› kapsam›nda yap›lacak ba¤›fl
olarak de¤erlendirilmeyecektir.
ABD’deki g›da bankac›l›¤› uygulamas›nda da ihtiyaç sahibi olan kimselere yap›lan ba¤›fl›n konusunun g›da
oldu¤unu görmek mümkündür. Burada
g›da d›fl› ba¤›fllar g›da bankac›l›¤› kapsam›nda de¤erlendirilmemektedir. Söz
konusu Tebli¤ hükümlerinden de
anlafl›laca¤› üzere, Türkiye’de de g›da
bankac›l›¤›n›n konusu g›da maddesi
olarak s›n›rland›r›lm›flt›r. Ancak flunu
da ifade etmek gereklidir ki, g›da ban‹SMMMO Yay›n Organ›

kac›l›¤› faaliyetinden faydalanacak
ihtiyaç sahiplerinin g›da yan›nda
giyim, temizlik maddesi, sa¤l›k, e¤itim, yakacak gibi yard›mlara da ihtiyac› bulunmaktad›r. Bu durumda g›da
bankac›l›¤›n›n faaliyet konusuna bu
alanlar›n da dahil edilmesi gereklidir.
Di¤er taraftan, ihtiyaç sahiplerine
verilmek flart›yla yap›lan g›da
ba¤›fllar›n›n has›lattan gider olarak
indirilmesi mümkündür. Bu konuda
flartl› ba¤›fl›n yerine gidip gitmedi¤inin
tespiti için etkin bir idari kontrol ve
denetim gereklidir. Aksi halde yap›lan
ba¤›fllar ticari mal olarak kullan›labilir.
G›da bankac›l›¤›na iliflkin yap›lan
kanuni düzenlemelerde söz konusu
g›da bankalar›n›n d›fl ülkelere yard›m
yapmas› konusunda herhangi bir
s›n›rlama getirilmemifltir. Ancak ön
flart mükellefin Türkiye’de kurulu
bulunan g›da bankas›na ba¤›fl yapmas›d›r.
B- Vergi Usul Kanunu Aç›s›ndan
Vergi Usul Kanununa göre, vergi
mükellefleri
veya
sorumlular›
taraf›ndan kullan›lmas› veya bulundurulmas› zorunlu olan belgeler bulunmaktad›r. Fatura ve sevk irsaliyesi bu
belgelerden olup, g›da bankac›l›¤› faaliyetinde düzenlenmesi gerekmektedir.
Vergi Usul Kanununun 229. maddesine göre fatura, sat›lan emtia veya
yap›lan ifl karfl›l›¤›nda müflterinin borçland›¤› mebla¤› göstermek üzere emtiay› satan veya ifli yapan tüccar
taraf›ndan müflteriye verilen ticari bir
vesikad›r. Bu madde hükmüne göre ve
Tebli¤de yer alan düzenlemeye göre,
g›da bankalar›na yap›lacak ba¤›fllarda
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fatura tanzim edilmesi gereklidir. Gelir
Vergisi Kanunu’nun 40. maddesine
eklenen hüküm çerçevesinde indirim
konusu yap›lacak ba¤›fllar, ba¤›fla konu
mal bedeli Vergi Usul Kanunu’nun
232. maddesinde belirtilen fatura
düzenleme s›n›r›n›n16 alt›nda kalsa
dahi mutlaka fatura ile belgelendirilmesi söz konusudur. Ayr›ca, ba¤›fllanan mala iliflkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek olan fatura, ba¤›fl yap›lan
dernek veya vak›f ad›na düzenlenir.
Mal bedeli olarak faturada, ba¤›fla
konu mal›n maliyet bedeli (yüklenilen
katma de¤er vergisi hariç) yer al›r.
G›da ba¤›fl›nda düzenlenecek olan
önemli belgelerden di¤eri ise sevk irsaliyesidir. VUK’nun 240. maddesi A
bendine göre, tafl›ma iflletmeleri ile
ücret karfl›l›¤›nda eflya nakleden bütün
gerçek ve tüzel kifliler naklettikleri
eflya için tafl›ma irsaliyesi düzenlemeleri gerekmektedir. Bu irsaliyenin bir
nüshas› eflyay› tafl›tt›rana verilmektedir. Yani g›da ba¤›fl›nda bulunan vergi
mükellefi veya sorumlusu, ba¤›fllad›¤›
g›da mal›n› g›da bankalar›na naklettirirken sevk irsaliyesi düzenlemesi
gereklidir. Di¤er yandan tafl›ma irsaliyesi, yukar›da da ifade edildi¤i gibi,
belirli bir bedel karfl›l›¤› nakledilen
eflyalar için geçerlidir. Ba¤›fl ise
karfl›l›ks›z yap›lan bir ifllemdir. Ba¤›fl›
yapan mükellef, belgelendirdi¤i
ba¤›fl›n maliyet bedelini ticari kazanc›n

tespitinde indirim olarak de¤erlendirdi¤i için sevk irsaliyesini de düzenlemesi Vergi Usul Kanununa aç›s›ndan
yasal zorunluluk olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Ayr›ca, ticari kazanç d›fl›ndaki alanlardan gelir elde eden mükelleflerin, g›da
bankas›na ba¤›fl yapmalar› halinde
ba¤›fllar›n› belgelendirmeleri gerekti¤i
hakk›nda
Tebli¤de
düzenleme
yap›lm›flt›r. Buna göre, Gelir Vergisi
Kanunu’nun 89. maddesinde belirtilen
y›ll›k beyannameye tabi di¤er gelir
unsurlar›n›n beyan›nda, indirim konusu yap›lacak ifllemlerde, g›da ba¤›fl›
yapan vergi mükellefleri taraf›ndan bir
belge düzenlenmesine gerek yoktur.
Ancak yap›lan ba¤›fl›n belgelendirilmesi aç›s›ndan ba¤›fl yap›lan mal›n
edinimine iliflkin belgelerin saklanmas›
zorunludur. Gerekti¤inde söz konusu
belgelerin yetkili denetim elemanlar›na
ibraz edilmesi zorunluluk arz etmektedir.
Bunun yan›nda, dernek ve vak›flar
kendi mevzuatlar›n›n öngördü¤ü belgeleri17 düzenlemeleri ve ba¤›fl yapanlara bir örne¤ini vermeleri gerekmektedir. Ticari faaliyetle u¤raflanlarca
düzenlenen faturalar›n, dernek ve
vak›flar taraf›ndan muhafaza edilmeleri Tebli¤ ile zorunlu hale getirilmifltir.
C- Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi
Kanunlar› Aç›s›ndan

16 Birinci ve ikinci s›n›f tüccarlar ile kazanc› basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetin
de olan çiftçilerden sat›n ald›klar› emtia veya onlara yapt›rd›klar› ifl bedelinin 01.01.2005 tarihinden geçer
li olmak üzere 480 YTLyi geçmesi veya bedeli 480 YTL den az olsa dahi istemeleri halinde emtiay›
satan›n veya ifli yapan›n fatura vermesi mecburidir.
17 2908 say›l› Dernekler Kanunu Md. 63
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5035 say›l› Kanun ile vergi mükelleflerinin, Tebli¤de yer alan düzenlemelere
ba¤l› olarak yapacaklar› g›da ba¤›fl›na
iliflkin olarak 193 say›l› Gelir Vergisi
Kanununun (GVK) 40. ve 89. maddelerinde düzenleme yap›lm›flt›r.
1- Gelir Vergisi Kanunu 40. Maddesinde Yap›lan Düzenleme
GVK’n›n Ticari Kazanc›n Tespitinde
‹ndirilecek Giderler bafll›kl› 40. maddesine, 5035 say›l› Kanunun 12. maddesi ile eklenen 10. bendinde; “Fakirlere
yard›m
amac›yla
g›da
bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan
dernek ve vak›flara Maliye
Bakanl›¤›nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ba¤›fllanan g›da
maddelerinin maliyet bedelinin”
matrah›n tespitinde gider olarak dikkate al›naca¤› ifade edilmifltir. Buna
göre, hem ticari kazanç elde eden gelir
vergisi mükellefleri hem de kurumlar
vergisi mükellefleri g›da bankac›l›¤›
kapsam›nda yapm›fl olduklar› ba¤›fllara
konu mallar›n maliyet bedellerini vergiye tabi ticari kazanc›n tespitinde ve
kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak göz önünde bulundurabilmeleri
mümkündür. Burada ba¤›fllanan g›da
maddesinin de¤eri aç›s›ndan herhangi
bir s›n›rlama yap›lmam›fl ve gelirden
indirilecek tutar›n ba¤›fllanan g›da
maddelerinin maliyet bedeli olaca¤›
ifade edilmifltir.
Ba¤›fl yapan mükellef ticari kazanc›n›
tespit ederken, g›dan›n maliyet bedelini gider göstermede belirli bir düzene
uymas› gerekmektedir. Buna göre
ba¤›fl yapan mükellef gider kayd›
yaparken, g›da bankas› olan dernek
‹SMMMO Yay›n Organ›

veya vak›ftan alm›fl oldu¤u vesikay›
(tesellüm makbuzu) ispat edici belge
olarak kullanabilir. Ticari iflletmeye
dahil mallar›n ba¤›fllanmas› durumunda bu mallar›n maliyet bedeli gider
olarak kaydedilir. Bu ifllem, faturan›n
bir yandan gelir di¤er yandan gider
olarak kaydedilmesi suretiyle muhasebelefltirilmelidir. Burada flunu da ifade
etmek gerekir ki; ba¤›fl için düzenlenecek belge tutar› ne olursa olsun, fatura
düzenleme s›n›r›na ba¤l› kal›nmaks›z›n
fatura olarak düzenlenmesi ve bu faturada katma de¤er vergisinin hesaplanmamas› gerekmektedir.
‹htiyaç fazlas› g›dan›n vergi mükellefleri taraf›ndan yoksul vatandafllara
da¤›t›lmas›n› sa¤layacak olan g›da
bankac›l›¤› uygulamas›nda, yap›lm›fl
olan ba¤›fl›n ticari has›lattan maliyet
de¤eri itibariyle gider olarak indirilmesi, mükelleflerin g›da bankalar›na
ba¤›fl yapmas›n› teflvik edici bir unsur
olmayabilir. Çünkü maliyet bedeli
ba¤›fllayan aç›s›ndan olumlu bir indirim unsuru de¤ildir. Özellikle mallar›n
da¤›t›m kanallar› aç›s›ndan düflünüldü¤ünde; toptan ve perakende aflamalarda kayda dayal› olarak mal girifli oldu¤undan dolay› belgeye dayal› olarak
maliyet kolayca belirlenebilece¤inden,
toptanc›lar ve perakendeciler aç›s›ndan
g›da ba¤›fl› gelir azalt›c› unsur olarak
gerçekleflmektedir. Çünkü yap›lan
ba¤›fl has›lattan maliyet bedeli olarak
indirilece¤inden mükellefin ödeyece¤i
vergi ile ba¤›fl yap›lmadan ödenecek
vergi aras›nda fazla bir fark olmayacakt›r. Bu durumda mükellef için,
ba¤›fl yapmaktansa, ödeyece¤i vergiyi
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finanse etmek daha rasyonel olacakt›r. Bunun yan›nda mallar›n üretim aflamas›nda ise üretilen mal›n maliyet unsurunun tespiti zor olaca¤›ndan, matrah›n
tespitinde üretici taraf›ndan maliyetin üstünde bir gider indiriminin yap›lmas›
mümkün olabilir.
‹flte bu olumsuzluklar dolay›s›yla, açl›k düzeyinde olan insanlar›n g›da gereksinimini yeteri kadar karfl›lamak amac›yla, mallar›n da¤›t›m kanallar›n›n her aflamas›nda ticari kazanç erbab›n›n g›da ba¤›fl› yapmas›n› teflvik etmek için 5035
say›l› kanun ile GVK 40. maddeye ilave edilen 10. bend “Fakirlere yard›m
amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek ve vak›flara Maliye
Bakanl›¤›nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ba¤›fllanan g›da maddelerinin maliyet bedelinin iki kat›n› aflmamak üzere sat›fl bedeli üzerinden”
fleklinde de¤ifltirilebilmesi mümkün olabilir.
Örnek: Mükellef A 2004 y›l›nda 20 Milyar TL ticari has›lat sa¤lam›flt›r. Mükellef A’n›n belgeye dayal› gideri 10 Milyar TL’dir. Maliyet bedeli 2.000.000.000.TL ve sat›fl bedeli 3.000.000.000.- TL olan bir miktar g›dan›n mükellefin ba¤›fl
yapma/yapmama durumlar›na göre hesaplanan vergisi afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
TABLO: Mükellefin Ba¤›fl Yapmas› / Yapmamas› Durumuna Göre

Has›lat

K.Kabul Edilen Gider
Yap›lan Ba¤›fl
Matrah

Hesaplanan Vergi

Ba¤›fl Yap›lmamas›
Hali

Maliyet Bedelince
Ba¤›fl Yap›lmas›
Hali

20.000.000.000.-

20.000.000.000.-

20.000.000.000.-

-/-

2.000.000.000.-

3.000.000.000.-

10.000.000.000.-

10.000.000.000.-

2.200.000.000.-

10.000.000.000.8.000.000.000.-

1.700.000.000.-

Önerimiz
Do¤rultusunda
Ba¤›fl Yap›lmas›
Hali

10.000.000.000.7.000.000.000.-

1.450.000.000.-

Görüldü¤ü gibi, ticari kazanç erbab›n›n yapaca¤› ba¤›fllar›n tamam›n›n matrah›n
tespitinde gider olarak indirilebilmesi, g›da bankac›l›¤›n›n kurulufl amac›na
uygundur. Ancak vergi yönetimi aç›s›ndan olaya bak›ld›¤› takdirde, söz konusu
indirim vergi erozyonuna18 sebep olmaktad›r.
Asl›nda yap›lan ba¤›fla düflen tutar›n vergisi kadar k›sm›n› devlet dolayl› yol ile
finanse etmektedir. Bu durum vergi yönetimi taraf›ndan arzulanan bir durum
de¤ildir. Dolay›s›yla vergi yönetimi taraf›ndan uygulanacak politikalarla sosyal
devlet ilkesi aras›nda çat›flma durumu söz konusu olabilmektedir.
18 Abdurrahman Akdo¤an, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 7. Bask›, Ankara, 1999, s.173-175
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Hesaplayaca¤› Verginin De¤iflimi
2- Gelir Vergisi Kanunu 89.Maddesinde Yap›lan Düzenleme
GVK ile ilgili ikinci düzenleme ticari
kazanç faaliyeti d›fl›nda yer alan gelir
unsurlar›nca yap›lan ba¤›fllar olmas›
halidir. Buna göre; 5035 Say›l› Kanunun 14. maddesi ile, 193 Say›l› GVK
89. maddesinin birinci f›kras›n›n (2)
numaral› bendinin ikinci alt bendinden
sonra gelmek üzere flu bent eklenmifltir: “Fakirlere yard›m amac›yla g›da
bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan
dernek ve vak›flara Maliye
Bakanl›¤›nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ba¤›fllanan g›da
maddelerinin maliyet bedelinin
tamam›, y›ll›k beyanname ile bildirilen gelirden indirilir.”
Buradaki düzenlemenin amac› ticari
kazanç sahipleri d›fl›nda kalan zirai
kazanç erbab›, serbest meslek kazanc›
erbab› gibi di¤er gelir vergisi mükelleflerinin ba¤›fl yapmalar› halinde,
ba¤›fllanan g›da maddelerinin maliyet
bedelini beyannamelerinde yer alan
gelirden indirilmesine imkan tan›mas›d›r. ‹ndirim konusu yap›lacak tutarda
herhangi bir s›n›rlama söz konusu
olmay›p, ba¤›fllanan g›da maddelerinin
tamam› indirilebilmektedir. Bunun için
mükellefin herhangi bir belge düzenlemesine gerek bulunmay›p, ba¤›fl
yap›lan dernek/vak›f taraf›ndan kendi
mevzuatlar› çerçevesinde düzenlenecek belge yeterli olmaktad›r.

Di¤er taraftan, ba¤›fllanan g›da maddelerinin iflletmeye dahil olmamas› halinde ise, söz konusu mal›n maliyet bedeli (Katma De¤er Vergisi dahil) Gelir
Vergisi Kanunu19çerçevesinde y›ll›k
beyannamenin ba¤›fl ve yard›mlara
iliflkin bölümüne yaz›larak gelir vergisi matrah›n›n tespitinde indirim olarak
dikkate al›nacakt›r.
Ba¤›fl ve yard›m indirimi müessesesinden; y›ll›k gelir vergisi beyannamesi
veren bütün gelir vergisi mükellefleri
yukar›da ifade edilen flartlar› tafl›malar›
durumunda yararlanmalar› söz konusudur. Bir baflka ifade ile g›da ba¤›fl›nda
bulunan her gelir vergisi ve kurumlar
vergisi mükellefi gider indiriminden
yararlanmaktad›r. Ancak ücretliler
GVK’da belirtilen flartlar alt›nda, y›ll›k
beyanname vermedi¤inden dolay› g›da
bankalar›na yapacaklar› ba¤›fllar› brüt
ücretlerinden gider olarak indiremeyeceklerdir. Bu durum hem ba¤›fl yapacak ücretliler aç›s›ndan olumlu olmayan bir durumdur hem de g›da bankac›l›¤›na g›da ba¤›fl teflvikini önlemektedir.
Son olarak olaya kurumlar›n ba¤›fl
yapmas› aç›s›ndan ele ald›¤›m›z takdirde; 5035 Say›l› Kanunda g›da bankac›l›¤›na iliflkin olarak yap›lacak
ba¤›fllar›n Kurumlar Vergisi Kanunu
(KVK) çerçevesinde kurumlar vergisi
mükellefleri taraf›ndan indirim olarak
kabul edilece¤i ifade edilmemifltir.
Ancak KVK’ya20 göre, safi kurum

19 GVK Md. 89 / 6.
20 Safi kurum kazanc›n›n tespitinde Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hakk›ndaki hükümleri uygulan›r.
(Md.13 / 2 )
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kazanc›n›n tespitine iliflkin olarak
Gelir Vergisi Kanununda yer alan ticari kazanç hükümleri uygulanmaktad›r.
Dolay›s›yla GVK’da ticari kazanç
mükellefleri için aç›klam›fl oldu¤umuz
hükümler burada da geçerlidir.
D-Katma De¤er Vergisi Kanunu
Aç›s›ndan
Katma De¤er Vergisi Kanunu (KDV)
aç›s›ndan Türkiye’de; ticari, s›nai, zirai
faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan teslimler bedelsiz
dahi olsa katma de¤er vergisinin konusuna girmektedir. Bedelsiz olarak
yap›lan mal teslimi ve hizmet
ifalar›nda KDV matrah› bu mal ve hizmetlerin emsal bedeli olacakt›r21.
Kanun koyucu KDV aç›s›ndan ana
kurala bir tak›m istisnalar getirmifltir.
Ba¤›fl ve yard›m fleklindeki bedelsiz
mal teslimi ve hizmet ifalar›n›n
KDV’den istisna edilmesine iliflkin
düzenleme Katma De¤er Vergisi
Kanununda yer almaktad›r 22.
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun
5035 Say›l› Kanun ile de¤iflik 17/2.

maddesine göre, fakirlere yard›m
amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde
bulanan dernek ve vak›flara Maliye
Bakanl›¤›nca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde ba¤›fllanan g›da maddelerinin teslimi vergiden müstesnad›r.
Katma De¤er Vergisi mükellefleri, bu
kapsamda bir vergilendirme döneminde yapt›klar› ba¤›fllar›n toplam tutar›n›
ilgili dönem beyannamesinin 6 ve 7.
sat›rlar›na dahil etmek suretiyle beyanda bulunacaklard›r.
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun
30/a23 ve 32.24 maddelerine göre,
k›smi istisna niteli¤indeki g›da maddesi ba¤›fllar›n›n bünyesine giren katma
de¤er vergisi tutar›n›n indirim konusu
yap›lmas› mümkün bulunmamakta
olup, bunlar gider olarak dikkate
al›nacakt›r. KDVK'nun 17. maddesi
kapsam›na giren ifllemler dolay›s›yla
kanunen indirimi mümkün olmayan bu
vergiler, gelir ve kurumlar vergisi
uygulamalar› çerçevesinde iflin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru
olarak göz önüne al›nabilir.

21 KDVK Md. 27
22 Üniversite ve yüksekokullar ile 8.6.1965 tarihli ve 625 say›l› Kanun hükümlerine tâbi özel okullar

taraf›ndan ilgili dönemdeki kapasitelerinin %10'unu geçmemek üzere verilen bedelsiz e¤itim ve ö¤retim
hizmetleri, kanunlar›n gösterdi¤i gerek üzerine bedelsiz olarak yap›lan mal teslimi ve hizmet ifalar›, birin
ci f›krada say›lan kurum ve kurulufllara bedelsiz olarak yap›lan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalar› ile
fakirlere yard›m amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek ve vak›flara Maliye Bakanl›¤›nca
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ba¤›fllanan g›da maddelerinin teslimi, (KDVK 17 / Md. 2 - b.)

23 Afla¤›daki vergiler mükellefin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplanan Katma De¤er Vergisi'nden
indirilemez;
a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmifl bulunan mallar›n teslimi ve hizmet ifas› ile ilgili al›fl
vesikalar›nda gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan Katma De¤er Vergisi,
24 Bu kanunun 11, 13, 14, 15'inci maddeleri uyar›nca vergiden istisna edilmifl ifllemlerle ilgili fatura ve ben
zeri vesikalarda gösterilen Katma De¤er Vergisi mükellefin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplanan
Katma De¤er Vergisi'nden indirilir. Vergiye tabi ifllemlerin mevcut olmamas› veya hesaplanan verginin
indirilecek vergiden az olmas› hallerinde indirilemeyen Katma De¤er Vergisi, Maliye Bakanl›¤›nca tespit
edilecek esaslara göre bu ifllemleri yapanlara iade olunur.
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Bu nedenle, ba¤›fl›n yap›ld›¤› dönemde, ba¤›fllanan g›da maddelerinin iktisab› dolay›s›yla yüklenilen katma
de¤er vergisi tutar›n›n hesaplanmas› ve
ayn› döneme ait katma de¤er vergisi
beyannamesinin 20. sat›r›na dahil edilmesi, ayn› tutar›n defter kay›tlar›nda
“‹ndirilecek KDV” hesaplar›ndan
ç›kar›larak, gider hesaplar›na aktar›lmas› gerekmektedir.
IV- SONUÇ
G›da bankac›l›¤›, ba¤›fllanan veya üretim fazlas› sa¤l›¤a uygun her türlü
g›day› tedarik eden, uygun flartlarda
depolayan ve bu ürünleri do¤rudan
veya de¤iflik yard›m kurulufllar›
vas›tas›yla fakirlere ve do¤al afetlerden etkilenenlere ulaflt›ran ve kâr
amac› gütmeyen dernek ve vak›flar›n
oluflturdu¤u bir organizasyondur.
1960’larda ABD’de ortaya ç›kan bu
organizasyon günümüzde milyonlarca
aç ve bak›ma muhtaç insana yard›m
elini uzatmaktad›r. Bu flekilde düflük
gelirli olma dolay›s›yla ortaya ç›kacak
sosyal sorunlar›n önüne geçilebilmekte
ve bu tür organizasyonlara katk› yapan
insanlar vicdani sorumluluklar›n› da
yerine getirmifl olmaktad›rlar. ABD’de
güçlü ekonomi olmas›na karfl›l›k düflük
gelirli insan say›s› da milyonlarca olarak ifade edilmektedir. Hatta g›da bankac›l›¤› organizasyonlar›n›n yapt›¤›
yard›mlar yetersiz kalmaktad›r. ABD
vergi kanunlar›nda ba¤›fl yapan kimselere belirli bir vergi indirimi
tan›nm›flt›r. Ancak bu indirimin

art›r›lmas›na iliflkin olarak Kongre25
nezdinde çal›flmalar da söz konusudur.
Türkiye’de de 5035 ve 5179 Say›l›
Kanunlarla yap›lan düzenleme çerçevesinde g›da bankac›l›¤› organizasyonu hukuki kimli¤e kavuflmufltur. G›da
Bankac›l›¤› ile ilgili olarak yap›lan bu
hukuki düzenlemeler sonucunda; bu
tür organizasyonlar sosyal adaletin
sa¤lanmas› ve israf›n önüne geçilmesi
konusunda katk› sa¤layacakt›r. Bu
konuda ABD’deki organizasyonlar›n
iflletim sistemi örnek al›narak, daha
etkin çal›flmalar›n yap›lmas› mümkün
olabilir.
Di¤er taraftan ülkemizde düflük gelirli
insan say›s› fazla oldu¤undan onlar›n
zorunlu ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›
gereklidir. Ancak 5035 Say›l› Kanunda
baz› de¤ifliklikler yap›lmas› düflünülebilinir. Örne¤in, yukar›da da ifade edildi¤i gibi, ticari kazanc›n tespitinde
indirilecek bedel maliyet üzerinden
de¤il de, maliyetin iki kat›n› aflmamak
üzere sat›fl bedeli esas al›nabilir.
Bunun yan›nda g›da bankac›l›¤›n›n
konusuna g›da yan›nda giyim, temizlik
maddeleri, yakacak, e¤itim ve sa¤l›k
gibi konularda dahil edilebilir.
Ayr›ca tüm gelir unsurlar›na indirim
hakk›n›n tan›nmas› (ücret gelirleri
dahil) g›da bankac›l›¤› uygulamas›n›n
baflar›l› bir flekilde devam›n› sa¤layabilir.
G›da Bankac›l›¤› uygulamas›nda sosyal devlet ilkesi ile vergi politikalar›
çat›flmaktad›r. Çünkü yukar›da da

25 www.findarticles.com (28.12.2004)
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belirtildi¤i gibi, g›da bankac›l›¤› uygulamas›na belirli s›n›rlamalar konulmamas› önemli oranda vergi kayb›na
neden
olabilmektedir.
Ayr›ca
yap›lacak ba¤›fllar›n ülke s›n›rlar›
d›fl›na da yap›labilecek olmas› bu
konularda denetim yetersizli¤ine
neden olabilecek ve suiistimallere yol
açabilecektir. Bu nedenle yap›lan
ba¤›fl›n miktar›na, süresine yada yöresine göre belirli s›n›rlamalar konulabilir. Ancak ola¤anüstü hallerde belirli
esneklikler tan›narak ba¤›fllar teflvik
edilebilir.
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ENTELEKTÜEL SERMAYE VE YÖNET‹M‹
Yrd.Doç.Dr.Sami KARACAN
Kocaeli Üniversitesi ‹.‹.B.Fakültesi
‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi

B

1. G‹R‹fi
ilgi alan›nda ortaya ç›kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram›n da ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Entelektüel sermaye de bu kavramlardan
biridir. Bir iflletmenin gerçek de¤erinin bulunmas›nda yol gösterici
olmas›n›n yan›s›ra onu yönetme konusunda da önemli bilgiler sunmaktad›r.
Entelektüel sermaye özellikle 1990’l› y›llardan sonra önem kazanan bir kavram
olarak karfl›m›za ç›kmas› dolay›s›yla henüz bir flablona oturtulamam›flt›r. Entelektüel varl›klar ve entelektüel sermaye unsurlar› birçok bilim adam› taraf›ndan
farkl› flekillerde dile getirilmifltir. Bu durum da tan›mlama ve s›n›fland›rmada bir
kargaflay› beraberinde getirmifl gibi görünse de temel olarak ayn› düflünceleri
ifade etmektedir.
Entelektüel sermaye kavram›n›n ortaya ç›k›fl› ile yönetim anlay›fl›nda da baz›
de¤ifliklikler ortaya ç›km›flt›r. ‹nsan art›k herfleyin merkezinde ve çok önemli bir
unsur olarak haketti¤i yeri almaya bafllam›flt›r. ‹nsan sermayesi, yap›sal sermaye
ve müflteri sermayesi iflletmelerin de¤er ve ömürlerini belirlemede üç temel
unsur olarak yerini alm›flt›r.
Çal›flmam›zda da entelektüel sermaye kavram› ile ilgili temel kavramlara ve
entelektüel sermaye yönetimine iliflkin temel konulara de¤inilmifl, konular
hakk›nda önemli görülen noktalarda k›sa bilgiler verilmifltir.
2. ENTELEKTÜEL SERMAYE KAVRAMI
1960’l› y›llarda kullan›lmaya bafllanan, ancak bugünkü flekliyle ancak 1990’l›
y›llarda anlam bulan entelektüel sermaye kavram›yla ilgili olarak afla¤›da, entelektüel sermayenin ortaya ç›kmas›na bir anlamda temel oluflturan, bilginin artan
önemine ve dolay›s›yla entelektüel sermayenin do¤ufluna, ilk bahsedildi¤i günden bugüne kadar çeflitli çal›flmalarda yer alan tan›mlar›na, özelliklerine ve
unsurlar›na iliflkin bilgilere yer verilmifltir.
2.1. Bilginin Artan Önemi Ve Entelektüel Sermayenin Do¤uflu
Günümüzde de¤iflimi baflkalar›ndan önce yakalayabilmenin önemi gözard› edilemeyecek kadar büyüktür. Bu ise ancak bilgiye, bilgi kayna¤›na sahip olmakla
sa¤lanabilir.
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiflin yafland›¤› günümüzde bilgi de di¤er
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üretim faktörleriyle üretime sokularak,
stratejik bir rekabet faktörü olarak kullan›lmaktad›r. Peter Drucker'a göre,
kiflisel bilgisayarlar arac›l›¤›yla bilgi
iflleme ve bu bilginin analizinin
yap›lmas›, ondokuzuncu yüzy›l›n sonu
ve yirminci yüzy›l›n bafl›nda baflka
alanlarda yaflanan di¤er de¤iflimler
kadar önemli ve köklü bir de¤iflimdir. 1
Drucker 20. yüzy›l›n ortalar›na kadar
kolay ulafl›labilir üretim faktörleri olarak büyük önem tafl›yan, emek, sermaye ve do¤al kaynaklar›n art›k olmalar›
ikinci planda kald›klar›n›, bununla birlikte bilginin günümüzde tek anlaml›
kaynak (üretim faktörü) oldu¤unu
ifade etmektedir.2 Nonaka ise, “kesin
olan tek fleyin belirsizlik oldu¤u bir
ekonomide sürekli rekabet üstünlü¤ünün tek güvenilir kayna¤› bilgidir”
demektedir.3 Steward, “Bilgi; üretti¤imiz, yapt›¤›m›z, satt›¤›m›z ve sat›n
ald›¤›m›z fleylerin as›l bilefleni haline
gelmifl bulunuyor” ifadesiyle bilginin
önemini vurgulamaktad›r.4 Alvin Toffler “Üçüncü Dalga” isimli eserinde
toplumsal geliflmeleri aç›klarken üçüncü dalgan›n en önemli özelli¤ini; bilginin tüm alanlarda kullan›lmas› ve bilgisayarlar›n ve iletiflim sistemlerinin
1
2
3
4
5
6

bir enformasyon devrimi yaratmas›
fleklinde ifade etmektedir.5 Bilginin
sürekli yenilenmesi ve yeni bilgilerin
devrim niteli¤inde de¤iflimler yaratacak özelliklere sahip olmas› ö¤renmenin sürekli bir süreç haline getirilmesini zorunlu k›lmaktad›r.
Bilginin üretimin as›l bilefleni haline
gelmesi, bilgi yönetimini de iflletmelerin as›l görevi haline getirmifltir.
Vas›fs›z iflgücü, sermaye ve do¤al kaynaklar fleklindeki bütün girdiler için
azalan verim kanunu ifllerli¤ini gösterirken, bilgi bir girdi olarak üretimde
daha yo¤un bir flekilde kullan›ld›¤› taktirde verimlilik artan bir seyir içinde
geliflme gösterecektir. Günlük mal ve
hizmetlerin de¤erinin kayna¤›n› bilgi
oluflturmaktad›r.6
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna
geçiflle birlikte iflletme çevresinde
yaflanan h›zl› de¤iflim ve bu de¤iflimin
iflletmeler üzerindeki büyük etkisi
yöneticileri yeni yönetim ilkeleri bulmaya ve uygulamaya zorunlu k›lm›flt›r.
De¤iflimi yaratan pek çok unsur içinde
en önemlisi insan kaynaklar›d›r. ‹nsan
unsuru, faaliyetleri ve nihai ç›kt›y›
belirleyen d›fl müflteriler ve üretimi
gerçeklefltiren, onu sürekli gelifltiren

Peter Drucker, F›rt›nal› Dönemlerde Yönetim, Çev: Bülent Toksöz, ‹nk›lap Kitabevi, Yönetim Dizisi,
‹stanbul, 1998, s.65.
Peter F. Drucker, Kapitalist Ötesi Toplum, Çev: Belk›s Çorakç›, ‹nk›lap Kitabevi, Yönetim Dizisi, ‹stanbul, 1994, s.70.
Ikujiro Nonaka, “Bilgi Yaratan fiirket”, Bilgi Yönetimi, Çev: Gündüz Bulut, Mess Yay›nlar›, Yay›n
No:293, ‹stanbul, 1999, s.30.
Thomas A. Steward, Entelektüel Sermaye, Çev: Nurettin Elhüseyni, Mess Yay›nlar›, ‹stanbul, 1997, s.13.
Alvin Toffler, Üçüncü Dalga, Çev: Ali Seden, 3. Bask›, Alt›n Kitaplar Yay›nevi, ‹stanbul, 1999, s.35-38.
R›za Kandiller, “‹ktisadi Faaliyetlerde Bilginin De¤eri ve Önemi”, http://www.foreigntrade.gov.tr
/ead/DTDERGI/nisan2000/ktsad.htm 13.12.2002, s.1-2.
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olarak odak noktas›na oturmufltur.
‹nsan iflletme içinde bilgi toplama ve
iflleme kapasitesine sahip, yarat›c›l›¤›
ortaya ç›kartabilecek olan yegane
unsurdur. ‹flletme yönetimi alan›nda
çal›flmalar› büyük ilgi toplayan Peter
Drucker'a göre; “bütün iflletmelerde
müflteri iliflkileri yaratan iki temel
fonksiyon vard›r: Pazarlama ve
yarat›c›l›k.”7
Kjell Nordströn’ye göre; bugün art›k
birkaç hafta içinde taklit edilemeyen
hiçbir ürün, hizmet veya teknoloji kalmam›flt›r. Bu nedenle h›zl› hareket edecek birimler oluflturmak gerekmektedir. Zaman ve yetenek iflletmelerin
rekabet avantaj› yaratmadaki en önemli unsurlar› haline gelmifltir.8 Bu unsurlar› kullanacak olan ise insan kayna¤›
ve bunun ötesinde insan›n sahip oldu¤u bilgidir.
1494’de ‹talyan din adam› Luca Pacioli’nin gelifltirdi¤i ve halen popülaritesini sürdüren “çift kay›t muhasebecilik”
sisteminin bilgiye dönük de¤erleri
ölçme konusunda çok yetersiz kalmas›,
örgütleri bilgi, beceri, örgütün ö¤renme kapasitesi ve “enformasyon teknolojisi” gibi bilançoda görülmeyen
varl›klar› somutlaflt›rmaya ve tan›mla-

maya parasal de¤er vererek veya
indeks baz›nda ölçerek yarayacak
metotlar› aramaya itmifltir.9
Yaflanan de¤iflim ve geliflimle birlikte,
sanayi ekonomisinde yat›r›mlar›n en
önemli k›sm› fabrika binas›, makine,
teçhizat gibi unsurlara ayr›l›rken,
günümüzde yat›r›mlar›n büyük k›sm›
bilginin art›r›lmas›na yönelmekte,
di¤er deyiflle maliyet de¤il aksine kaynak olarak görülen befleri sermayeyi
sa¤lamak için yeterlilik ve uzmanl›k
gelifltirmeye yönelik olmaktad›r.10
Maddi olmayan varl›klar›, flirketlerin
bilanço ve gelir tablolar›nda görmek
mümkün de¤ildir. Ekonominin globalleflmesi, üretimde ay›rt edici bir faktör
olarak, flirkete ait özel bilgilerin de¤erini art›rm›fl ve bu de¤iflimi de iletiflim
a¤lar›n›n ucuz bir flekilde elde edilmesi sa¤lam›flt›r. Bu ba¤lamda, flirketlere
as›l rekabet avantaj› sa¤layan, müflteri
için de¤er yaratan, rakiplerin sahip
olmad›¤›, taklit edilemeyen ve alternatifi olmayan entelektüel sermaye gündeme gelmektedir.11
Entelektüel sermaye kavram› ilk olarak
John Kenneth Galbraith taraf›ndan
1969 y›l›nda kullan›lm›flt›r.12 Daha

7 David Matheson, Jim Matheson, Ak›ll› Örgüt, Çev: Meral Tüzel, Boyner Holding Yay›nlar›, ‹stanbul, 1999,
s.111.
8 Meral Tamer, “Karl Marx Nas›l Hakl› Ç›kt›?”, Milliyet Gazetesi, 25 Eylül 1997, s.6.

9 Tamer Çavuflgil, “Entelektüel Sermaye ve Entelektüel Örgüt”, Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim Dergisi,
C.2, Say›:2, 1992, s.226.
10 Nevzat Tetik, “Entelektüel Sermaye:Kapsam›, Ölçülmesi ve Raporlanmas›”, Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, Say›:184, A¤ustos 2003, s.166-167.
11 Taner Acuner ve Kader Tan fiahin, “Entelektüel Sermayenin Ölçülebilirli¤i Üzerine Heuristic (sezgisel) Bir
Araflt›rma”, 10.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitab›, 23-25 May›s 2002, s.40-41.
12 Inahi Pena, “Intellectual Capital and Business Start-up Success” Journal of Intellectual Capital, Vol.3 No.2,
2002, s.180.
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sonra 1975 y›l›nda Michael Kalecki
taraf›ndan kullan›lm›flt›r. Kalecki
makalesinde “Acaba kaç›m›z son on
y›lda elde etti¤imiz entelektüel sermayenin fark›nday›z” ifadesini kullanm›flt›r.
Özellikle 1990'l› y›llar›n bafl›ndan itibaren, entelektüel sermaye kavram›n›n
popülaritesi ve bu yöndeki çal›flmalar›n say›s› giderek artm›fl ve günümüzdeki anlam›yla entelektüel sermaye kavram› Thomas Stewart’›n 1991
y›l›nda kaleme ald›¤› “Beyin Gücü”
adl› makalesi ile gündeme tafl›nm›flt›r.
Yap›lan ilk çal›flmalar›n temel amac›
entelektüel sermaye kavram›n›n
tan›mlanmas›, s›n›fland›r›lmas› ve
ölçülmesi iken, daha sonraki çal›flmalarda entelektüel sermaye unsurlar›,
entelektüel varl›klar ve bunlar›n iflletme performans› üzerindeki etkileri ön
plana ç›kmaktad›r.13
2.2. Entelektüel Sermayenin Tan›m›
Entelektüel sermaye kavram›n› tan›mla
madan önce “entelektüel” kavram›n›n
tan›mlanmas› konunun daha iyi
anlafl›lmas› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
Entelektüel kelimesinin kökeni interlectio'dur ve Latince'den gelmektedir.
‹nter, aras›nda anlam›ndad›r ve iliflkiyi
içerir, lectio ise, okuma, elde edinilen,
ulafl›lan, toplanan bilgi demektir.14
Entelektüel kelimesi bilim, sanat ve

kültür alanlar›nda yüksek derecede
e¤itim görmüfl kimse, ya da ayd›n kesimini ifade etmede kullan›lan bir kavramd›r.15
Entelektüel sermayenin do¤ru ve tam
olarak tan›mlanmas› yönetimini, stratejik kullan›m›n› ve do¤al olarak ölçümünü kolaylaflt›racakt›r. Bugüne kadar
üzerinde hemfikir olunan tek bir entelektüel sermaye tan›m› bulunmamaktad›r. Bu nedenle, farkl› yazarlar›n
tan›mlar›n› gözden geçirmek faydal›
olacakt›r.
Webster's Sözlü¤ü entelektüel kelimesini rasyonel veya ak›ll›ca düflünce olarak tan›mlarken, sermaye kelimesini
toplanm›fl mal stoku olarak ifade
etmektedir. Buradan yola ç›karak,
konuflma dilinde entelektüel sermayeyi
düflünce birikim kapasitesi olarak ifade
etmek mümkündür.
Entelektüel sermaye kavram›na iliflkin
konuyla ilgilenenler taraf›ndan farkl›
bak›fl aç›lara göre de¤iflik tan›mlar
yap›lm›flt›r. Söz konusu tan›mlar›n
baz›lar›na afla¤›da de¤inilmifltir.
En basit flekliyle entelektüel sermaye,
“bir organizasyonun bilgi de¤eri”16
veya duyumsanmayan ve görünmeyen
varl›klar olarak bir iflletmenin sahip
oldu¤u kay›tl› bilgiler ve iflletmedeki
çal›flanlar›n bilgi, beceri ve deneyimleri” 17 fleklinde tan›mlanmaktad›r.

13 Pena, a.g.m.,s.180.
14 fiebnem Ar›kbo¤a, Entellektüel Sermaye, Derin Yay›nlar›, Yay›n No:30, ‹stanbul, 2003, s.73.

15 Halil Seyido¤lu, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, Güzem Yay›nlar›, No:4, Ankara, 1992, s.230.
16 Ali Talip Akp›nar, “Entellektüel Sermaye Kavram›”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Say›:1, Kocaeli, 2000, s.52.
17 Gülçin Büyüközkan, “Entellektüel Sermaye Yönetimi”, KalDer Forum, Nisan-May›s-Haziran 2002, s.35.
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Günümüzde özellikle hizmet sektöründeki iflletmelere bak›ld›¤›nda bilançolar›ndaki varl›klar› ile piyasadaki
de¤erleri aras›nda önemli bir fark
görülmektedir. Buradan yola ç›karak,
entelektüel sermaye maddi olmayan
varl›klard›r ve entelektüel sermaye
iflletmenin defter de¤eri ile piyasa
de¤eri aras›ndaki farkt›r, fleklinde
tan›mlamalar bulunmaktad›r.18
OECD, entelektüel sermaye kavram›n›, "iflletmelerin sahip olduklar›
maddi olmayan varl›klar›n, daha aç›k
bir ifadeyle organizasyonel sermayenin ve insan sermayesinin ekonomik
de¤eri" olarak tan›mlamaktad›r 19. Bu
tan›mlamada organizasyonel sermaye,
iflletmenin faydaland›¤› yaz›l›m sistemlerini, da¤›t›m kanallar›n› ve tedarik zincirlerini içine al›rken; insan sermayesi iflletme çal›flanlar›n›n tamam›n›
kapsamaktad›r.
Entelektüel sermaye, içerisinde sermaye kelimesi geçse de, bafll› bafl›na klasik bir muhasebe ölçütü ya da ekonomik bir terim de¤ildir. Napahiet ve
Ghoshal, entelektüel sermayeyi, "organizasyon, entelektüel topluluk ya da
profesyonel iflletmeler gibi sosyal
gruplar›n sahip oldu¤u bilgi ve ö¤renme yetene¤i" olarak tan›mlamaktad›r 20.
Boudreau, Ramstad, Davenport ve
Prusck ise, özellikle insan kaynaklar›

ve bilgi teknolojileri yönetimi konular›na odaklanarak, entelektüel sermayeyi yönetim faaliyetlerinin geneli ile
iliflkilendirmektedirler. Burada entelektüel sermaye, hem insan kaynaklar›
yönetimi hem de bilgi teknolojileri
konular›n› içine alan fonksiyonel bir
kavram olarak ön plana ç›kmakta ve
insan kaynaklar› ile bilgi teknolojileri
departmanlar›n›n yönetimsel problemlerine dikkatleri çekmektedir. Boudreau ve Ramstad'›n tan›mlamalar›nda,
entelektüel sermaye yaln›zca iflletmenin bu iki departman›nda bulunmaktad›r. Bu aç›dan ele al›nd›¤›nda entelektüel sermaye, iflbirli¤i sonucunda
oluflan bir etki de¤il, yaln›zca iflletmenin bu iki departman›n›n karfl›l›kl› etkileflimi sonucunda ortaya ç›kan bir
olgudur. 21
Entelektüel sermaye kavram› ile
yak›ndan ilgilenen yöneticiler ise,
entelektüel sermayenin finansal tablolara ve hissedar de¤erine yönelik etkileri üzerinde daha fazla durarak, bu
kavram›n tan›mlanmas›ndan ziyade
ölçülmesine ve yönetilmesine odaklanmaktad›rlar. Entelektüel sermaye gruplar›ndan Thomas Stewart, entelektüel
sermayeyi de¤er yaratmada kullan›labilecek bilgi, entelektüel mülkiyet ve
deneyim gibi her türlü entelektüel
materyal olarak tan›mlamaktad›r. Ste-

18 Nick Bontis, “There’s A Price On Your Head: Managing Intellectual Capital Strategically”, Business
Quarterly, Summer, 1996, s.3.
19 Lars Nerdrum, “Intellectual Capital”, Journal of Intellectual Capital,Vol.2,2001,s.127.

20 Janine Napahiet, Social and Intellectual Capital, Academy of Management Proceedings, 2002, s.245.
21 Jan Mouritsen, “Economical Value Added Versus Intellectual Capital”, Management Accounting
Research, Vol.9, 2002,s. 10-11.
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wart'›n bu alana yönelik en önemli
katk›s›, entelektüel sermaye kavram›n›n tan›mlanmas›nda ve ölçülmesinde
karfl›lafl›lan güçlüklere dikkat çekmifl
olmas›d›r .22 Skandia AFS fiirketi'nin
entelektüel sermaye yöneticisi Leif
Edvinsson ve “Intellectual Capital”
isimli eserin yazar› Michael Malone
ise entelektüel sermayeyi; insan sermayesi, yap›sal sermaye ile müflteri sermayesi unsurlar›ndan meydana gelen
ve entelektüel sermayenin de¤erini,
iflletmenin piyasa de¤erinden defter
de¤erinin ç›kart›lmas›yla hesaplanan
bir bileflen olarak ele almaktad›r 23.
Burada entelektüel sermaye; yat›r›mc›lar taraf›ndan s›kça kullan›lan piyasa
de¤eri/defter de¤eri oran›n›n, piyasa
de¤eri eksi defter de¤eri ile elde edilen
parasal tutar›yla ifade edilmektedir.
Ancak, bu parasal ifade, entelektüel
sermayeyi meydana getiren unsurlar›n
entelektüel sermayenin parasal de¤eri
üzerindeki etkilerini vurgulamada
yetersiz kalmaktad›r.
Hugh McDonald, entelektüel sermayeyi bir iflletmede bulunan farkl›laflt›r›c›
avantaj yaratmada kullan›labilecek bilgidir, fleklinde tan›mlamaktad›r.24 Bu
tan›mda iflletme çal›flanlar› taraf›ndan
bilinen ve rekabet avantaj› yaratabilecek olan bilgiler entelektüel sermaye
alarak ele al›nmakta ve entelektüel sermayenin ne oldu¤undan ziyade hangi
ifle yarad›¤› anlat›lmaktad›r.
22
23
24
25
26
27

Steward'a göre; entelektüel sermaye
zenginlik yaratmak üzere kullan›ma
sokulabilecek entelektüel malzemedir,
yani bilgi, entelektüel mülkiyet ve
deneyimdir.25 Steward, entelektüel sermayenin iflletmedeki çal›flanlar taraf›ndan bilinen ve iflletmeye rekabet üstünlü¤ü sa¤layan her türlü faktörün toplam›ndan olufltu¤unu ve patent, telif
haklar›, know-how gibi unsurlar›n ötesinde pek çok fleyi kapsad›¤›n› ifade
etmifltir.
Grafström ve Leif Edvinsson, entelektüel sermayeyi insan perspektifinden
gelece¤in de¤erlerini yaratmada
yard›mc› olabilecek kazan›lm›fl anlay›fllar›n toplam›yla birlikte iliflkileri de
kapsayan bir kavram olarak tan›mlamaktad›rlar.26 Grafström ve Leif
Edvinsson'a göre, entelektüel sermaye
de¤er yarat›c› potansiyel ve bunun
geliflimi ile birlikte bilgidir. Bugün ile
gelecek aras›ndaki efliktir.
Klein ve Prusak ise, entelektüel sermayeyi, daha yüksek de¤erlere sahip
varl›klar› yaratmada onlar› flekillendirecek, ele geçirecek ve harekete geçirecek entelektüel materyaldir27 fleklinde
tan›mlam›flt›r. Klein ve Prusak'›n
tan›m›nda önemli olan bir unsur entelektüel malzeme ile sermaye aras›nda
ay›r›m yap›lmas›d›r. Kay›t alt›na
al›nmam›fl bir fikir ya da unsur evrak
dosyalar› alt›nda kalm›fl bir rapor, ifl

Nick Bontis, ”Intellectual Capital”,Journal Management Rewiew,Vol.3, 1998,s.65.
Mark McElroy, ”Social Innovation Capital”, Journal of Intellectual Capital,Vol.3, 2002,s.30..
Steward, a.g.e., s.72.
Steward, a.g.e., s.12.
Gottfried Grafström, Leif Edvinsson, Accounting for Minds, Larsherberts Offset, Sweden, s.25.
David A. Klein, Laurence Prusak, Characterizing Intellectual Capital, March 1994, s.2
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arkadafllar› ile yap›lan informal bir
beyin f›rt›nas›, ulafl›lamayan bir sat›fl
temsilcisinin ö¤rendi¤i acil haber entelektüel malzemedir, ancak entelektüel
sermaye de¤ildir.28
Galbraith, entelektüel sermayenin
yaln›zca insan zekas›ndan kaynaklanan
bir unsur de¤il aksine, entelektüel faaliyetler bütünü oldu¤unu savunmaktad›r.29 Bu çerçevede, entelektüel sermaye yaln›zca statik bir maddi olmayan varl›k de¤il, iflletmenin belirlenen
hedeflere ulafl›lmas›n› kolaylaflt›ran
hedef bir süreç olmaktad›r.30
Bir baflka tan›mda entelektüel sermaye, kâra dönüfltürülebilen bilgidir ki,
bu bilgi; iflletmenin fikirlerinin, yeniliklerinin, teknolojilerinin, genel bilgilerinin, bilgisayar programlar›n›n,
dizaynlar›n›n, veri kullanma yeteneklerinin, iliflkilerinin, süreçlerinin,
yarat›c›l›klar›n›n ve yay›nlar›n›n bütünüdür.31 fleklinde ifade edilmifltir.
Entelektüel sermayenin tan›mlanmas›
ve bileflenlerine ayr›lmas› konusunda
oldukça detayl› çal›flmalar yapan di¤er
bir araflt›rmac› da Annie Brooking'dir.
Brooking, entelektüel sermayeyi iflletmeye fonksiyonellik kazand›ran ve bir-

birleriyle iç içe geçmifl maddi olmayan
varl›klar› tan›mlamakta kullanmaktad›r. Brooking'e göre iflletme, maddi
varl›klardan ve entelektüel varl›klardan meydana gelen bir bütün olup,
iflletmenin sahip oldu¤u entelektüel
varl›klar, piyasa varl›klar›, entelektüel
mülkiyet varl›klar›, insan-merkezli
varl›klar ve altyap› varl›klar› olmak
üzere dört grupta ele al›nabilir 32.
Yap›lan tüm bu tan›mlamalara karfl›n
entelektüel sermayenin genel kabul
görmüfl kesin bir tan›m› yap›lamamaktad›r ve s›k s›k entelektüel mülkiyet,
entelektüel varl›klar, maddi olmayan
varl›klar ve bilgi varl›klar› terimleri ile
efl anlaml› olarak kullan›lmaktad›r.
Entelektüel sermaye bu kavramlar›n
tümünden daha kapsaml›d›r. Entelektüel sermaye statik bir varl›ktan çok,
iflletmenin gereksinimlerine uyguland›¤›nda katma de¤er yaratan dinamik bir unsurdur.33
Entelektüel sermaye için yukar›daki
tan›mlamalar›n, ortak noktalar›n› içeren flöyle bir tan›m verilebilir:34
Entelektüel sermaye; mayas›n› bilgi,
beceri, deneyim ve enformasyonun
oluflturdu¤u, iflletmenin mevcut ve

28 Steward, a.g.e., s.72.
29 Pena, a.g.m., 180.
30 Metin Kamil Ercan, M.Baflaran Öztürk ve Kartal Demirgünefl, De¤ere Dayal› Yönetim ve Entellektüel
Sermaye, Gazi Kitabevi, Ankara, 2003, s.101.
31 Fatma Ayano¤lu fiiflman ve Bülent fiiflman, “Entelektüel Sermayenin Unsurlar›, Ölçülmesi ve Muhasebe
lefltirilmesi”, Yaklafl›m Dergisi, Say›:136, Nisan 2004.
32 Annie Brooking, Intellectual Capital, International Thomson Business Press,s. 12.
33 Murat Ertu¤rul, “Bilgi Ça¤›nda ‹flletmelerin Yeni Kayna¤›: Entelektüel Sermaye”, Active Yönetim, EkimKas›m 2000, s.75.
34 Mustafa Ç›kr›kç› ve Abdülkerim Dafltan, “Entelektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar Arac›l›¤›yla
Sunulmas›”, Bankac›lar Dergisi, Say›:43, 2002.
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gelecekteki baflar›s›n› do¤rudan etkileyen ve rakip firmalarla k›yaslamada
konumunu ortaya koyan sahip oldu¤u
bilgi, bilgi sistemleri, patent, telif haklar› ve lisans anlaflmalar› gibi maddi
olmayan soyut varl›klar›n bütünüdür.
Özetlemek gerekirse, entelektüel sermayenin konusunun yaln›zca bir iflletmenin entelektüel boyutu olmad›¤›,
aksine iflletmenin kaynaklar›n›n yeni
pazarlarda de¤er yarat›c› amaçlar do¤rultusunda kullan›lmas›, di¤er bir ifadeyle iflletmenin yeni fikirleri ürünlere
ve hizmetlere dönüfltürebilme yetene¤i
oldu¤u aç›kça görülmektedir.

2.3.Entelektüel Sermayenin Önemi
Ve Özellikleri
Günümüzde zenginlik yaratmada ihtiyaç duyulan sermaye varl›klar› olarak
üretim teçhizatlar›, arazi, emek ve fabrikalar›n yerini bilgi varl›klar› alm›fl
durumdad›r. Dolay›s›yla geleneksel
yöntemlerle çal›flan ifl kurulufllar›
uygun tasarlanmad›klar›ndan bilgiyi
iyi yönetemezler. Bilgi bafll› bafl›na
üretimin en önemli girdisi haline geldi¤inden entelektüel varl›klar› yönetme
iflletmelerin en önemli görevi haline
gelmifltir. Entelektüel varl›klar her
zaman önem tafl›m›fllar fakat hiçbir
zaman bu derecede ön plana
ç›kmam›fllard›r. Bilgiyi de¤ere dönüfltürerek finansal sonuçlar ortaya koyan
iflletmelere bilgi flirketleri ismi veril-

mektedir. Bilgi flirketleri oldukça hafif
yükle dolafl›rlar, onlar›n kilit varl›klar›
maddi olmayan bir nitelik tafl›r ve
varl›k sahibi olmaya da ald›r›fl etmezler. ‹flletme elinde entelektüel sermaye
bulundu¤u sürece di¤er varl›klar›
yönetme ile bu varl›klara para ödemenin getirdi¤i yük ve maliyet söz konusu olmaks›z›n gelir elde eder. Yani
art›k bilgi flirketleri varl›k istemeyen
karakterdedirler.35
Entelektüel sermayenin özelliklerini
flöyle s›ralayabiliriz:36
1- Entelektüel sermaye, iflletme bilançosundan tam olarak elde edilemeyen
maddi olmayan varl›klar›n toplam›d›r.
2- Entelektüel sermaye, iflletmelerin
rekabet üstünlü¤ünün kal›c›l›¤›n›n sa¤lanmas›n›n temel kayna¤›d›r.
3- ‹flletmenin entelektüel sermayesinin
yönetimi önemli bir yönetsel sorumluluktur.
4- Entelektüel sermayedeki art›fl veya
azal›fllar›n, entelektüel performans olarak adland›r›lmas› mümkündür;ölçülebilir ve görünür hale getirilebilmektedir.
5- Entelektüel sermayeyi ölçmek ve
görünür hale getirmek için sistematik bir
yaklafl›m, iflletmelerin türüne, büyüklü¤üne, yap›s›na, sahiplerine ve co¤rafi yerleflimine ba¤l› olmaks›z›n artan bir flekilde de¤erli hale gelmektedir
2.4. Entelektüel Sermayenin Unsurlar›

35 Serdar Öge, “Entelektüel Sermaye, ‹flletmeler ‹çin Yeni Bir De¤er”, Atatürk Üniversitesi ‹‹BF Yay›n›,
C.16, Say›:5-6, 2002, s.180.
36 Arzum Eken Çelik ve Selçuk Perçin, “Entelektüel Sermayenin ‹flletme Baz›nda Ölçülmesi ve De¤erlendi
rilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bak›fl, Say›:2, Ekim 2000, s.113.
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Entelektüel sermaye unsurlar›na yönelik tan›mlamalar›n birbirinden farkl›
olmas›, tan›mlamay› yapan kiflilerin
e¤ilimlerinin ve yönelimlerinin bir
sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Her
bir tan›mlama, di¤erlerinden ba¤›ms›z
olarak, muhatab›n bak›fl aç›s›n›, yönelimini ve e¤ilimini yans›tmaktad›r.
Entelektüel sermaye unsurlar› ile ilgilenen kiflileri afla¤›da belirtilen gruplar
dahilinde s›n›fland›rmak mümkündür 37;
Bilgi ve E¤itim : Bu konuyla ilgilenen
kifliler, öncelikle entelektüel sermayenin insan sermayesi unsuru ile ilgilenmektedirler. Temel yönelimleri, yeni
ya da daha fazla bilginin elde edilmesi
ve bu bilgilerin kullan›ma haz›r hale
getirilmesi olup, burada yarat›c›l›k ön
plana ç›kmaktad›r.
Bilgi Yönetimi: Günümüzde bilgi
yönetimi kavram›, bilgisayar-destekli
bilgi sistemleri yönetimi ile efl anlaml›
olarak alg›lanmaktad›r. Bu çerçevede,
veri ya da bilginin tan›mlanmas›, elde
edilmesi, kullan›m alanlar›n›n geniflletilmesi ve etkin biçimde yönetilmesi
ön plana ç›kmaktad›r.
Yenilik Yönetimi: Bu kavram genellikle araflt›rma ve gelifltirme yönetimi
ile ilgilidir. Bu çerçevede, yeni fikirlerin yeterlik ve etkinlik derecelerinin
art›r›lmas› ve de¤er yarat›m› konular›
ön plana ç›kmaktad›r.
Sermaye Piyasalar›: Sermaye piyasalar› ile ilgilenen kifliler entelektüel sermayeyi iflletmenin bir varl›¤› olarak ele
almaktad›rlar. Bu kiflilerin amaçlar›,

iflletmenin entelektüel sermayesini
art›rmak, entelektüel sermayenin
de¤erlemesini yapmak, bilanço üzerindeki etkilerini tespit etmek, bu çerçevede mevcut ve potansiyel yat›r›mc›lar› etkilemektir.

Hissedarlar: Hissedarlar, entelektüel
sermayeyi iflletme varl›¤› olarak ele
almakta olup, entelektüel sermayenin
tutar› ve bu sermayenin etkin olarak
kullan›m› ile ilgilenmektedirler.

Yöneticiler: Yöneticiler, iflletmenin
entelektüel sermayesini yöneten kiflilerdir. Yöneticilerin amac›; entelektüel
sermayenin nakit ak›m› yaratma gücünü art›rmakt›r. Entelektüel sermaye ile
ilgilenen yöneticiler firman›n gelecekte yarataca¤› nakit ak›mlar›na, ekonomik kârl›l›¤a ve sürdürülebilir rekabet
avantajlar›n›n yarat›lmas›na odaklanmaktad›rlar.
Entelektüel sermaye unsurlar›n›n de¤iflik boyutlarda tan›mlanmas› onun
yap›s›n›n da ortaya ç›kar›lmas›nda
etkili olmufltur. Her iflletmenin kendisine rekabet avantaj› sa¤layan de¤iflik
üstünlükleri vard›r. Kuflkusuz, stratejik
yönetim
kavram›n›n
güncellik
kazand›¤› y›llardan itibaren bu unsurlar üzerinde en çok çal›fl›lan faktörler
olmufltur. Michael Porter'›n bu alandaki çal›flmalar› ve Glueck, Chandler gibi
yöneticilerin konuya katk›lar› büyüktür. Ancak, burada üzerinde durulan
konu rekabet üstünlü¤ünü yaratan
insan faktörüne ait tüm zenginliklerin
ortaya ç›kar›lmas›, paylafl›lmas›, mümkün oldu¤unca ço¤alt›l›p, kaybol-

37 Patrick Sullivan, Value-Driven Intellectual Capital, JohnWiley&Sons Press, 2002, s.5,7.
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mas›n›n önlenmesi ve etkisinin ölçülmesidir.
Entelektüel sermaye belirli bir bak›fl
aç›s› ve belirlenmifl bir amaç olmad›¤›
takdirde varl›k kazanamaz. ‹flletmelerin onlarla ne yapaca¤›n› bilmemesi
halinde entelektüel varl›klar› tan›mlamas› ve yönetmesi mümkün olmaz. Bu
nedenle, bilginin iyi analiz edilip gereken yerlerde kullan›lmas› gerekir.
Örtülü bilginin kolayca aç›k bilgi haline getirilebilece¤i ortam ve yeteneklerin kazan›lmas› gerekir.
Entelektüel sermayeyi anlayabilmek,
bulabilmek ve kullanabilmek için bu
sermayeyi yaratan unsuru tan›mlamak
gerekir.38 Entelektüel sermayeyi oluflturan unsurlar›n bu flekilde s›n›fland›r›lmas›, elle tutulamayan ve flirketin
bilgi varl›klar›n› yans›tan faktörlerin
yöneticiler taraf›ndan kullan›lmas›n›
sa¤lamaktad›r.
Entelektüel sermaye unsurlar› her bir
bilim adam›nca farkl› bak›fl aç›s›yla
de¤erlendirilse de temelde ayn›,
s›n›fland›rma farkl›d›r. Asl›nda, entelektüel sermaye; insan sermayesi,
yap›sal sermaye ve müflteri sermayesi
unsurlar›n›n sinerjik etkilefliminin bir
bileflimidir. Bu unsurlara iliflkin aç›klamalar afla¤›da verilmifltir.*

‹nsan Sermayesi
Özellikle, 1980 sonras› iflletme yönetimine iliflkin çal›flmalarda, insan kaynaklar› ve ona iliflkin yeni yaklafl›mlar
a¤›rl›kl› olmaya bafllam›flt›r.
Edvinsson, entelektüel sermayeyi bir
a¤aca benzeterek insan sermayesini
a¤ac›n geliflmesini sa¤layan özsu oldu¤unu ifade etmektedir. 39
Hubert Saint-Onge ise insan sermayesi
müflterilere çözümler üretmek için
çal›flanlar›n ihtiyaç duydu¤u yeteneklerdir 40, fleklinde tan›mlamaktad›r.
‹nsan sermayesi; bireysel olarak kiflinin kal›tsal özellikleri, e¤itimi, tecrübesi ile hayat ve iflletme hakk›ndaki
tutumlar›n›n kombinasyonundan oluflur.41
Genifl anlamda bir tan›m vermek istersek insan sermayesi, müflterilerin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak çözümler üretebilme kabiliyeti, çal›flanlar›n yetenekleri ve fikir yap›lar›d›r. 42
‹nsan sermayesi yeniliklerin kayna¤›
oldu¤u için son derece önemlidir ve
iflletmelerin limitsiz yenilenme potansiyelini ifade etmektedir. Ak›ll› iflletmeler küresel perspektifte stratejik
ö¤renme ve yenilikçi de¤er dönüflümü

38 Steward, a.g.e., s.81.
Daha fazla bilgi için bkz. Ar›kbo¤a, a.g.e.,s.82-99.; Ercan, Öztürk ve Demirgünefl, a.g.e., s.110-115.;
Fatma Ayano¤lu fiiflman ve Bülent fiiflman, a.g.m.; Mustafa Ç›kr›kç› ve Abdülkerim Dafltan, a.g.m.; Bar›fl
Sipahi, “Entelektüel Sermayenin Finansal Tablolarda Raporlanmas›na ‹liflkin Yaklafl›mlar”, Muhasebe ve
Finansman Dergisi, Say›:24, ‹stanbul, Ekim 2004, s.146-147.; Ferifltah Sönmez, “Entelektüel Sermaye
Yönetimi”, E-Yaklafl›m Dergisi, Say›:10, May›s 2004.
39 Grafström, Edvinsson, a.g.e., s.29.
40 Hubert Saint-Onge, “Human, Structural and Customer Capital”, Measuring & Valuing Intellectual
Capital Conference 16-17 June 1998, London, s.12.
41 Nick Bontis, , “There’s A Price On Your Head: Managing Intellectual Capital Strategically”, s.3.
42 Wendi Bukowitz, “Benchmarking Intellectual Capital Measurement Practices”, Measuring & Valuing
Intellectual Capital Conference 16-17 June 1998, London, s.3.
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ile ifade edilirler ve bu, yap›sal sermayenin deste¤iyle artmaktad›r. Entelektüel sermayenin temelini çal›flanlar›n
yeteneklerinin topland›¤› bir havuz
olarak görmek mümkündür.43 Ancak,
birbirinden ba¤›ms›z, birbiriyle iliflki
kurmayan bilgi ve yeteneklerini paylaflmayan kiflilerin bu kapasiteyi
yaratt›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir.
Kiflilerin her türlü becerisinin insan
sermayesi yaratmayaca¤› aç›kt›r.
Örne¤in: rutin ifller çok rahatl›kla otomasyon yoluyla halledilebilir, iflletmeler için insan sermayesi yaratma ve
kullanma yolu, çal›flanlar›n›n zamanlar›n›n ve yeteneklerinin büyük bir
bölümünü yenilik getirici faaliyetlere
yöneltmesidir. ‹nsan sermayesini gelifltirebilmek için öncelikli olarak iflletmeler, insanlar›n bildi¤i fleyleri daha
fazla kullanmal› ve daha çok insan
iflletme için yararl› daha fazla fley
ö¤renmelidir. 44
Bünyesinde bulunan insanlar›n sahip
olduklar› bilgilerden en iyi biçimde
yararlanmada iflletmenin kollektif
yetene¤i olarak da belirtilen insan sermayesinin bileflenlerini afla¤›daki gibi
s›ralamak mümkündür:45
- Teknik bilgi (know –how),
- E¤itim,

- Mesleki yeterlilik,
- Bilgi üretimine yönelik çal›flmalar,
- Yetenek/beceri oluflturmaya yönelik
çal›flmalar,
- Giriflimcilik coflkusu, mucitlik,
kabullenici ve reddedici yetenekler,
de¤iflimcilik.
Yap›sal Sermaye
Yöneticilerin görevlerinden biri bilgiyi
iflletmenin içine al›p bilginin flirketin
mal› haline gelmesini sa¤lamakt›r.
Ancak bu flekilde bilginin devaml›l›¤›
ve sürekli olarak gelifltirilmesi sa¤lanabilir. ‹flletmelerde bilginin iflletmeye
ait olmas› sa¤lanabilirse yap›sal sermaye de yarat›lm›fl olabilir. Steward,
yap›sal sermayeyi k›saca geceleri eve
gitmeyen bilgi olarak tarif etmektedir.46
Saint-Onge'ye göre yap›sal sermaye
iflletmenin piyasa beklentilerini
karfl›lama yetene¤idir.47 Bontis ise,
yap›sal sermaye, çal›flanlar› optimum
entelektüel performans göstermeleri
için destekleyen ve buna ba¤l› olarak
iflletmenin optimum performans› göstermesini sa¤layan yap›d›r, fleklinde
tan›mlamaktad›r.48
Çal›flanlar›n yüksek potansiyele sahip
olmas› yeterli de¤ildir. E¤er çal›flanlar
güçlü bir yap› ile desteklenmezlerse

43 ---, “Human Capital in Transformation”, Intellectual Capital Prototype Report, Scandia, 1998, s.6.
44 Tamer Koçel, ‹flletme Yöneticili¤i, Beta Bas›m Yay›m Da¤›t›m A.fi., ‹stanbul, 1998, s.423.

45 James Guthrie, “The Management, Measurement and The Reporting of Intellectual Capital”, Journal of
Intellectual Capital, Cilt.2, Say›:1, 2001, s.35.
46 Steward, a.g.e., s.119.
47 Saint-Onge, a.g.e., s.13.
48 Nick Bontis, “Intellectual Capital: an Exploratory Study That Develops Measures and Models”,
Management Decision, 36/2, 1998, s.66.
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asla potansiyellerinin tamam›n› ortaya ç›karamazlar. Bu aç›dan ele al›nd›¤›nda
yap›sal sermayenin insan sermayesinden daha önemli oldu¤u ifade edilebilir.
Bilgi yönetimi alan›ndaki çal›flmalar da göstermektedir ki iflletmelerde organizasyonel yap› ve iklim, geliflmeyi etkileyen yap›sal sermayeyi yaratan en önemli faktörlerdir.
Yap›sal sermaye iflletmeye aittir ve bu paylafl›labilir, yeniden üretilebilir. Yap›sal
sermayeyi yaratan unsurlara bak›ld›¤›nda bunlar›n bir k›sm› patentler ve telif
haklar›yla güvence alt›na al›nabilecek olan teknolojiler, bulufllar, veriler vb.'dir.
Yap›sal sermayenin bir di¤er bölümü ise, strateji, kültür, yap› ve sistemler, örgütsel rutin ve prosedürlerden oluflur.49
Yap›sal sermayenin yarat›lamad›¤› bir iflletmede entelektüel sermaye sadece
insan sermayesinden ibaret hale gelir. Yap›sal sermaye; etkinlik unsurlar›, iflin
yap›lma süresi, süreç olarak yenilikçilik ve bilgiyi kodlayabilme gibi yap›lar›
kapsamaktad›r.50 Bu yap› ayn› zamanda, çal›flan bafl›na düflen maliyetleri minimize eder ve kâr maksimizasyonunu sa¤lar. 51
‹nsan sermayesinden daha önemli olan yap›sal sermaye iflletmeden iflletmeye
farkl›l›k arz etmekle birlikte örgüt içerisinde yap›sal sermayeyi oluflturan unsurlar› afla¤›daki gibi s›ralamak mümkündür: 52
Entelektüel Mülkiyete ‹liflkin Altyap› Varl›klar›;
- Patentler,
- Yönetim felsefesi,
- Telif haklar›,
- Örgüt kültürü,
- Dizayn haklar›,
- Yönetim süreçleri,
- Ticari s›rlar,
- Bilgi sistemleri,
- Ticari amblemler,
- A¤ sistemleri,
- Hizmetle ilgili amblemler.
- Finansal iliflkiler.
Müflteri Sermayesi
Bugün iflletmelerin faaliyetlerine yön veren önemli unsurlardan birinin müflteriler oldu¤u aç›kt›r. Do¤al olarak iflletmelerin faaliyetlerini yönlendiren bu unsurun iflletmenin öz de¤erleri içine kat›lmas› faydal› olacakt›r.
Pazarlama alan›nda yap›lan araflt›rmalarda görülen önemli bir gerçek; “yeni müflteri bulman›n mevcut müflteriyi elde tutmak” tan daha pahal› oldu¤udur.53 Yeni
49 Steward, a.g.e., s.120.
50 Nick Bontis, “Intellectual Capital: an Exploratory Study That Develops Measures and Models”, s.66.

51 Bontis, “Intellectual Capital: an Exploratory Study That Develops Measures and Models”, s.66
52 Saime Önce, Muhasebe Bak›fl Aç›s› ‹le Entellektüel Sermaye, T.C. Anadolu Üniversitesi Yay›nlar›
No:1100, Eskiflehir, 1999, s.29.
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müflteri bulman›n yüksek maliyeti
yan›nda yeni müflterilerin belirli bir
süre için iflletmenin eski müflterilerinden daha az al›m yapt›klar› ve
dolay›s›yla daha düflük kâr yaratt›klar›
görülmektedir.54 Müflteri ba¤l›l›¤›
yaratman›n avantajlar› sadece yeni
müflteri kazanman›n yüksek maliyetinden kaynaklanmaz. Eski müflterilerin
mal veya hizmeti tan›mas›n›n yan›s›ra
iflletmenin müflteri hakk›ndaki bilgilere
sahip olmas› problemlerin azalmas›na
neden olurken di¤er taraftan mal veya
hizmetten memnun olan müflteriler
ayn› hizmetlerden yararlanabilmek için
daha yüksek bedeller ödemeye raz›
olurlar ve uzun vadede bedava reklam
yap›lm›fl olur. Bu reklam bizzat müflterilerin kendi çevrelerine verdikleri bilgiyi içerdi¤inden di¤erlerinden daha
inand›r›c›d›r.55 Bu gerçekten hareketle, birçok iflletme müflteri ba¤l›l›¤›
yaratmak için faaliyetlerini yeniden
gözden geçirip düzenlemektedir.
Entelektüel sermaye uygulamalar›nda
öncü iflletme olan Skandia taraf›ndan
müflteri sermayesi, müflteri iliflkilerinin
bugünkü de¤eri olarak ifade edilmektedir. Bu de¤er, bireysel araçlarla de¤il
ancak dinamik bir iliflki ile yükselebilir.
Pazarlama kanallar› bilgisi ve müflteri
iliflkileri müflteri sermayesinin ana
temas›n› oluflturmaktad›r. Müflteri ser-

mayesi, iflletmenin geçmiflteki maddi
olmayan (intangible) varl›klar›ndan
kaynaklanan potansiyeli ifade etmektedir. Bu varl›klar; müflteriler, tedarikçiler, devlet veya ilgili endüstri kurulufllar›n›n içine yerleflmifl olan bilgiyi
içermektedir. Bu sermayede, pazarlama kanallar› bilgisi, müflteri bilgisi,
tedarikçilerle iliflkiler kadar, endüstri
birlikleri ve devletin etkisinin de
anlafl›lmas› gerekmektedir .56
Steward'a göre müflterisi olan her iflletmenin müflteri sermayesi vard›r ve
entelektüel sermaye içinde de¤eri en
belirgin olan müflterilerdir. Müflteri sermayesini yans›tan piyasa pay›, müflteri
tutma ve kaç›rma oranlar›, müflteri
bafl›na kârl›l›k oranlar› gibi oranlar›
takip etmek daha kolayd›r.
Hubert Saint-Onge ise müflteri sermayesini, iflletmenin faaliyetlerinin derinli¤i, geniflli¤i ve karl›l›¤›yla birlikte
iflletmenin unvan de¤erini ifade etmektedir.
Ekonomik ifllemlerin de¤erindeki en
önemli bileflen bilgidir. Al›n›p sat›lan
her fley bilgiye dönüflmüfltür. Bu nedenle, müflteri sermayesinin bafll›ca unsuru
bilgidir. Bilginin güç haline geldi¤i
günümüz koflullar›nda bu gücün mal
ak›fllar› yönünde müflteriye do¤ru kaymas› entelektüel sermayeyi yönetmenin
de bir ilkesi haline gelmifltir.

53 ‹smet Mucuk, Pazarlama ‹lkeleri, Türkmen Kitabevi, ‹stanbul, 2001, s.15.
54 Frederick F. Reichheld, W. Earl Sasser, Jr. “Zero Defections: Quality Comes to Services”, Harvard

Business Review, September-October, 1990, s.106.
55 Reichheld, Sasser, a.g.m., s.107.
56 Reichheld, Sasser, a.g.m., s.107.
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Entelektüel sermaye çal›flmalar›n›n yap›ld›¤› iflletmelerde müflteriye olan yaklafl›m geleneksel iflletmelerden daha farkl› bir görünüm kazanm›flt›r. Örne¤in,
Skandia'da müflteri geçici olarak iliflki kurulan kifli ya da kurulufllar de¤il
karfl›l›kl› iliflkilerle de¤er yarat›labilecek bir yat›r›m olarak kabul edilmektedir.
Bu nedenle, müflteri iliflkileri iflletmenin potansiyel kazançlar›, baflar›s› ve de¤erlendirilmesinde de¤er yarat›c› bir bölüm olarak görülmektedir .57
Müflteri sermayesinin unsurlar›n› afla¤›daki gibi s›ralamak mümkündür: 58
- Markalar
- ‹flle ilgili iflbirli¤i
- Müflteriler
- Lisans anlaflmalar›
- Müflteri sadakati
- ‹stenen nitelikteki sözleflmeler
- ‹flletme ad›
- Franchising anlaflmalar
- Da¤›t›m kanallar›
3. ENTELEKTÜEL SERMAYE YÖNET‹M‹
‹flletmeler aç›s›ndan entelektüel sermayenin ölçülmesi ve k›yaslanmas› kadar, bu
de¤erin etkin bir flekilde tespiti, sahiplenilmesi ve gelifltirilerek iflletme için rekabet avantaj› yaratabilecek flekilde kullan›lmas› da önem tafl›maktad›r. Entelektüel sermayenin yönetilmesi, buna uygun bir yap›n›n kurulmas› son derece zor ve
ayn› zamanda farkl› iflletmeler için farkl› özellikler içermektedir. Keith Breadley'e göre, mevcut yönetim teorileri henüz entelektüel varl›klar›n oluflturduklar›
yeni yap›y› tam olarak aç›klamaktan ve bilgilendirmekten uzakt›r. 59
Edvinsson’a göre entelektüel sermaye yönetimi, bilgi yönetiminden daha kapsaml›d›r. Bilgi yönetiminin temel amac›, bilginin daha etkin ve verimli
kullan›lmas›n› sa¤layarak flirketin de¤er yaratabilme kapasitesini yükseltmektir.
Entelektüel sermaye yönetiminin ana amac› ise, entelektüel sermaye kalemlerini
tan›mlayarak, onlar› elde ederek ve dönüflümlerini sa¤layarak artt›rmakt›r. Neticede her iki tan›mda da ortak olan fley, de¤er yaratma ve de¤er artt›rma u¤rafllar›n›n varl›¤›d›r. Örgüt üyesi bir bireyin bilgi ve becerisi kurum bilgisine dönüfltürülememifl ise, örgüt için ele geçirilememifl kay›p bir de¤er olarak kalacakt›r.
Bireyin sahip oldu¤u bilgi, bir örgütsel de¤er amac›yla paylafl›ld›¤›nda ancak
entelektüel sermayenin bir parças› haline gelecektir. Dolay›s›yla bilgi yönetimi
ve entelektüel sermaye yönetimi kavramlar› birbirlerini tamamlayan kavramlar
olarak dikkate al›nabilir. Bilginin yönetilmesi gerçekte flirketin elindeki veri ve
enformasyon insan sermayesi ve müflteri sermayesi haline dönüfltürülmesi
eylemlerini kapsarken, entelektüel sermaye yönetimi, bu süreç sonunda ortaya
57 Hubert Saint-Onge ,a.g.e., s.16.
58 Guthrie, a.g.m.,s.35.
59 Keith Bradley, “Intellectual Capital, and The New Wealth of Nations”, Royal Society of Arts, 21.
October, 1996, Stockholm, s.5.
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ç›kan kurumsal de¤erlerin artt›r›larak
piyasada de¤er haline dönüfltürülmesini kapsar. 60
Entelektüel sermaye yönetiminin esas›,
bilginin iflletme için de¤er yaratan herhangi bir fleye dönüfltürülmesidir. 61
3.1. Entelektüel Sermaye Yönetimi
için Koflullar ve ‹flletme ‹çin Yararlar›
Entelektüel sermaye yönetim sisteminin gelifltirilebilmesi için öncelikle
iflletmede baz› koflullar›n sa¤lanm›fl
olmas› gereklidir. Söz konusu koflullar
afla¤›daki flekilde s›ralanabilir:
1- ‹flletme yönetiminin, iflletme performans›n›n sadece finansal terimlerle
ifade edilemeyece¤i bilincine sahip
olmas› gerekir.
2- ‹flletmedeki herkes, iflletmeye de¤er
yaratan maddi olmayan varl›klar›n
neler oldu¤unu ve bunlar›n iflletmenin
performans› üzerindeki etkilerini
anlam›fl olmal›d›r.
3- Entelektüel sermaye yönetiminin
benimsenmesi, ço¤u iflletmenin örgüt
kültü-rünü de¤ifltirmesini veya düzeltmesini gerektirir. Geleneksel örgütler
bireysel yeteneklere ve know-how’a
de¤er verip desteklerken, entelektüel
sermaye paylafl›lm›fl uzmanl›klar› destekler. 62
Entelektüel sermaye yönetiminin bir
organizasyona yararlar› flu flekilde çerçevelendirilebilir: 63

1- Ö¤renme derinli¤i,
2-Uygulamaya geçme süresinin
k›salt›lmas›,
3-Maliyet ve yat›r›mlardan transferler
ya da yap›sal ve örgütsel sermayenin
yeniden de¤erlendirilmesi,
4- ‹nteraktivitelerin gelifltirilmesiyle
daha yüksek de¤er yaratma.
3.2. ‹flletmeleri Entelektüel Sermaye
Yönetimine ‹ten Nedenler
Günümüzde h›zla de¤iflen yönetim
anlay›fl›, iflletmelerin yeni yönetim
stratejileri gelifltirme zorunluluklar›,
yeni aray›fllara yol açm›flt›r. Bunun
ötesinde iflletme yönetiminde yaflanan
kimi de¤iflimler art›k yönetime tam
anlam›yla faydal› olamamakta, gelifltirilecek yeni stratejiler için yetersiz kalmaktad›r.
Günümüzde yönetim anlay›fl›nda yaflanan geliflmeler sonucu ortaya ç›kan
de¤iflim ve iflletme yönetimini entelektüel sermaye yönetimine zorunlu k›lan
nedenler konuyla ilgili çeflitli yay›nlarda afla¤›daki gibi özetlenmifltir.*

1. ‹flletmelerin S›n›rlar›nda Oluflan
Erozyonlar: Entelektüel sermayenin
yönetimi beraberinde çok kat› olarak
tan›mlanm›fl olan iflletme s›n›rlar›n›n
art›k ortadan kalkmaya bafllad›¤›n›
göstermektedir. 64 Geleneksel iflletmelerde iflletme ve müflteri aras›nda kes-

60 Öge, a.g.m., s.197.
61 Maye Belyolava, Entelektüel Sermayenin Firma De¤erine Etkisinin Ölçülmesi ve De¤erlendirmesi,

Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansman Bilim Dal›,
Ankara, 2003, s.38.

62 Belyolava, a.g.m., s.42.
63 Sönmez, a.g.m.

_ Bu konu Bradley, a.g.m. ve Ar›kbo¤a, a.g.e. de daha detayl› aç›klanm›fl olup, burada belirgin noktalar›
özetlenmifltir.
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kin s›n›rlar bulunmaktad›r. Ancak,
entelektüel sermayenin yarat›labildi¤i
alanlarda müflterilerin yan›nda iflletme
ile ilgili taraflar (paydafllar) iflletmenin
geçirgen s›n›rlar› sayesinde yap›n›n
önemli parçalar› haline gelmektedirler. 65
Modern iflletmelerin özünü oluflturan
bilgi ve know-how, elektronik posta,
fax veya internet arac›l›¤›yla kolayca
iflletme d›fl›na iletilebilmektedir. Al›fl
verifller internet üzerinden online olarak yap›labilmekte ve bu al›flveriflte
yaln›zca basit ürünler de¤il bankac›l›k
ifllemleri ve de¤erli ka¤›t ifllemleri de
yap›labilmektedir. Bu nedenle, Entelektüel sermaye küresel kaynak haline
gelmifltir ve kat› iflletme s›n›rlar› içinde
de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir.
Do¤al olarak bu de¤iflim, geleneksel
çal›flma yöntemlerini kullanmay› zorlaflt›rmaktad›r. 66
2. Bilginin Fiyat› Belirleyici Etkisi:
Bilginin temel oldu¤u alanlarda fiyat
sadece o iflletmenin yapt›¤› iflle orant›l›
olarak ortaya ç›kmamaktad›r. Fiyat,
di¤er iflletmelerin performanslar›yla
orant›l› olarak belirlenmektedir. 67
Özellikle hizmet sektöründe sat›n
al›nan mallar daha çok bilgi içermektedir. 68
Entelektüel sermayesi güçlü iflletmelerin müflterileri daha yüksek de olsa,
di¤er iflletmelerden daha yüksek fiyat-

lar› ödemeye haz›rd›rlar. Çünkü bu
fiyat farkl›l›¤›n›n daha do¤rusu yüksek
fiyat›n kendilerine avantajlar, ya da
daha de¤iflik kazançlar sa¤layaca¤›na
inan›rlar. Böylece entelektüel sermayesi güçlü olan iflletmeler benzer alanda faaliyet gösteren di¤er iflletmelerle
ayn› fiyatlar› uygulama ya da rakip
iflletmelerin fiyatlar›na uygun fiyatlar›
seçme gibi zorunluluklarla karfl›
karfl›ya kalmazlar.
3. Tekelci Yap›lar›n Oluflmas›: Bilgi
yo¤un iflletmelerde sabit maliyetler
oldukça yüksek, de¤iflken maliyetler
ise son derece düflüktür. 69
Enformasyon, iflletmelerin bulundurmak zorunda olduklar› stoklar› azaltarak da de¤iflken maliyetlerin düflmesinde önemli bir rol oynamaktad›r. De¤iflken maliyetlerin düflük olmas› bir
taraftan bilgi temelli iflletmelerin h›zla
büyüyerek
piyasalarda
tekelci
yap›lar›n oluflmas›n› sa¤larken, di¤er
taraftan piyasalarda standartlaflmay› da
sa¤lamaktad›r.
De¤iflken maliyetlerin düflüklü¤ü iflletmelerin yenilik ve teknolojik de¤iflimde önemli kazançlar elde etmesini sa¤lamaktad›r. Her yeni ürün ile piyasa da
daha aktif olmay› sa¤layacak bir ortam
ortaya ç›kabilmektedir. Bu nedenle
ortaya tekel e¤ilimi yüksek iflletmeler
ve tekelleflen piyasalar ç›kabilmektedir.

64 Bradley, a.g.m., s.6.
65 Stephen Denning, “Understanding The Emerging Knowledge Economy”, Measuring and Valuing

Intellectual Capital Conference, 4-5 November, New York, 1998, s.17-18.
66 Ar›kbo¤a, a.g.e., s.143
67 Bradley, a.g.m., s.7.
68 Stewart, a.g.e., s.16.
69 Bradley, a.g.m., s.8.
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3.3. Entelektüel Sermaye Yönetiminin ‹flletmenin Yönetim Yap›s›nda
Oluflturdu¤u Farkl›l›klar
Entelektüel sermaye yaratan ve bunu
gelifltiren iflletmeler incelendi¤i zaman
yönetim yap›s›nda önemli farkl›l›klar
oldu¤u görülmektedir. Bunlar›n incelenmesi Entelektüel sermayenin etkin
yönetilmesine olanak sa¤layan önemli
bilgilerin toplanmas›n› da sa¤layacakt›r. Entelektüel sermaye konusunda
baflar›l› iflletmeler incelendi¤inde bu
iflletmelerin organizasyon yap›lar›,
iflletme kültürü ve yönetici özellikleri
(liderlik özellikleri)- yönetim tarzlar›
gibi konularda farkl›l›klar gösterdi¤i
ifade edilmektedir:70
1. Organizasyon Yap›s›: Peter Drucker'a göre, bir flirket veriden enformasyona geçti¤i andan itibaren karar
süreçleri, yönetim yap›s›, iflin yap›l›fl
biçimi gibi pek çok konuda dönüflüme
u¤ramaktad›r.71 Dönüflümde ilk ortaya
ç›kan farkl›l›k, organizasyon yap›s› ile
ilgili oland›r. Bilgi ortam›nda organize
olmaya çabalayan iflletmelerde yönetim kademelerinin en az yar›s› genellikle %60'› iptal edilmifltir.72 Bu iflletmelerde yönetim kademelerinde ve
kadrolar›nda önemli azalmalar yaflanmaktad›r. Özellikle orta kademe yöne-

ticiler bilgi üretmedikleri yaln›zca bilginin iletimi ve kontrol görevini üstlendikleri için genellikle art›k onlara
çok fazla ihtiyaç duyulmamaktad›r.
Yeni organizasyonlar daha yal›n ve az
katl› yap›lar haline dönüflmektedirler.
‹flgücü içindeki oran› gittikçe artan
bilgi iflçileri, geleneksel iflletmelerin
emir ve komuta yöntemleri ile yönetilmeye yatk›n de¤ildirler.73 Bilgiye
dayal› iflletmelerde herkes ifli en iyi
biçimde yapabilecek özelli¤e sahip
uzmanlard›r. Bu nedenle, iflletmenin
merkezinde çok say›da uzman kadroya
ve ak›l dan›fl›lacak yöneticiye ihtiyaç
duyulmamaktad›r.74 Yal›n organizasyonlar›n merkez yönetiminde çok az
say›da personel yer almaktad›r. Bu
kifliler de bürolar›nda oturup uzaktan
denetim yapmak yerine, genellikle
alanlara ç›k›p sorun çözme e¤ilimindedirler.75 Yal›n organizasyon yap›lar›
her biri konusunda baflar›l› ve uzman
niteli¤inde olan kiflilerin faaliyetlerini
daha kolay bütünlefltirebilme flans›n›
vermektedir.
2. ‹flletme Kültürü: Kültürün egemenli¤i ve birarada tutucu özelli¤i,
tüm kusursuz iflletmelerin temel niteli¤i olarak ortaya ç›kmaktad›r. Kötü performans gösteren iflletmelerin de güçlü
kültürleri vard›r, ancak ifllevsizdir.

70 Ar›kbo¤a, a.g.e., s.145-158.
71 Peter F. Drucker, “Yeni Örgütün Ortaya Ç›k›fl›”, Bilgi Yönetimi, Çev: Gündüz Bulut, Mess Yay›nlar›,

‹stanbul, 1999, s.13
72 Peter F. Drucker, Gelecek ‹çin Yönetim, Çev: Fikret Üçcan, Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, 1994,
s.349.
73 Drucker, Gelecek ‹çin Yönetim, s.350.

74 Drucker, Gelecek ‹çin Yönetim, s.15.
75 Thomas J. Peters, Robert H. Waterman, Jr. Yönetme ve Yükselme Sanat›, Mükemmeli Aray›fl, Çev:
Selami Sargut, Alt›n Kitaplar Yay›nevi, ‹stanbul, 1987, s.423-424.
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Kültür, çal›flanlar›n davran›fl biçimini
büyük oranda etkilemektedir. Entelektüel sermayenin yarat›lmas› ve gelifltirilmesini hedefleyen iflletmelerin
kurum kültürünün de bu beklentileri
karfl›layan ve destekleyen nitelikte
olmas› gerekmektedir. Drucker'a göre,
kültür nas›l tarif edilirse edilsin son
derece dayan›kl› ve kal›c›d›r.76 Günümüzde pek çok iflletmede kökleflmifl
olan al›flkanl›klar›n büyük bir bölümünün de¤ifltirilmesi gerekmektedir.
Örne¤in, müflteri sermayesini yaratan
müflteri ba¤l›l›¤› için müflterilerle
sürekli ve problem çözmeyi amaçlayan
iliflkilerin gelifltirilmesi müflterilerin
iflletmenin bir parças›, partneri olarak
kabul edilmesi, personelin güçlendirilmesi ve insiyatif kullan›m›n›n özendirilmesi gibi konular geleneksel iflletmelere oldukça uzak konulard›r. Bu
problemleri çözebilmek için hemen
kurum kültürünü de¤ifltirmeye çal›flmak baflar›l› olabilecek bir eylem olarak görülmemektedir. Çünkü bu tarz
radikal de¤iflim önerileri büyük direnifllerle karfl›laflmaktad›r. Önemli olan
kültürü bütünüyle de¤ifltirmek de¤il,
al›flkanl›klar›n de¤ifltirilmesidir. Al›flkanl›k lar›n ve davran›fllar›n de¤iflmesi
sadece var olan kültüre dayand›¤› taktirde mümkün olabilir.77
Al›flkanl›klar› de¤ifltirmek için ilk olarak, hangi sonuçlara ulaflmak istenildi¤ini tan›mlamak daha sonra çal›flanlar›n bunu kendi sistemlerinin içinde

nerede yapt›klar› sorusunu sormalar›n›
sa¤lamakt›r. Bu noktadan sonra tepe
yönetim istenilen sonuçlara ulaflmak
için kendilerinin neler yapt›¤› veya
yapmak zorunda oldu¤unu sorgulamal›
ve olumlu davran›fllar› pekifltirmek için
takdir ve ödülleri de de¤ifltirmelidir.78
Entelektüel sermayenin etkin yönetildi¤i iflletmeler onu destekleyen kültürel dönüflümü sa¤layabilmifl iflletmelerdir ve gelecekte de bunu baflarabilenler etkili olmaya devam edecektir.
3. Yönetici Özellikleri-Yönetim
Tarz›:
Yönetici, ilk kez Henry Fayol taraf›n
dan, iflletmelerde planlama, örgütleme,
koordinasyon ve kontrol görevlerini
yerine getiren kifli olarak tan›mlan
m›flt›r.
Liderlik, belirli flartlar alt›nda, belirli
kiflisel ve grup amaçlar›n› gerçeklefltirmek üzere, bir kimsenin baflkalar›n›n
faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir. 79
Günümüzde yönetici ile lider kavramlar› ço¤u kez ayn› anlamda ve birbirlerinin yerine kullan›l›yor olsalar da, gerçekte bu kavramlar yukar›daki
tan›mlardan da anlafl›laca¤› üzere birbirlerinden farkl› kavramlard›r.
Entelektüel sermayenin etkin yönetilebilmesi için yöneticilerin klasik organizasyonlar›n sahip oldu¤u yöneticilerden farkl› özelliklere sahip olmas›
gerekmektedir.

76 Drucker, Gelecek ‹çin Yönetim, s.200.
77 Drucker, Gelecek ‹çin Yönetim, s.200-202.
78 Drucker, Gelecek ‹çin Yönetim, s.202-204.
79 Koçel, a.g.e., s.423.
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Yönetim tarzlar›na iliflkin yap›lan
s›n›fland›rmalarda ça¤dafl yaklafl›mlar
içinde dikkati çeken iki yönetici modeli bulunmaktad›r. Bunlar:
Koç (Coach) yöneticiler, gözlemleyen,
yorumlayan ve geri beslemede bulunan
kiflilerdir. Çal›flan›n yan›nda yer al›r
ancak kendi kendine ö¤renmesi için
f›rsat tan›r ve onun özgüvenini
artt›rmaya çal›fl›r. 80

Hami (Mentor) yöneticiler ise, dan›flmanl›k yapmaya odaklanm›flt›r. Mesleki bilgi, norm ve davran›fllarla rol
modeli olmay› amaçlar. 81

bilmek için müflterek mülkiyetin kabul
edilmesi gerekir.

2. Bir iflletmenin kullanabilece¤i insan
sermayesini yaratabilmesi için ekip
çal›flmas›n› ve ö¤renmenin sosyal
biçimlerini destekleyip gelifltirmesi
gerekir. ‹flletmeler disiplinleraras›
ekipler sayesinde yetenekleri yakalay›p formüle eder ve sermayeye katabilirler. Çünkü bilginin paylafl›lmas›
bireye daha az ba¤l› bir nitelik kazanmas›n› sa¤lar.

3.4. Entelektüel Sermayeyi Yönetme
‹lkeleri

3. Tüm zeki ve yetenekli personel
varl›k niteli¤i tafl›maz. Kurumsal zenginlik yaratan personel baflka hiç
kimse taraf›ndan daha iyi yap›lamama
anlam›nda tescilli ve yap›lan iflin müflteriler taraf›ndan ödenen de¤eri ortaya
ç›karma anlam›nda stratejik becerilere
sahip kiflilerdir. Bu özelliklere sahip
insanlara yat›r›m yap›lmal›d›r.

1. ‹flletmeler insan ve müflteri sermayesinin sahibi de¤ildir. Bu varl›klar›n
mülkiyetini insan sermayesinde
çal›flanlar›yla, müflteri sermayesinde
müflterileri ve tedarikçileri ile paylafl›r.
Bu varl›klar› yönetebilmek ve kâr ede-

5. Enformasyon ve bilgi pahal› olan
fiziksel ve finansal varl›klar›n yerini
tutmal›d›r. Bilgi müflteriye göre özellefltirilmelidir. Bu nedenle seri üretim
çözümleri yüksek kârlar getirmez. Her

Entelektüel sermaye yönetiminde daha
çok toplam kalite yönetimi ve ö¤renen
kurumlarda yayg›n olan koç (coach) ve
mentor yöneticilik tarzlar› etkinlik sa¤lamaktad›r.
Steward, insan sermayesi, yap›sal sermaye ve müflteri sermayesinin özellikleri gözönünde tutuldu¤unda entelektüel sermayenin yönetimine iliflkin
baz› temel ilkeler gelifltirilebilece¤ini
ifade, etmifltir. Bu ilkeler afla¤›daki
flekilde s›ralanabilir: 82

4. Yap›sal sermaye iflletmelerin do¤rudan sahip oldu¤u bir yetenektir ve
kolayca kontrol edilebilir. Ancak pek
çok müflteri buna çok az de¤er verir.
Bu nedenle, müflterilerin iflletmenin
elemanlar› ile kolay iflbirli¤i yapmas›n›
sa¤layacak flekilde yönetilmesi gerekir.

80 Koçel, a.g.e., s.20.
81 Koçel, a.g.e., s.20.

82 Steward, a.g.e., s.182-183.
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iflletme hangi enformasyonun en
büyük önemi tafl›d›¤›n› görmek için
içinde yer ald›¤› sektörün de¤er zincirini hammaddeden son kullan›c›ya
kadar yeniden analiz etmelidir.
6. Yöneticiler dikkatini mal ak›fl› yerine enformasyon ak›fl› üzerinde toplamal›d›r. Çünkü günümüzde enformasyon iflin kendisini oluflturmaktad›r.
7. ‹nsanlara, müflterilere ve sistemlere
ayr› ayr› yat›r›m yapmak anlaml› de¤ildir. Çünkü insan sermayesi, yap›sal
sermaye ve müflteri sermayesi birlikte
çal›fl›r. Bu üç sermaye çeflidi birbirlerini olumlu etkileyebilecekleri gibi
olumsuz da etkileyebilirler. Bu nedenle, etkileflimin yönü ve büyüklü¤ü iyi
tan›mlanmal›d›r.
Entelektüel sermaye günümüz bilgi
yo¤un iflletmeler için son derece önemli bir de¤erdir ve bunun gelifltirilmesi
iflletme için rekabet avantaj› yaratacak
flekilde yönetilmesi hem iflletmelerin
hem de faaliyet gösterilen piyasalar›n
zenginleflmesini sa¤layacakt›r.
4. SONUÇ
‹flletmeler küreselleflen dünyada rekabet güçlerini art›rmak ve yeni stratejiler gelifltirmek için farkl› kaynaklara
yönelmeye zorunlu kalm›fllard›r. ‹flletmelerin elindeki en önemli zenginlik
kayna¤› olan insan gücünün bu anlamda kullan›lmak istenmesi de entelektüel sermaye kavram›n› do¤urmufltur.
‹flletmeler daha üstün duruma gelmek
ve daha etkin stratejiler gelifltirmek
için insan sermayesi, yap›sal sermaye
ve müflteri sermayesinin de¤erlendiril‹SMMMO Yay›n Organ›

mesi yani entelektüel sermayenin ortaya ç›kar›lmas› ve yönetilmesi günümüz
iflletmeleri için son y›llarda önem
tafl›yan bir konu olmufltur.

Entelektüel sermaye, maddi unsurlar›n
yan›nda maddi olmayan unsurlar› da
içerdi¤inden, ortaya ç›kar›lmas› ve
yönetilmesi zor olan bir sermayedir.
Elbette ki, uluslararas› alanda yerini
almak isteyen ve ekonomi olarak geliflmesini tamamlamak isteyen ve bir yandan da Avrupa Birli¤i uyum sürecini
yaflayan ülkemiz aç›s›ndan da, entelektüel sermaye kavram›na önem verilmesi ve bu konuda çal›flmalar yap›lmas›na
destek sa¤lanmas› önemi yads›namayacak bir konudur.

Entelektüel sermayenin ortaya ç›kar›lmas› ve etkin bir flekilde yönetilmesi,
iflletmedeki her türlü sorunun çözümü
olmamakla birlikte, günümüzde
baflar›y› do¤rudan etkileyen en önemli
faktörlerden biridir.

Güçlü bir rekabet stratejisine sahip olabilmek için sanayi toplumundan bilgi
toplumuna geçiflin yafland›¤› günümüzde, bilgi flirketi olmak, etkin yönetimin sa¤lanmas› için çaba harcamak,
yönetilenlerin de yönetime kat›l›mlar›n› sa¤lamak için çal›flmak ve bir
iflletme kültürü oluflturmak büyük
önem tafl›d›¤› gibi, böyle bir dönüflümün iflletmelerde oluflturulmas› da
gerekmektedir. Bunu baflaran iflletmeler gelecekte söz sahibi olacak olan
iflletmelerdir.
‹flletme bünyesinde ortaya ç›kar›lan ve
etkin flekilde yönetilen entelektüel ser-
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maye ve bu ›fl›k alt›nda ilerleyecek
yeni yönetim modellerinin sinyalleri
bugünden verilmektedir. Gelece¤in
bilgi temelli yönetim modelleri ile
flekillenece¤inden hiçbir flüphe duyulmamal›d›r.
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KOfiULLU BORÇ ZARAR KARfiILIKLARININ
ÖLÇÜMÜ, KAYITLANMASI VE
SUNUMU
Yrd. Doç Dr. Hikmet ULUSAN
Erciyes Üniversitesi Yozgat ‹.‹.B.Fakültesi
‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi

‹

1. G‹R‹fi
flletmelerin bilançolar›n›n düzenlendi¤i tarihte hukuken mevcut olmamakla
birlikte, geçmiflte yap›lm›fl baz› ifllemler veya gelecekte olabilecek olaylar
nedeniyle do¤abilecek koflullu borçlar›n›n ve koflullu borç zarar (loss contingency) karfl›l›klar›n›n bilançolarda sunulmas› yerinde bir uygulama olacakt›r.
Çünkü, iflletmelerin finansal durumu incelenirken, koflullu borçlar› da kesinlikte
göz önünde tutulmal›d›r .1 Bu konuda, sermaye piyasalar› ile ilgili olarak yap›lan
araflt›rmalarda afla¤›daki sonuçlar ortaya konmufltur:
i) Finansal tablolarda koflullu borçlar ve koflullu borç zarar karfl›l›klar› hakk›nda
sunulan bilgiler, sermaye piyasas› kat›l›mc›lar›n›n de¤erleme kararlar› ile iliflkilidir. Çünkü, sermaye piyasas› kat›l›mc›lar›, koflullu borçlar ve koflullu borç zarar
karfl›l›klar› finansal tablolarda sunulmasa dahi, bu yükümlülükleri hisse senedi
fiyatlama kararlar›nda borç olarak iflleme tabi tutmaktad›r 2.
ii) Finansal tablolarda koflullu borçlar ve koflullu borç zarar karfl›l›klar›
hakk›ndaki aç›klamalar, sermaye piyasas› kat›l›mc›lar›n›n yan› s›ra di¤er karar
al›c›lara da do¤rudan do¤ruya ilgili bilgi sa¤lamaktad›r. Çünkü, bu aç›klamalar,
yükümlülü¤ün niteli¤i ve yükümlülük ile ilgili belirsizlikleri, yükümlülü¤ün tahmini ile ilgili önemli unsurlar›, bu tahminler ile ilgili daha sonra yap›lacak revizyon ve yükümlülü¤ün ortaya ç›kma olas›l›¤›n› ve yükümlülük tutar›n› de¤erlendirmek için gerekli olan do¤rudan do¤ruya ilgili di¤er olaylar hakk›ndaki aç›klamalar› içerir 3.
1
2

3

Öztin Akgüç, Mali Tablolar Analizi, Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 10. Bask›, ‹stanbul: Aray›fl
Bas›n ve Yay›nc›l›k Tic. Ltd. fiti., 2002, s. 187.
Laureen A. Maines et al., “Evaluation of the FASB’s Proposed Accounting and Disclosure Requirements
for Guarantors”, Accounting Horizons, Vol: 17, No: 1, (March 2003), ss. 52-53; Thomas R. Linsmeler,
et al. “Response to IASC Exposure Draft, ‘Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset’”,
Accounting Horizons, Vol: 12, No: 2, (June 1998), ss. 192-200.
Linsmeler, et al. ss. 192-200.
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iii) Sermaye piyasalar›, iflletmelerin
koflullu borçlar›n›n varl›¤›na olumsuz
tepki göstermektedir. Bununla birlikte,
sermaye piyasalar›, koflullu borçlar›
hakk›ndaki güvenilir bilgiyi isteyerek
vermeye haz›r olan iflletmelere bu
konudaki bilgileri vermeyen iflletmelere oranla daha az olumsuz tepki göstermektedir .4
Yönetim tazminleri üzerine yap›lan
araflt›rmada da, iflletmelerin dahili
karar alma amaçlar› aç›s›ndan koflullu
borçlar ve koflullu borç zarar
karfl›l›klar›n› kullan›ld›¤› ileri sürülmektedir5. Bunlara ilave olarak, bir
iflletme di¤er bir iflletmeyi ya da iflletmenin varl›klar›n› sat›n almaya karar
verdi¤i zaman bile, sat›n al›nacak olan
iflletmenin dikkate de¤er herhangi bir
koflullu borcunun olup olmad›¤›n› tespit edecek ve bu koflullu borçlar› sat›n
alma fiyat›na yans›tacakt›r 6.
Yukar›da da görüldü¤ü gibi, iflletmelerin finansal durumu incelenirken
koflullu borç ve koflullu borç zarar
karfl›l›klar› gerek iflletme yönetimi
4
5
6
7
8

gerekse iflletme d›fl›ndaki karar al›c›lar
taraf›ndan karar alma s›ras›nda göz
önünde tutulmaktad›r. Koflullu borçlar
ve koflullu borç zarar karfl›l›klar› genellikle yüksek oranda belirsizlik içeren,
muhtemelen büyük ekonomik önemi
olan ve bunlar hakk›nda aç›klamalar›n
yoklu¤unda de¤erlendirme yapmay›
zorlaflt›rma özelli¤ine sahiptir. Koflullu
borçlar ve koflullu borç zarar
karfl›l›klar›n›n kay›tlanmas› veya
aç›klanmas›n›n, ilgili belirsizli¤i azaltaca¤›na ve finansal tablo kullan›c›lar›
için elde edilebilir bilginin de¤erini
art›raca¤›na inan›l›r7. Bu nedenle,
koflullu borç ve koflullu borç zarar
karfl›l›klar›n›n do¤ru bir flekilde ölçülmesi, kay›tlanmas› ve sunulmas›
gerekmektedir.
Koflullu borç zarar karfl›l›klar›n›n ölçümü, kay›tlanmas› ve sunumu konular›,
ülkemiz muhasebe hukukunda ele
al›nm›fl bulunmaktad›r. Bu çal›flmada,
Uluslararas› Muhasebe Standard› - 37
“Karfl›l›klar, Koflullu Borçlar ve
Koflullu Aktifler” (UMS - 37)8 ile Türkiye Muhasebe Standard› - 19
“Karfl›l›klar, Koflullu Borçlar ve

Linsmeler, et al. ss. 192-200.
Linsmeler, et al. s. 197.
Company Buyouts, “Payment to Settle Assumed Contingent Liability Must Be Capitalized”, Controller’s
Tax Letter, Vol: 9, No: 9, (September 2001), s.1.
Linsmeler, et al. ss. 198-199.
Bilindi¤i üzere 1 Nisan 2001 tarihinden itibaren Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi,
Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu olarak faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir. Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› Kurulu kendi standartlar›n› Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS)
ad› alt›nda yay›nlamaktad›r. Ayn› zamanda, bu kurul, Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi
taraf›ndan yay›nlanan standartlar› da kabul etmektedir. Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi
taraf›ndan yay›nlanan standartlar UMS olarak adland›r›lmaya devam edecektir. UMS - 37 Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› Komitesi taraf›ndan yay›nlanan bir standart oldu¤u için, bu çal›flmada UMS - 37
olarak ifade edilmifltir. UMS - 37, 01.07.1999 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
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Koflullu Aktifler” (TMS - 19)9 standartlar› ve Maliye Bakanl›¤› Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i10
esas al›nmak suretiyle koflullu borç
zarar karfl›l›klar›n›n ölçümü, kay›tlanmas› ve sunum konular› incelenmeye
çal›fl›lm›flt›r. Bu ba¤lamda, afla¤›da
öncelikle Türkiye’de koflullu borç
zarar karfl›l›klar›n› ele al›p inceleyen
standart ve tebli¤ler üzerinde durulmufltur. Daha sonra, koflullu borç ve
koflullu borç zarar karfl›l›klar› kavramlar›, koflullu borç zarar karfl›l›klar›n›n
ölçümü ve kay›tlanmas› ve bunlarla
ilgili olarak göz önünde bulundurulmas› gereken durumlar incelenmifltir.
Son olarak da koflullu borç zarar
karfl›l›klar›n›n sunumu irdelenmifltir.
2. TÜRK‹YE’DE KOfiULLU
BORÇ ZARAR KARfiILIKLARINI
‹NCELEYEN STANDART VE
TEBL‹⁄LER
Koflullu borç zarar karfl›l›klar›, Maliye
Bakanl›¤› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i S›ra No:1, Sermaye
Piyasas›nda Mali Tablo ve Raporlara
‹liflkin ‹lke ve Kurallar Hakk›nda (Seri
XI, No: 1) Tebli¤ Ek: 2 “fiarta Ba¤l›
Olaylar (Borçlar – Zararlar - Kârlar)11 ”,
2005 y›l›ndan itibaren yürürlü¤e girecek olan Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda (Seri: XI,
No: 25) Tebli¤ 18. K›s›m “Karfl›l›klar,

fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta
Ba¤l› Varl›klar12 ”, TMS – 19 ve Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu taraf›ndan yay›nlanan Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤ine ‹liflkin
8 Say›l› Tebli¤ “Karfl›l›klar, fiarta
Ba¤l› Yükümlülükler ve Varl›klar›n
Muhasebelefltirme Standard›13”ndan
oluflan standart ve tebli¤lerde ele al›n›p
incelenmifltir.
TMS - 19 ve Sermaye Piyasas› Kurulu Tebli¤i 18. K›s›m “Karfl›l›klar, fiarta
Ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l›
Varl›klar” tebli¤inde koflullu borç
zarar karfl›l›klar›n›n ölçümü ve
kay›tlanmas› konular›n›n ele al›n›fl›,
bu konuda yürürlükte olan UMS - 37
ile uyum içindedir14. Bankac›l›k
Düzenleme ve Denetleme Kurumu
taraf›ndan yay›nlanan Muhasebe
Uygulama Yönetmeli¤ine ‹liflkin 8
Say›l› Tebli¤ “Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l›
Yükümlülükler ve Varl›klar›n Muhasebelefltirme Standard›” ise koflullu borç
zarar karfl›l›klar› hakk›ndaki bilgileri,
bunlar›n ölçümü, kay›tlanmas› ve
sunumunu daha özet olarak sunan bir
standartt›r. Özet bilgi niteli¤inde
olmakla birlikte, bu standartta da sunulan bilgiler, bu paragrafta ad› geçen 2
standart ve tebli¤ ile uyumludur 15.
‹flletmelerin muhtemel gider ve zarar-

9
10
11
12
13
14

Bu standart, 01.01.2002 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
Bu tebli¤, 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›flt›r.
Bu tebli¤, 29.01.1989 tarih ve 20064 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›flt›r.
Bu tebli¤, 15.11.2003 tarih ve 25290 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›flt›r.
Bu tebli¤, 22.06.2002 tarih ve 24793 mükerrer say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›flt›r.
TURMOB, Türkiye Muhasebe Standard› - 19 “Karfl›l›klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Aktifler”,
http://www.turmob.org.tr/tmudesk/f19.doc, 13.05.2003; International Accounting Standard - 37 “
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, http://www.ifrsportal.com/ english/Standard37_e/IAS_37.5.htm, 02.06.2004; Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤, (Seri: XI,
No: 25), http://www.spk.gov.tr/mevzuat/Doc/spk16.doc., 02.11.2004.
15 Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤ine ‹liflkin 8 Say›l›
Tebli¤ “Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve Varl›klar›n Muhasebelefltirme Standard›”,
http://www.bddk.org.tr/turkce/mevzuat/duzenlemeler/08_ sayili_tebli¤.zip, 24.11.2004.

‹SMMMO Yay›n Organ›

202

Mali ÇÖZÜM - 69

lar› için karfl›l›k ay›rmalar›n› ifade
eden genel kabul görmüfl muhasebe
ilkelerinden ihtiyatl›l›k kavram› gere¤i, Maliye Bakanl›¤› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i S›ra
No:1’de koflullu borç zarar karfl›l›klar›,
koflullu borçlar ve koflullu aktifler ile
ilgili olarak gelir tablosu ilkeleri bölümünde “Bilanço tarihinde var olan ve
sonucu belirsiz bir veya bir kaç olay›n
gelecekte ortaya ç›k›p ç›kmamas›na
ba¤l› durumlar› ifade eden, flarta ba¤l›
olaylardan kaynaklanan, makul bir
flekilde gerçe¤e yak›n olarak tahmin
edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk
ettirilerek gelir tablosuna yans›t›l›r.
fiarta ba¤l› gelir ve kârlar için ise gerçekleflme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk ifllemi yap›lmaz;
dipnotlarda aç›klama yap›l›r” ifadesi
yer almaktad›r 16.
Sermaye Piyasas›nda Mali Tablo ve
Raporlara ‹liflkin ‹lke ve Kurallar
Hakk›nda (Seri XI ve No: 1) Tebli¤
Ek: 2 “fiarta Ba¤l› Olaylar (Borçlar –
Zararlar - Kârlar)”da ise koflullu olaylar tan›mlanm›fl, koflullu olaylar›n
finansal tablolar üzerindeki etkilerinin
saptanmas› ile ilgili tahminlerden bahsedilmifl ve ihtiyatl›l›k kavram›na göre
koflullu borç zarar tutar›n›n hangi
durumda tahakkuk ettirilece¤i k›saca
aç›klanm›flt›r. Ayr›ca; koflullu aktifler-

le ilgili kârlar›n nas›l sunulaca¤› ve
koflullu olaylar›n hangi durumlarda
ortaya ç›kaca¤› da özetle belirtilmifltir17 .
3. KOfiULLU BORÇ VE KOfiULLU
BORÇ ZARAR KARfiILIKLARI
KAVRAMI
Koflullu olaylar, bilanço tarihinde
varolan ve sonucu belirsiz bir veya birkaç olay›n gelecekte ortaya ç›k›p
ç›kmamas›na ba¤l› bulunan durumlar›
ifade etmektedir. Koflullu olaylar,
genellikle devam etmekte olan davalar,
iflletmenin sat›c›lar›na ciro etti¤i senetler, iflletme lehinde ya da aleyhinde
olan tazminat talepleri, verilen teminat
mektuplar› ve kefaletler, varl›klar›n
kamulaflt›r›lmas›na yönelik niyet ve
haz›rl›klar›n görülmesi ve benzeri olaylar nedeniyle ortaya ç›kmaktad›r 18.
UMS - 37 paragraf 10 ve TMS - 19
madde 2’de koflullu borçlar flu flekilde
tan›mlanm›flt›r. Koflullu borç;
a) Geçmiflteki olaylardan kaynaklanan
olas› bir yükümlülüktür ve bu yükümlülük, iflletmenin tamamen kontrolü
alt›nda olmayan bir ya da daha fazla
gelecekteki olay veya olaylar›n ortaya
ç›kmas› veya ç›kmamas› ile belirlenmektedir veya
b) Geçmifl olaylardan do¤an fakat
afla¤›daki nedenlerle kay›tlanmam›fl
olan mevcut bir yükümlülüktür.
i) Yükümlülü¤ü karfl›lamak için ihti-

16 Maliye Bakanl›¤› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i S›ra No:1, 26.12.1992 tarih ve 21447
mükerrer say›l› Resmi Gazete.
17 Sermaye Piyasas›nda Mali Tablo ve Raporlara ‹liflkin ‹lke ve Kurallar Hakk›nda Tebli¤ (Seri XI, No:1),

http://www.spk.gov.tr/mevzuat/spk16.zip, 06.03.2003.
18 Sermaye Piyasas›nda Mali Tablo ve Raporlara ‹liflkin ‹lke ve Kurallar Hakk›nda Tebli¤ (Seri XI, No:1).
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yaç duyulacak olan ekonomik fayday›
temsil eden kaynak ak›fl› mümkün
de¤ildir.
ii)Yükümlülük tutar› güvenilir bir
flekilde tespit edilememektedir.
K›sacas›, koflullu borç, gelecekte ortaya ç›kabilecek olan gerçek bir yükümlülü¤ü üstlenme taahhüdüdür. Koflullu
borçlar›n, gelecekte ne zaman ortaya
ç›kacaklar›n› tahmin etmek zor oldu¤u
gibi, bu borçlar›n genellikle ortaya
ç›kma olas›l›klar›n› da tespit etmek
güçtür 19.
UMS - 37 ve TMS - 19’da koflullu borç
zarar karfl›l›klar› kavram› yerine
karfl›l›klar ifadesi kullan›lm›flt›r ve
genel anlamda tüm karfl›l›klar›n,
zaman ve tutarlar›ndaki belirsizlik
nedeniyle koflullu oldu¤u ifade edilmifltir. Bu iki standartta da “koflullu”
terimi, sadece mevcudiyetleri iflletmenin tam olarak kontrolünde olmayan
gelecekteki bir veya birden fazla
olay›n gerçekleflmesi veya gerçekleflmemesi ile geçerlilik kazanacak olmas›
nedeniyle kay›tlanmam›fl olan borç ve
aktifler için kullan›lmaktad›r. ‹lave
olarak “koflullu” terimi, kay›tlama kriterlerini karfl›lamayan borçlar için de
kullan›lm›flt›r (UMS - 37, par. 12;
TMS - 19, mad. 13). Özetle, her iki
standartta da kullan›lan karfl›l›k terimi,
bilanço günü itibariyle mevcut olan
ekonomik fayda sa¤layan kaynaklar›n

d›flar›ya ak›fl›na neden olan ve güvenilir bir flekilde ölçülen koflullu borç
zarar karfl›l›klar›n› ifade etmektedir.
Baflka bir ifadeyle, UMS - 37 ve TMS
-19 kapsam›nda karfl›l›k kavram›,
büyük ölçüde kay›tlama kriterlerini
karfl›layan koflullu borçlar için
kullan›lmaktad›r 20.
Koflullu borç zarar karfl›l›klar› gerçek
borçlard›r ve var olmalar› gelecekteki
olaylara ba¤l› de¤ildir. Bu karfl›l›klar,
1999 y›l›nda revize edilmifl olan UMS
- 10 “Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya
Ç›kan Olaylar›n Raporlanmas›” standard›n›n önceki fleklinde tahmini borçlar olarak nitelendirilmekteydi21 . Aktif
düzeltmeleri ile ilgili karfl›l›klar› kapsamayan ve koflullu borç zarar karfl›l›k
lar› yerine kullan›lan karfl›l›klar, UMS
- 37 ve TMS - 19’da zaman› ve tutar›
belirsiz olan yükümlülükler olarak
tan›mlanmaktad›r. Yükümlülük ise,
geçmifl olaylardan do¤an ve ekonomik
fayda sa¤layan kaynaklar›n iflletme
d›fl›na akmas› neticesini do¤uraca¤›
beklenen, iflletmenin bilanço tarihinde
mevcut olan bir yükümlülü¤üdür. Bir
yükümlülü¤ün olup olmad›¤› hususu
ender durumlarda aç›k ve belirgin
de¤ildir. Bu gibi olaylarda, tüm
kan›tlar dikkate al›nd›¤›nda, bilanço
tarihinde bir yükümlülü¤ün var olmas›
olmamas›ndan daha olas› ise geçmiflteki bir olay›n mevcut yükümlülü¤e

19 Craig Burnside, “On Contingent Liabilities and the Likelihood of Fiscal Crises”, Comparative Economic
Studies, Vol: XLIV, No: 1, (Spring 2002), s. 1.
20 Barry J. Epstein and Abbas Ali Mirza, IAS 2003 Interpretation and Application of International
Accounting Standards, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2003, s. 473.
21 Epstein and Abbas Ali Mirza, s. 473.
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neden oldu¤u varsay›m› esas al›n›r
(UMS - 37, par. 15; TMS - 19, mad.
16). Bir yükümlülü¤e neden olan olay,
iflletmenin yükümlülü¤ü karfl›lamaktan
baflka hiçbir alternatifinin olmamas›
neticesini do¤uran, yasal ve yap›sal
yükümlülük do¤uran olayd›r. Yasal
yükümlülük bir sözleflme, mevzuat ve
di¤er yasal ifllemlerden kaynaklanan
yükümlülüktür (UMS – 37, par 10;
TMS - 19, mad. 2/d). Yap›sal yükümlülük ise iflletmenin faaliyetleri sonucu
ortaya ç›kan yükümlülüktür. Bu faaliyetler; iflletmenin, di¤er taraflara belli
sorumluluklar› kabul edece¤ini geçmiflteki uygulamalar›, yay›nlanm›fl
politikalar ve cari dönemdeki özel
raporlar›yla ortaya koymas› ve bunun
sonucu olarak iflletmenin di¤er taraflar
üzerinde sorumlulu¤unu yerine getirece¤i hususunda geçerli bir beklenti
yaratmas›d›r (UMS – 37, par. 10; TMS
- 19, mad. 2/e).
Koflullu borç zarar›na neden olan
koflullu borçlara; ürün garantileri ve
ürün hatalar› ile ilgili taahhütlerden
do¤abilecek muhtemel borçlar, sigorta
ettirilmemifl iflletme varl›klar›n›n
yang›n, patlama ya da di¤er tehlikeler
nedeniyle kay›p veya zarar riski,
varl›klar›n kamulaflt›rma tehdidi,
sürüncemede olan ya da aleyhte davalar, di¤er kifli veya kurumlara verilen
zararlar örnek olarak verilebilir 22.

4. KOfiULLU BORÇ ZARAR
KARfiILIKLARININ ÖLÇÜMÜ,
KAYITLANMASI VE GÖZ
ÖNÜNDE BULUNDURULMASI
GEREKEN DURUMLAR
Koflullu borçlar, UMS - 37 paragraf 14
ve TMS - 19 madde 15’de belirtilen
kay›tlama kriterlerini karfl›lad›klar›
takdirde bunlarla ilgili zararlar›n ortaya ç›kaca¤› varsay›lmakta ve bu koflullu borç zararlar› için karfl›l›k ölçülerek
kay›tlanmaktad›r. UMS - 37 paragraf
14 ve TMS - 19 madde 15’de kay›t
lama kriterleri afla¤›daki gibi s›ralanm›flt›r.
i) Bir iflletmenin geçmiflteki bir olaydan kaynaklanan mevcut yasal veya
yap›sal yükümlülü¤ünün bulunmas›,
ii) Yükümlülü¤ü yerine getirmede
gerekli olan ekonomik fayda sa¤layan
kaynaklarda azalma olma ihtimali,
iii) Yükümlülük tutar›na iliflkin güvenilir bir tahmin yap›labilmesi.
4.1. KOfiULLU BORÇ ZARAR
KARfiILIKLARININ ÖLÇÜMÜ
Koflullu borç zararlar›na iliflkin olarak
ölçülen ve kay›tlanmas› gereken tutar,
bilanço tarihinde mevcut yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için gerekli olan
harcaman›n en iyi tahmini olmal›d›r
(UMS - 37, par. 36; TMS - 19 mad.
37). En iyi tahmin, bilanço tarihinde
yükümlülü¤ü yerine getirmek için
iflletmenin ödeyece¤i ya da ayn›
zamanda üçüncü kiflilere devredece¤i

22 Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Standards No: 5 “Accounting
for Contingencies”, http://www.fasb.org/pdf/fas5.pdf, 11.11.2004, ss. 4-5.
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makul tutard›r (UMS - 37, par. 37;
TMS - 19 mad. 38).
Koflullu borç zarar karfl›l›klar›, güvenilir bir flekilde ölçülmelidir. Güvenilir
ölçüm, tam ve do¤ru bilgiye dayal›
ölçüm anlam›na gelmektedir 23. UMS 37 ve TMS - 19’da karfl›l›k olarak
kay›tlanan tutar› ölçmek için kullan›
lacak üç yöntemden bahsedilmektedir.
Bunlar;
i) Beklenen de¤er yöntemi,
ii) Gerçekleflme olas›l›¤› en yüksek
sonuç olan yöntem ve
iii) Bugünkü de¤er yöntemi.
UMS - 37 ve TMS - 19’a göre koflullu
borç zararlar›na iliflkin olarak ölçülen
ve kay›tlanmas› gereken tutar,
yukar›da belirtilen üç yöntemden biri
kullan›larak en iyi flekilde tahmin edilmektedir. En iyi tahmin, benzer ifllemlerden kazan›lan deneyimler, ba¤›ms›z
uzman raporlar› ve bilanço tarihinden
sonra ortaya ç›kan olaylardan sa¤lanan
kan›tlar ile desteklenen iflletme yönetiminin karar› ile yap›lmaktad›r

4.1.1. BEKLENEN DE⁄ER
YÖNTEM‹
Beklenen de¤er yöntemi, beklenen
nakit ak›m› yaklafl›m› olarak da bilinmektedir24. Beklenen de¤er, ölçülmekte olan karfl›l›k büyük bir küme ile ilgili ise yükümlülük tüm olas› sonuçlara

iliflkin olas›l›klar dikkate al›narak tahmin edilir. Belli bir tutara iliflkin zarar
olas›l›¤›n›n yüzdesi farkl› ise, karfl›l›k
tutar› da farkl› olacakt›r (UMS - 37,
par. 39; TMS - 19 mad. 40). Beklenen
de¤er yöntemine göre koflullu borç
zarar karfl›l›klar› flu flekilde ölçülmektedir:
Koflullu Borç Zarar Karfl›l›¤› = ∑Xi x Pi
Burada Xi i. olas› koflullu borç zarar›n›
ve Pi ise i. olas› koflullu borç zarar›n›n
gerçekleflme olas›l›¤›n› göstermektedir.
Çal›flma Örne¤i 1: Beyaz eflya imalatç›s› olan bir iflletme, buzdolab› ve
televizyondan oluflan iki tür ürün imal
edip satmaktad›r. ‹flletme, ürünlerini
al›c›lara satt›¤›nda garanti de sunmaktad›r. Sat›fl sözleflmesi koflullar›na göre
iflletme, al›c›lara ürünlerinde sat›fl tarihinden itibaren bir y›l içerisinde imalat
hatas› ortaya ç›kt›¤›nda bunlar›n
onar›m›n›n yap›lmas›n› taahhüt etmektedir. 2004 y›l› finansal tablolar›n
düzenlendi¤i tarihte iflletme, geçmiflteki deneyimlerinden yararlanarak ve
gelecekteki olaylar› dikkate alarak
sat›lan bütün buzdolaplar›nda küçük
imalat hatas› ortaya ç›kt›¤›nda onar›m
maliyetinin 10.000 YTL. ve önemli
imalat hatalar› ortaya ç›kt›¤›nda
onar›m maliyetinin 40.000 YTL. olaca¤›n› tahmin etmektedir. ‹flletme,
2004 y›l› için sat›lan buzdolaplar›n›n

23 “19 Business Accounting Standard Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, and Events
Occurring After The Balance Sheet Date”, http://www.apskaitosinstitutas.1t/docs
/BAS%2019%20ENG.doc, 14.06.2004.

24 David T. Meeting, Randall W. Luecke and Linda Garceau, “Future Cash Flow Measurements”, Journal of
Accountancy, Vol: 192, Iss: 4, (October 2001), s. 59.
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%75’nin hatas›z, %20’nin küçük hatalar› ve %5’nin ise önemli imalat hatalar› olaca¤›n› tahmin etmektedir. ‹flletme, sat›lan televizyonlar ile ilgili olarak garanti maliyetlerinin en iyi tahminini yapamamaktad›r. Çünkü, bu ürün
iflletme aç›s›ndan yeni bir üründür.
Bununla birlikte, iflletmede görevli
mühendis ürün garanti maliyetine
maruz kal›nma olas›l›¤›n›n var olabilece¤ini tahmin etmektedir.
Çözüm:
Buzdolab› ‹çin: Yükümlülü¤e neden
olan olay garanti kapsam›nda buzdolab› sat›fl›d›r ki, bu yasal bir yükümlülü¤e yol açmaktad›r. ‹flletme ekonomik
yarar› temsil eden kaynaklarda azalma
olas›l›¤›n› bir bütün olarak de¤erlendirmelidir. ‹flletmenin bilanço tarihinde mevcut olan koflullu borcunun ekonomik fayda sa¤layan kaynaklarda
azal›fla neden olma olas›l›¤› var oldu¤undan ve bu borç güvenilir bir flekilde
tahmin edildi¤inden, iflletme garanti
nedeniyle ortaya ç›kacak olan koflullu
borç
zararlar›na
dair
karfl›l›k
ay›racakt›r. ‹flletmenin onar›m maliyetleri için ay›rmas› gereken koflullu borç
zarar karfl›l›k tutar›, beklenen de¤er
yöntemi kullan›larak afla¤›daki gibi
hesaplanacakt›r.
Koflullu Borç Zarar Karfl›l›¤› = (0.75 x
0 YTL.) + (0.20 x 10.000 YTL.) +
(0.05 x 40.000 YTL.)
= 4.000 YTL.
Televizyon ‹çin: Yükümlülü¤e neden
olan olay, garanti kapsam›nda televiz-

yon sat›fl› olup bu yasal bir yükümlülü¤e yol açmaktad›r. Bilanço tarihinde
mevcut bir yükümlülük söz konusudur
ve bu koflullu borcun ekonomik fayda
sa¤layan kaynaklarda azal›fla neden
olma olas›l›¤› vard›r. Ancak, yükümlülük tutar› makul bir flekilde tahmin edilememektedir. Bu yüzden, iflletme,
bilanço tarihinde mevcut olan yükümlülü¤e iliflkin sadece koflullu borç
aç›klamas› yapacakt›r.
UMS - 37 paragraf 39 ve TMS - 19
madde 40’da, ekonomik yarar› temsil
eden kaynaklarda azalman›n olas›
sonuçlar›n›n sürekli da¤›l›m›n›n oldu¤u ve da¤›l›mdaki her noktan›n gerçekleflme olas›l›¤›n›n ayn› oldu¤u durumlarda da¤›l›m›n orta noktas›n›n karfl›l›k
için esas al›nabilece¤i aç›klamas› yer
almaktad›r. Bu aç›klaman›n beklenen
de¤er yöntemini ayr›nt›l› bir flekilde
ele al›p almad›¤› ya da ortalama de¤erin kullan›m›n›n beklenen de¤er yöntemine alternatif olarak düflünülen bir
yöntem olup olmad›¤› aç›k de¤ildir.
Böyle bir yöntemin uygun olmayan
sonuçlar verdi¤ine dair bir örnek verelim. 500’in flans› %20, 750’nin flans›
%20, 1.000’in flans› %20, 400’ün flans›
%20 ve 0’›n flans› %20 gibi 5 olas›
sonuçlar› olan bir faaliyet düflünelim.
Böyle bir durumda, beklenen de¤er
530 (0.20 x 500 + 0.20 x 750 + 0.20 x
1.000 + 0,20 x 400 + 0,20 x 0) olacakt›r; ancak, tasvir edilen yöntem 200
de¤eri verir. Böylece, pek çok durumda bu yöntem, uygun bir de¤er vermeyecektir25 . Bu nedenle, söz konusu

25 International Forum of Actuarial Associations, “Comments on the International Accounting Standards
Committee’s Exposure Draft E59 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”,
http://www.actuaries.org/members/en/documents/submissions/iasci_e59e.cfm, 02.06.2004.
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aç›klaman›n ç›kar›lmas› ya da bu
aç›klaman›n
yerine
Sermaye
Piyasas›nda Muhasebe Standartlar›
Hakk›nda (Seri: XI, No: 25) Tebli¤ 18.
K›s›m “Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l›
Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l›
Varl›klar”da yap›lan aç›klamaya benzer bir aç›klama yap›larak düzeltilmesi
gerekir. Bu tebli¤de yer alan aç›klama
“mümkün sonuçlar aral›¤›n›n sürekli
de¤iflti¤i ve bu aral›ktaki her bir noktan›n di¤eri ile benzer oldu¤u durumda
aral›¤›n orta noktas› kullan›l›r”26
aç›klamas›d›r.
4.1.2. GERÇEKLEfiME OLASILI⁄I
EN YÜKSEK OLAN SONUÇ
YÖNTEM‹
Gerçekleflme olas›l›¤› en yüksek olan
sonuç yöntemi, ayn› zamanda geleneksel yaklafl›m olarak da bilinir27 . Bu
yöntem bir tek yükümlülü¤ün ölçüldü¤ü durumda kullan›lmakta ve gerçekleflme olas›l›¤› en yüksek olan sonuç
yükümlülü¤ün en iyi tahmini olmaktad›r. Buna karfl›n, iflletme böyle bir
durumda bile di¤er olas› sonuçlar› dikkate al›r. Di¤er olas› sonuçlar›n gerçekleflme olas›l›¤› en yüksek olan
sonuçlardan genellikle çok yüksek
veya düflük oldu¤u durumlarda en iyi
tahmin çok daha yüksek veya düflük
tutarda olacakt›r (UMS - 37 par. 40;
TMS - 19 mad. 41).
Çal›flma Örne¤i 2: 2003 y›l›nda iflletmeyi ziyaret eden bir çocuk, ziyaret
s›ras›nda kazaya maruz kalm›flt›r. fiirketin ihmali nedeniyle çocu¤un kazaya

u¤rad›¤› iddia edilerek, flirkete karfl›
3.000. YTL.’l›k dava aç›lm›flt›r. 2003
y›l›nda, yasal süreç yükümlülü¤ü
kabul etmeyen iflletmenin çocu¤a verdi¤i
zarar›
araflt›rmak
için
bafllat›lm›flt›r.
2003 y›l›na ait finansal tablolar›n
düzenlenmesi ve onaylanmas›na kadar,
iflletmenin avukat› iflletmenin yükümlülü¤ü olmayaca¤›n› savunmufltur.
Ancak, iflletmenin avukat› 2004 y›l›na
ait finansal tablolar haz›rlan›rken duruma iliflkin geliflmeler nedeniyle iflletmenin yükümlülü¤ü olma olas›l›¤›n›
belirtmifltir. Baflka bir ifadeyle, avukat,
iflletmenin davay› kaybetmesinin olas›
oldu¤unu ve 300 YTL. ile 1.500 YTL.
aras›nda de¤iflen bir dava masraf›na
maruz kal›nabilece¤ini tahmin etmektedir. Bununla birlikte, avukat, dava
masraf›n›n büyük bir olas›l›kla 600
YTL. olaca¤›n› ifade etmifltir.
Çözüm:
2003 y›l›na ait finansal tablolar düzenlendi¤inde ve onayland›¤›nda, elde
edilebilir kan›tlara dayal› olarak geçmiflteki olay olan davaya iliflkin iflletmenin bir yükümlülü¤ü yoktur. Bu tür
yükümlülükler, yasal bir yükümlülü¤e
yol açmaktad›r. Dava masraflar› tahmin edilmez ve buna iliflkin karfl›l›k
ölçülmez. Sorun, bir azalma olas›l›¤›
düflük olarak dikkate al›nmaks›z›n
koflullu borç olarak tan›mlan›r.
2004 y›l›na ait finansal tablolar düzenlendi¤inde ve onayland›¤›nda, elde

26 Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤, (Seri: XI, No:25).
27 Meeting, Randall W. Luecke and Linda Garceau, s. 59.
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edilen kan›tlara göre yükümlülük
vard›r. Bu yükümlülü¤ü karfl›layacak
tutar olan 600 YTL. gerçekleflme
olas›l›¤› en yüksek sonuçtur. Bu
nedenle, iflletme ayr›lacak karfl›l›k
tutar›n› 600 YTL. olarak ölçecektir.
Daha yüksek tutar olan 1.500 YTL ve
daha düflük tutar olan 300 YTL ile ilgili olarak ise, finansal tablo
dipnotlar›nda aç›klama yap›l›r.
4.1.3. BUGÜNKÜ DE⁄ER YÖNTEM‹
UMS - 37 paragraf 45 ve TMS - 19
madde 46’da paran›n zaman de¤erinin
etkisinin önemli oldu¤u durumlarda
karfl›l›k tutar›, yükümlülü¤ün karfl›lanmas› için gerekli olan harcamalar›n
bugünkü de¤eridir denilmektedir.
Buna göre, paran›n zaman de¤erinin
önemli oldu¤u durumlarda koflullu
borç zarar karfl›l›k tutar›, bugünkü
de¤er yöntemi kullan›larak ölçülecektir. Çünkü, paran›n zaman de¤erinden
ötürü, bilanço tarihinden hemen sonra
ortaya ç›kan nakit ç›k›fllar›na iliflkin
karfl›l›klar, bu tarihten daha sonra ortaya ç›kan ayn› tutardaki nakit
ç›k›fllar›na göre daha fazla maliyetlidir.
Bu nedenle, ilgili etkinin önemli ölçüde oldu¤u durumlarda, karfl›l›k iskonto
edilir (UMS - 37, par. 46; TMS - 19,
mad. 47). Bugünkü de¤er yöntemi,

paran›n zaman de¤erini muhasebe
ölçümlerine dahil etti¤inden, gelecekteki nakit ak›mlar› aras›ndaki ekonomik farkl›l›klar›n belirlenmesini mümkün k›lmaktad›r 28 .
Bugünkü de¤er yöntemi, borçlardan
daha ziyade varl›klar›n ölçümünde kullan›lan bir yöntem olmakla birlikte
borçlar›n ölçümünde de kullan›lmaktad›r. Bugünkü de¤er yöntemini kullanman›n amac›, olas› piyasa fiyat›n›
tahmin etmektir 29. Çünkü, piyasa,
varl›k ve borcun nihai belirleyicisidir.
Ayr›ca, bir borcu tahmin etmede flimdiki de¤er yöntemi kullan›ld›¤›nda
amaç, bir yükümlülü¤ü yerine getirmek için gerekli olacak olan varl›klar›n
de¤erini tahmin etmektir 30 . Borçlar›n
ölçümünde bugünkü de¤er yönteminin
kullan›m›, finansal raporlama için yeni
de¤ildir. Borçlar›n bugünkü de¤er yöntemine göre ölçümü, borçlar›n borç
faizleri ç›kar›ld›ktan sonra hesaplanmak zorunda olaca¤› anlam›na gelmektedir 31 . Bugünkü de¤er yöntemi,
afla¤›daki 5 unsuru kapsamal›d›r 32.
i) Gelecekteki nakit ak›mlar› ya da
nakit ak›mlar› serisinin tahmini.
ii) Gelecekteki nakit ak›mlar›n›n
zamanlamas› ve tutar›ndaki olas› sapmalar konusundaki beklentiler.

28 Randall W. Luecke and David T. Meeting, “The FASB Explores Accounting for Future Cash Flows”,
Healthcare Financial Management, Vol: 55, Iss: 3, (March 2001), s. 57.
29 Robert Bloom, “An Analysis of Statement of Financial Accounting Concepts No: 7: Using Cash Flow
Information and Present Value in Accounting Measurements”, National Public Accountant, Vol: 46, Iss: 3,
(May 2001), s. 17.
30 Meeting, Randall W. Luecke and Linda Garceau, ss. 57, 63-64.
31 Tom Clendon, “FRS 12: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, Management
Accounting, (March 1999), s. 72.
32 Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Concepts No: 7 “Using Cash
Flow Information and Present Value in Accounting Measurements”, http://www.fasb.org/pdf/con7.pdf,
11.11.2004, s. 14.

‹SMMMO Yay›n Organ›

209

Mali ÇÖZÜM - 69

iii) Risksiz faiz oran› taraf›ndan temsil
edilen paran›n zaman de¤eri.
iv) Varl›k ve borçlar›n yap›s›ndan kaynaklanan belirsizli¤e katlanman›n
fiyat›.
v) Likidite azl›¤› ve piyasa kusurlar›
dahil belirlenemeyen di¤er faktörler.
Bugünkü de¤er yöntemine göre koflullu borç zarar karfl›l›klar› afla¤›daki gibi
ölçülmektedir.
Koflullu Borç Zarar Karfl›l›¤› = X / (1 + i)n
Burada X koflullu borç zarar tutarlar›
toplam›n›, i iskonto oran›n› ve n ise
koflullu borç zarar tutar›n›n ödenece¤i
zamana kadar olan y›l say›s› toplam›n›
göstermektedir.
Bilindi¤i üzere koflullu borç zarar
karfl›l›klar›n›n bugünkü de¤eri, peflin
de¤er tablosundan yararlan›larak da
hesaplanabilir. Bu durumda, koflullu
borç zarar karfl›l›¤› flöyle hesaplanacakt›r:
Koflullu Borç Zarar Karfl›l›¤› = X x 1/
(1 + i)n
Burada X koflullu borç zarar tutarlar›
toplam›n›, i iskonto oran›n›, n ise
koflullu borç zarar tutar›n›n ödenece¤i
zamana kadar olan y›l say›s› toplam›n›
ve 1/ (1 + i)n ise n y›l sonraki 1
YTL’l›k koflullu borç zarar tutar›n›n
bileflik iskontoya göre bugünkü de¤erini göstermektedir.
UMS - 37 paragraf 47 ve TMS - 19
madde 48’de, bugünkü de¤er yönteminde kullan›lacak iskonto oran›n›n
(veya oranlar›n›n), cari piyasa faiz

oran› ile birlikte yükümlülü¤e özgü
riskleri yans›tan vergi öncesi oran
(veya oranlar›) olmas› gerekti¤i belirtilmifltir. Bugünkü de¤erin belirlenmesinde kullan›lan iskonto oran›n›n
düzenli bir flekilde her muhasebe dönemi sonunda yeniden gözden geçirilmesi ve revize edilen iskonto oran›n›n
ilgili borçlar›n tahminindeki de¤ifliklikler ile tutarl› bir flekilde belirlenmesi gerekir33 .
Çal›flma Örne¤i 3: ‹flletme, fabrikas›n›n bulundu¤u alan› eski durumuna getirme yükümlülü¤üne sahiptir.
Uzmanlar›n görüflüne göre, fabrika
alan›n›n eski durumuna getirilmesi iki
farkl› aflamada gerçeklefltirilecektir.
Fabrika alan›ndaki kirletilen araziyi
temizlemek için 2.000 YTL. gerektiren
ilk aflama ve alan› uygun a¤aç ve sebzelerle yeniden tesis etmek için 3 y›l
sonra bafllayan ikinci aflama. Yeniden
tesis etmenin toplam tahmini maliyeti,
3.500 YTL.’dir. ‹flletmenin kulla
n›ld›¤› sermayenin maliyeti (vergiden
önce) %10’dur. ‹flletme, geçmiflte
böyle maliyetler ile ilgili herhangi bir
karfl›l›k ay›r›p kaydetmemifltir. Bugün
31 Aral›k 2004’dür. Temizlemenin ilk
aflamas› birkaç ay içinde bafllayacakt›r
ve 2.000 YTL.’lik ilk ödemenin
yap›laca¤› 31 Aral›k 2005’de tamamlanacakt›r. ‹kinci aflaman›n maliyeti 3 y›l
sonra ödenecektir. Paran›n zaman
de¤eri, iflletme aç›s›ndan önemlidir.
Çözüm:
Yükümlülü¤e neden olan olay fabrika

33 International Forum of Actuarial Associations.
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alan›n eski durumuna getirilmesidir ki,
bu yap›sal bir yükümlülü¤e yol açmaktad›r. Paran›n zaman de¤eri iflletme
aç›s›ndan önemlidir. ‹flletmenin bilanço tarihinde mevcut olan koflullu borcunun ekonomik fayda sa¤layan kaynaklarda azal›fla neden olma olas›l›¤›
vard›r ve bu koflullu borç güvenilir bir
flekilde tahmin edildi¤i için, yükümlülük nedeniyle ortaya ç›kacak olan
koflullu borç zararlar›na dair karfl›l›k
ölçülecektir. ‹flletmenin kirletilen araziyi temizlemek için ay›rmas› gereken
koflullu borç zarar karfl›l›k tutar›,
bugünkü de¤er yöntemi kullan›larak
afla¤›daki gibi hesaplanacakt›r.
Koflullu Borç Zarar Karfl›l›¤› = +
= 1.818 YTL + 1.127 YTL.
= 2.945 YTL.
Bugünkü de¤er yöntemi hem beklenen
nakit ak›m› yaklafl›m› olarak bilinen
beklenen de¤er yönteminde hem de
geleneksel yaklafl›m olarak bilinen gerçekleflme olas›l›¤› en yüksek olan
sonuç yönteminde uygulanabilir. Beklenen de¤er yönteminde yukar›da
belirtilen bugünkü de¤er unsurlar›ndan
ilk 3’ü iskonto oran›na dahil edilir ve
di¤er son iki unsur ise riske göre düzeltilmifl nakit ak›mlar›n›n elde edilmesinde düzeltmelere neden olur. Gerçekleflme olas›l›¤› en yüksek olan
sonuç yöntemi ise, söz konusu unsurlardan ii ve v’de belirtilenleri iskonto
oran›na dahil eder. Gerçekleflme
olas›l›¤› en yüksek olan sonuç yönte-

mi, özellikle karfl›laflt›r›labilir varl›k
ve borçlar›n piyasada gözlemlenebildi¤i durumlarda yararl› sonuçlar verir.
Beklenen de¤er yöntemi, bir çok
durumda gerçekleflme olas›l›¤› en yüksek olan sonuç yönteminden daha etkili bir ölçüm arac›d›r. Çünkü, beklenen
de¤er hem nakit ak›mlar›n›n zamanlamas›n› hem de nakit ak›mlar›n›n
yap›s›ndan kaynaklanan riski muhasebe ölçümlerine dahil etmektedir34.
Bununla birlikte, beklenen de¤er yönteminde bugünkü de¤er uygulamas›n›n
nakit ak›mlar›n›n tutar› ve zamanlamas› ile ilgili belirsizlikleri ve riskleri
dikkate almas› nedeniyle, muhasebe
ölçümlerinde bu yöntemin kullan›lma
s›n›n daha güvenilir bilgi sa¤lad›¤›
tart›flma konusudur. Muhasebe ölçümlerinde bugünkü de¤er yönteminin kullan›lmas›na karfl› ç›kanlar, bu yöntemi
kullanman›n muhasebe bilgilerinin
güvenilirli¤ini azaltaca¤›n› savunmaktad›rlar. Çünkü, bugünkü de¤er hesaplamalar› gelecekteki nakit ak›mlar›n›n
zamanlamas› ve tutar›, iskonto oranlar›
ve ekonomik flartlar ile ilgili olarak pek
çok tahmin gerektirir. Tahminlerin
kullan›m› ise gelecekteki nakit
ak›mlar›n›n zamanlamas› ve tutar›,
iskonto oranlar› ve ekonomik flartlar
konusunda farkl› görüfller olmas› (tahminlerin do¤rulu¤unda azalma) ve tahminlerde tarafl› davran›lmas› (tarafs›z
l›kta azalma) nedeniyle, muhasebe bilgilerinin güvenilirli¤ine bir tehdit olarak görülür 35. Ayr›ca beklenen de¤er

34 Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Concepts No: 7 “Using Cash
Flow Information and Present Value in Accounting Measurements”, ss. 19-21.
35 Jefferson P. Jones, “Present Value – Based Measurements and Fair Value”, The CPA Journal, (October,
1999), ss. 28-29.
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yöntemi, kalemlerin say›s› ve homojenli¤i azald›kça daha az uygun bir yöntem
olmaktad›r 36.
4.2. KOfiULLU BORÇ ZARAR KARfiILIKLARININ
KAYITLANMASI
Yukar›da belirtilen kay›tlama kriterlerini karfl›lamayan koflullu borçlar, bir borç
olarak kay›tlanmazlar. Çünkü, bunlar ya olas› yükümlülüklerdir ve bu yükümlülü¤ün ekonomik fayda sa¤layan kaynaklarda azal›fla neden olup olmayaca¤›
henüz saptanamam›flt›r; ya da mevcut yükümlülüklerdir, bu standarttaki
kay›tlama kriterlerini karfl›layamamaktad›r (UMS - 37, par. 13; TMS - 19 mad.
14). Bu tür koflullu borçlar, UMS – 37 paragraf 28’de belirtildi¤i gibi ekonomik
yarar› temsil eden kaynaklarda azalma olas›l›¤› pek az olmad›kça ya da TMS 19 madde 29’da ifade edildi¤i gibi ekonomik yarar› temsil eden kaynaklarda
azal›fl olas›l›¤›n›n bulunmas› durumunda koflullu borç olarak finansal tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.
Yukar›da belirtilen kay›tlama kriterlerini karfl›layan koflullu borçlar ile ilgili olarak ölçülen karfl›l›k bir borç olarak kay›tlan›r. Çünkü, bunlar bugünkü yükümlülüklerdir ve bu yükümlülükleri karfl›lamak için ihtiyaç duyulacak ekonomik
fayda sa¤layan kaynaklar›n d›flar›ya ak›fl› mümkündür (UMS - 37, par. 13; TMS
- 19 mad. 14).
Her muhasebe dönemi sonunda ayr›lan koflullu borç zarar karfl›l›klar›, Maliye
Bakanl›¤› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i’ne göre afla¤›daki gibi bir
kay›tla gider olarak muhasebelefltirilecektir.
‹LG‹L‹ G‹DER HS.
379 D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfi. HS.
veya
479 D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfi. HS.

XX

XX
XX

Yukar›daki kay›tta da görüldü¤ü gibi, ayr›lan koflullu borç zarar karfl›l›¤› bir y›l
içinde ödenecekse “379 Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar›”, bir y›ldan daha uzun
sürede ödenecekse “479 Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar›” hesaplar›n›n alacak
taraf›nda izlenir.
‹lgili gider hesab› ise, koflullu borç zarar›na neden olan olay›n iflletmenin esas
faaliyetleri, esas faaliyetleri d›fl›nda kalan ola¤an faaliyetleri veya iflletmenin ola36 International Accounting Standart Committee, “International Accounting Standards Overview and
Application, IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Sample)”,
http://www.atc-global.com/ias37-sample.pdf, 02.06.2004, s. 21.
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¤an faaliyetlerinden ba¤›ms›z olan ve bu nedenle s›k s›k ve düzenli olarak ortaya ç›kmas› beklenmeyen ifllem ve olaylar›ndan kaynaklan›p kaynaklanmad›¤›na
göre de¤iflecektir. Örne¤in; garanti giderlerine iliflkin koflullu borç zarar
karfl›l›klar›, garanti iflletmenin faaliyetinin bir parças› oldu¤u için “620 Sat›lan
Mamül Maliyeti” veya “760 Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri” hesaplar›n›n
borç taraf›nda izlenir. Garantilere iliflkin koflullu borç zarar karfl›l›klar›n›n uygulamada sat›fllar ile iliflkilendirildi¤i de görülmektedir. Ancak, garantilere iliflkin
koflullu borç zarar karfl›l›klar›nda has›lat› düzeltici bir ifllem söz konusu olmad›¤›
için, ayr›lan karfl›l›k giderlerinin sat›fllara yans›t›lmas› uygun de¤ildir 37. Sigorta
ettirilmemifl iflletme varl›klar›n›n yang›n, patlama ya da di¤er tehlikeler nedeniyle kay›p veya zarar riski, varl›klar›n kamulaflt›rma tehdidi, di¤er kifli veya kurumlara verilen zararlar ve ifl kazalar›, ifl akdi feshi, trafik kazas›, baflka bir iflletmenin tescilli markas›n›n kullan›lmas› gibi durumlarda flirket aleyhine aç›lan davalar nedeniyle ortaya ç›kan koflullu borçlar, iflletmenin ola¤an faaliyetlerinden
ba¤›ms›z olan ve bu nedenle s›k s›k ve düzenli olarak ortaya ç›kmas› beklenmeyen ifllem ve olaylard›r. Bundan dolay›, koflullu borç zarar›na neden olan bu olaylar için ölçülen karfl›l›klar, “689 Di¤er Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar” hesab›n›n
borç taraf›na kay›tlanacakt›r. fiirket aleyhine aç›lan k›dem tazminat›, fazla mesai
gibi davalarda ölçülen koflullu borç zarar karfl›l›klar›n›n k›dem tazminat› ve fazla
mesaiye ait olan k›sm›, iflçi veya memur hangi iflletme fonksiyonunda çal›fl›yorsa
o fonksiyon ile ilgili gider hesab›nda izlenir. Bu koflullu borçlar için ölçülen
koflullu borç zarar karfl›l›klar›n›n dava masraflar›na ait olan k›sm› ise, “689 Di¤er
Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar” hesab›n›n borç taraf›na kaydedilir.
Kan›mca, ülkemizde oldu¤u gibi pek çok ülkede bu tür karfl›l›klar vergi kanunlar›nca büyük olas›l›kla kanunen kabul edilmeyen gider olacakt›r. Bu nedenle,
kanunen kabul edilmeyen giderlerini muhasebe içi naz›m hesaplarda izleyen
iflletmelerin, ölçülen karfl›l›k ile ilgili gider kayd›na ilave olarak bu duruma iliflkin naz›m hesap kayd›n› da yapmas› gerekecektir.
Ayr›lan koflullu borç zarar karfl›l›¤›na iliflkin sonraki y›lda ödeme yap›ld›¤›nda
ise yap›lacak kay›t flöyle olacakt›r:
379 D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfi. HS.
XX
100 KASA / 102 BANKALAR /103 VER‹LEN
ÇEKLER VE ÖDEME EM‹RLER‹ HS.

XX

37 Semra Karacaer, “TMS-19 Karfl›l›klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Aktifler Standard› Kapsam›nda
Garanti Gider Karfl›l›klar›n›n ‹ncelenmesi”, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyas› Dergisi, Cilt: 4, Say›: 4,
(Aral›k 2002), s. 35,
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Dönem sonlar›nda envanter ifllemleri s›ras›nda “479 Di¤er Borç ve Gider
Karfl›l›klar›” hesab›nda izlenen ve vadesi bir y›l›n alt›na düflen uzun vadeli koflullu borç zarar karfl›l›klar›, “379 Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar›” hesab›na
aktar›larak afla¤›daki bir kay›tla k›sa vadeli yabanc› kaynaklar aras›na al›n›r.
Koflullu borç zarar karfl›l›¤›na iliflkin ödeme yap›ld›¤›nda ise, yap›lacak kay›t
yukar›daki ödeme kayd› gibi olacakt›r.
479 D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfi. HS.
379 D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfi. HS.

XX

XX

fiayet, ayr›lan koflullu borç zarar karfl›l›¤› bir sonraki dönem veya dönemlerde
iptal edilir veya koflullu borç zarar›na neden olan olay ortadan kalkarsa,
afla¤›daki gibi kay›t yap›larak karfl›l›klar iptal edilir.
379 D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfi. HS.
XX
671 ÖNCEK‹ DÖNEM GEL‹R VE KÂRLARI HS.

XX

UMS - 37 paragraf 60 ve TMS - 19 madde 61’de, bugünkü de¤er yöntemi uyguland›¤› zaman, bir karfl›l›¤›n kay›tl› de¤eri, geçen zaman› yans›tmak için her
dönem artar ve bu art›fl borçlanma maliyetleri olarak tahakkuk ettirilir ifadesi yer
almaktad›r. Buna göre, bugünkü de¤er yöntemi uyguland›¤› zaman, zaman›n
geçmesine ba¤l› olarak koflullu borç zarar›n›n nominal de¤eri ile bugünkü de¤eri aras›ndaki fark› gösteren iskonto tutar› yani kay›tl› de¤erde art›fla neden olan
borçlanma maliyeti ortaya ç›kt›¤› dönemde afla¤›daki gibi muhasebelefltirilecektir.
780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹ HS.
379 D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfi. HS.

XX

XX

4.3. KOfiULLU BORÇ ZARAR KARfiILIKLARININ ÖLÇÜLMES‹ VE
KAYITLANMASINDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN
DURUMLAR
Makul de¤er üzerinden izlenen finansal araçlardan, hak k›s›tlay›c› sözleflmeler
hariç ileri tarihli sözleflmelerden ve sigorta flirketlerinin poliçe sahipleri ile
yapt›klar› sözleflmelerden kaynaklanan koflullu borç zarar karfl›l›klar›n› ve di¤er
UMS ve TMS’lerde düzenlenen hususlar› kapsamayan UMS - 37 ve TMS - 19
göre, koflullu borç zarar karfl›l›klar› ölçülürken veya bu karfl›l›klar gider ve borç
‹SMMMO Yay›n Organ›

214

Mali ÇÖZÜM - 69

kaydedilirken dikkate al›nmas› gereken baz› özel durumlar söz konusudur.
Bu özel durumlar flunlard›r:
i) Birçok olay ve durum için
kaç›n›lmaz olan riskler ve belirsizlikler, karfl›l›¤a iliflkin en iyi tahminin
yap›lmas›nda dikkate al›nmal›d›r
(UMS - 37, par. 42; TMS - 19, mad.
43). Ancak, iskonto oran›, gelecekteki
nakit ak›mlar›n›n tahminiyle ilgili riski
içermemelidir (UMS - 37 par. 47 ve
TMS - 19 mad. 48).
ii) Karfl›l›klar vergi öncesi kârdan
ayr›lmal›d›r (UMS - 37 par. 41; TMS 19 mad. 42).
iii) Bir yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için gerekli olan tutar› etkileyebilecek gelecekteki olaylar›n gerçekleflece¤ine iliflkin yeterli objektif kan›t varsa,
bu durum karfl›l›k tutar›na yans›t›l
mal›d›r (UMS - 37, par. 48; TMS - 19,
mad. 49).
iv) Bir karfl›l›¤›n belirlenmesinde,
elden ç›kar›lmas› beklenen aktiflere
iliflkin kazançlar dikkate al›nmamal›d›r
(UMS - 37, par. 51; TMS - 19, mad.
52).
v) Bir karfl›l›¤a iliflkin yükümlülü¤ün
yerine getirilmesi için gerekli harcamalar›n bir k›sm›n›n veya tamam›n›n
üçüncü kiflilerce geri ödenmesi (tazmin
edilmesi) bekleniyorsa, harcamalara
iliflkin geri ödeme tutar› kay›tlanmal›d›r. Ancak, iflletmenin yükümlülü¤ü yerine getirdi¤inde geri ödemeyi
tahsil edece¤i hemen hemen kesinse,
geri ödeme tutar› kay›tlan›r ve ayr› bir
aktif kalem olarak muhasebelefltirilir.
Muhasebelefltirilen tutar, karfl›l›k
‹SMMMO Yay›n Organ›

tutar›n› aflmamal›d›r (UMS - 37, par.
53; TMS - 19, mad. 54). ‹lgili karfl›l›k
gideri, bununla ilgili kay›tlanan geri
ödeme tutar› düflüldükten sonra gelir
tablosunda net tutar olarak sunulabilir
(UMS -37, par. 54; TMS - 19, mad.
55). Bir iflletme, bir yükümlülük için
ortak ve zincirleme bir taahhüt alt›na
girmiflse, di¤er taraflarca karfl›lanmas›
beklenen yükümlülük tutar› koflullu
borç olarak ifllem görür. ‹flletmenin
kendi sorumlulu¤u alt›nda olan
yükümlülük k›sm›, iflletme taraf›ndan
karfl›l›k olarak kay›tlanmal›d›r. (UMS 37, par. 29; TMS - 19, mad. 30).
vi) Karfl›l›klar, her bilanço tarihinde
gözden geçirilmeli ve en do¤ru ve gerçekçi tahmini yans›tacak biçimde
düzeltilmelidir. Yükümlülü¤ün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda sa¤layan kaynaklar›n elden ç›kmas› olas›
de¤ilse, ayr›lan karfl›l›k iptal edilmelidir (UMS - 37, par. 59; TMS - 19, mad.
60).
vii) Bir karfl›l›k, bafllang›çta hangi harcamalara iliflkin olarak ayr›lm›flsa
sadece
o
harcamalar
için
kullan›lmal›d›r (UMS - 37, par. 61;
TMS - 19, mad. 62).
viii) Gelecek dönemlerde ortaya
ç›kmas› beklenen faaliyet zararlar› için
karfl›l›k ayr›lmaz (UMS - 37, par. 6365; TMS - 19, mad. 64-66).
ix) Hak k›s›tlay›c› bir sözleflmesi var
olan iflletme, bu sözleflmeden do¤an
mevcut yükümlülü¤ünü karfl›l›k olarak
de¤erlendirir ve tahakkuk ettirir (UMS
- 37, par. 66-69; TMS - 19, mad. 6770).
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x) Yeniden yap›land›rma maliyetleri
için karfl›l›k, sadece daha önceden
belirtilen genel kay›tlama kriterlerini
yerine getirdiklerinde ölçülür ve
kay›tlan›r (UMS - 37, par. 71; TMS 19, mad. 72). Yeniden yap›land›rma
için ayr›lan karfl›l›klar, sadece yeniden
yap›land›rmadan kaynaklanan do¤rudan harcamalar› içermelidir. Bu harcamalar; yeniden yap›land›rma gere¤i
ortaya ç›kan ve iflletmenin ola¤an faaliyetleri ile iliflkili olmayan harcamalard›r (UMS - 37, par. 80; TMS - 19,
mad. 81).

5. KOfiULLU BORÇ ZARAR
KARfiILIKLARININ SUNUMU
Finansal tablolar›n amaçlar› aç›s›ndan
koflullu borç zarar karfl›l›klar›, di¤er
borçlardan ayr› olarak sunulmal›d›r.
Koflullu borç zarar karfl›l›klar›, borç
hesaplar›n›n de¤er düzeltimi için kullan›lmamal›d›r 38. “379 Di¤er Borç ve
Gider Karfl›l›klar›” hesab›nda izlenen
k›sa vadeli koflullu borç zarar
karfl›l›klar›, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i’ne göre düzenlenmesi gereken bilançoda k›sa vadeli
yabanc› kaynaklar ve “479 Di¤er Borç
ve Gider Karfl›l›klar›” hesab›nda izlenen uzun vadeli koflullu borç zarar
karfl›l›klar› ise ayn› bilançoda uzun
vadeli yabanc› kaynaklar aras›nda
sunulacakt›r. Koflullu borç zarar›na
iliflkin olarak ayr›lan karfl›l›k giderleri
ise, gelir tablosunun ilgili bölümlerinde sunulur. Ayr›ca, iflletme karfl›l›k

tutar› ve iptal edilecek her karfl›l›k türü
için afla¤›daki hususlar› finansal tablo
dipnot ve eklerinde aç›klamal›d›r
(UMS - 37, par. 84; TMS - 19, mad.
85).
i) Karfl›l›¤a konu olan yükümlülü¤ün
dönem bafl› ve dönem sonundaki
kay›tl› tutar›,
ii) Dönem içinde karfl›l›klardan kullan›lan ve iptal edilen tutarlar›,
iii) Dönem içinde kullan›lmam›fl olup
kay›ttan silinen konusu kalmam›fl
karfl›l›klar› ve
iv) Dönem içinde iskonto edilmifl
tutarlardaki zaman›n geçmesinden
kaynaklanan
art›fl
ve
iskonto
oran›ndaki herhangi bir de¤iflikli¤in
etkisini.
Yukar›daki aç›klamalara ilaveten iflletme, karfl›l›¤›n zaman›na iliflkin olarak
her karfl›l›k türü için afla¤›daki hususlar› finansal tablo dipnot ve eklerinde
aç›klar (UMS - 37, par. 85; TMS - 19,
mad. 86).
i) Yükümlülü¤ün niteli¤inin k›sa bir
tan›m› ile bu yükümlülükten kaynaklanan ekonomik fayda sa¤layan kaynaklardaki azal›fl›n tahmini gerçekleflme
zaman›n›,
ii) Bu azal›fllar›n tutar ve zaman› ile
ilgili belirsizliklere iliflkin göstergeleri,
yeterli bilginin sa¤lanmas› için gereken gelecekteki olaylarla ilgili olarak
iflletme taraf›ndan yap›lan temel varsay›mlar ve

38 “19 Business Accounting Standard Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, and Events
Occurring After The Balance Sheet Date”.
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iii) Geri ödenmesi beklenen tutar ve
bununla ilgili olarak tahakkuk ettirilmifl varl›k kalemine iliflkin tutar.
Karfl›l›klar ve koflullu borçlar, benzer
nitelik tafl›yorlarsa ayn› grup alt›nda
toplanabilirler (UMS - 37, par. 87;
TMS - 19, mad. 88). Örne¤in; bu grupland›rma, Sermaye Piyasas›nda Mali
Tablo ve Raporlara ‹liflkin ‹lke ve
Kurallar Hakk›nda (Seri XI ve No:1)
Tebli¤e göre finansal tablo haz›rlayan
iflletmeler taraf›ndan sunulan bilançolarda görülen grupland›rmaya benzer
flekilde yap›labilir. Buna göre, bilançoda koflullu borç ve koflullu borç zarar
karfl›l›klar›; flirketin devam etmekte
olan davalar›na iliflkin koflullu borçlar
ve koflullu borç zarar karfl›l›klar›, iflletmenin sat›c›lar›na ciro etti¤i senetlerine iliflkin koflullu borçlar ve koflullu
borç zarar karfl›l›klar›, iflletme aleyhinde olan tazminat taleplerine iliflkin
koflullu borçlar ve koflullu borç zarar
karfl›l›klar›, verilen teminat mektuplar›
ve kefaletlere iliflkin koflullu borçlar ve
koflullu borç zarar karfl›l›klar›, varl›k
lar›n kamulaflt›r›lmas›na yönelik niyet
ve haz›rl›klar›n görülmesi ve benzeri
olaylara iliflkin koflullu borçlar ve
koflullu borç zarar karfl›l›klar› olarak
grupland›r›larak sunulabilir.
Yukar›da da görüldü¤ü gibi, UMS – 37
ve TMS – 19’da, koflullu borç zarar
karfl›l›klar› ile ilgili dönem içindeki
de¤ifliklikleri de içerecek flekilde
dönem bafl›ndaki ve dönem sonundaki

bilgilerin ayr›nt›l› olarak raporlanmas›
öngörülmüfltür. Ayr›ca, bu bilgilerin
karfl›laflt›r›lmal› olarak verilmesi de
öngörülmüfltür. ‹flletmenin durumu
hakk›nda yan›lt›c› görüfllere yol açacak
aç›klamalar›n yap›lmas›na ise izin
verilmemektedir 39.
6. SONUÇ
Koflullu borç zarar karfl›l›klar›n›n
do¤ru olarak ölçülmesi, kay›tlanmas›
ve sunulmas›yla, finansal tablolar
do¤ru ve güvenilir bilgi sunmufl olacaklard›r. Günümüzde, dünyada ortak
muhasebe standartlar› gelifltirilmesi
konusunda önemli geliflmeler yaflanmaktad›r. Bu konuda, uluslararas›
muhasebe standartlar› kurulunun
çal›flmalar› önemli bir etkiye sahiptir.
UMS - 37 ve bu standart ile uyumlu
olan TMS – 19 göre koflullu borç zarar
karfl›l›klar›n›n ölçülmesi, kay›tlanmas›
ve sunumu, koflullu borçlar ve koflullu
borç zarar karfl›l›klar› ile ilgili belirsizli¤i azaltacak ve finansal tablo kullan›c›lar› için elde edilebilir bilginin
de¤erini art›rabilecektir.
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‹Ç DENETÇ‹N‹N VERD‹⁄‹ RAPORLARIN
ÜST YÖNET‹M TARAFINDAN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Yrd. Doç. Dr. Cemal EL‹TAfi
Afyon Kocatepe Üniversitesi, ‹.‹.B.Fakültesi
‹flletme Bölümü, Ö¤retim Üyesi
G‹R‹fi
Örgüt plan› ile birlikte varl›klar›n korunmas›, bilginin do¤ruluk ve güvenilirli¤inin sa¤lanmas›, faaliyetlerin verimlili¤inin artt›r›lmas› ve personelin yönetim
politikalar›na uyumunun sa¤lanmas› amac›yla al›nan önlemler ve belirlenen yöntemler bütününe iç kontrol sistemi denir 1.
‹ç kontrol sistemini esas amaçlar›na ulaflt›racak kontrol önlem ve yordamlar›, üst
yönetimce, iflletme faaliyetlerinin en küçük birimi olan ifllemler baz›nda belirlenir ve uygulamaya konulur. ‹flletmeyi esas amaçlar›na ulaflt›rmak amac›yla kurulan iç kontrol sisteminin yeterli etkinlik ve güvenilirlikte olmas› baz› unsurlar›
tafl›mas›na ba¤l›d›r. Bu unsurlar :2
• ‹yi bir organizasyon plan›,
• ‹yi bir muhasebe sistemi,
• ‹yi bir çal›flma sistemi,
• Yeterli say›da ve kalitede personel,
• ‹ç denetim bölümü’ dür.
‹ç denetim sürecinin temel amac›; belirlenen riskler için oluflturulan kontrol
önlem ve yordamlar›n›n yeterlilik ve etkinli¤inin de¤erlenmesi ve yönetime
raporlanmas›d›r.

1
2

Ferruh Çömlekçi, Muhasebe Denetimi, Eskiflehir: Birlik Ofset, 2001, s.8. Ayr›ca bkz. Nejat Bozkurt,
Muhasebe Denetimi, ‹stanbul: Alfa Bas›m Yay›m Da¤›t›m, Haziran 1998, s. 122. ve Mehmet Bak›r,
Denetim, Rize: Akademisyen Yay›nevi, Mart 2003, s. 28.
Çömlekçi, a.g.e., s.10.
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Peki iç denetçi kontrol önlem ve yordamlar›n›n yeterlili¤i ve etkinli¤inden
ne anlayacakt›r? Baflka bir deyiflle iç
denetçi için yeterlilik ve etkinlik kavramlar› ne ifade eder?
‹ç kontrol sisteminin yeterlili¤i; mevcut iç kontrol sisteminin iflletme riskleri için gelifltirdi¤i kontrol önlem ve
yordamlar›n› niceliksel ve niteliksel
varl›¤›n› ifade eder.
Baflka bir ifadeyle iç kontrol sisteminin
yeterlili¤ini inceleyen ve de¤erleyen iç
denetçi 3,
• Verimlili¤i ölçmek için yönetim
taraf›ndan faaliyet standartlar›n›n
belirlenip belirlenmedi¤ini,
• Belirlenen faaliyet standartlar›n›n
anlafl›l›p anlafl›lmad›¤›n›,
• Faaliyet standartlar›ndan sapmalar›n
belirlenip, analiz edilip, düzeltici
önlemleri almakla sorumlu kiflilere iletilip iletilmedi¤ini,
•Düzeltici önlemlerin al›n›p al›nmad›¤›n› belirlemekle sorumludur.
Buradan da anlafl›laca¤› gibi iç denetçi,
iç kontrol sisteminin yeterlili¤ini gözden geçirerek, örgütün amaçlar›na ve
hedeflerine ekonomik ve verimli bir
flekilde ulafl›p ulaflamayaca¤› konusunda iç kontrol sisteminin yeterli güveni
verip vermedi¤ini belirler. ‹ç denetim
çal›flmalar›n›n bu yönü faaliyet deneti3
4
5
6

mini oluflturur.4 Baflka bir ifadeyle,
faaliyet denetiminde iç denetçi a¤›rl›kl›
olarak, iç kontrol sistemini, yeterlilik
aç›s›ndan de¤erler. Yani iç kontrol sisteminin yetersiz olmas› durumunda iç
denetçi a¤›rl›kl› olarak Düzeltici Öneriler’ de bulunur. Ancak bu faaliyet
denetiminde Koruyucu Öneriler’ e yer
verilmez fleklinde anlafl›lmamal›d›r.
Sadece a¤›rl›k Düzeltici Öneriler’
dedir.
‹ç kontrol sisteminin etkinli¤inden ise;
örgüt faaliyetlerinin, yönetim politikalar›na, planlar›na, programlar›na ve
yasalara uygunlu¤unu ölçmeyi, iç kontrol sisteminin kuruldu¤u gibi iflleyip
ifllemedi¤ini de¤erlemeyi anlamal›y›z5
Baflka bir ifadeyle iç kontrol sisteminin
etkinli¤ini inceleme ve de¤erlemede iç
denetçi6,
• ‹flletme faaliyetleri ve raporlar› üzerinde önemli bir etkiye sahip politikalara, planlara, prosedürlere ve yasalara
uygunlu¤u sa¤lamak için kurulan sistemi gözden geçirir,
• ‹flletme faaliyetlerinin politika ve
prosedürlere uygun yürütülüp yürütülmedi¤ini belirler.
Baflka bir ifadeyle, iç kontrol sisteminin etkinli¤inin gözden geçirilmesi
çal›flmalar›, iç denetimin uygunluk
denetimi yönünü oluflturur. ‹ç Kontrol
Sisteminin etkin olmamas› durumunda

Celal Kepekçi, ‹flletmelerde ‹ç Kontrol Sisteminin Etkinli¤ini Sa¤lamada ‹ç Denetimin Rolü,
Eskiflehir: ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi Bas›mevi, 1982, s.54.
Celal Kepekçi, Ba¤›ms›z Denetim, Ankara: Siyasal Kitabevi, Dördüncü Bask›, 2000, s.4.
Kepekçi, a.g.e., s.3.
Kepekçi, ‹flletmelerde ‹ç Kontrol Sisteminin etkinli¤ini Sa¤lamada ‹ç Denetimin Rolü, s.54.
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da iç denetçi Koruyucu Öneriler’ de
bulunur. Ama bu, uygunluk denetiminde iç denetçi Düzeltici Öneriler’ de
bulunmaz anlam›nda al›nmamal›d›r.
Kastedilen fley uygunluk denetiminde
iç denetçinin Koruyucu Öneriler’e
a¤›rl›k verdi¤idir.
‹ç kontrol sisteminin yeterlili¤ini belirleme noktas›nda önemli olan bir kavramda hata’d›r.
Hata; verilerin iflleniflinde veya ilgili
yerlere giriflinde (örne¤in bilgisayara
v.b.), istenmeden bir tak›m yanl›fll›k
lar›n yap›lmas›d›r.
Örne¤in7, 100 adet sat›fl faturas›ndan
oluflan bir örneklemin incelenmesinde,
birim fiyat 10.-TL. yerine 1.-TL.’s›
yaz›lm›fl olsun; di¤er bir faturada da
do¤ru isim “Birol Balyal›” olmakla
beraber “Birol Bayraml›” olmufl olsa,
her iki hatada da faturalar›n iç kontrol
sisteminin yeterlili¤i hakk›nda bir
soruyu akl›m›za getirmesine ra¤men
ayn› önemde olan hatalar de¤ildir.
Fiyatlamadaki hata ayn› zamanda bir
yolsuzlu¤a da iflaret edebilir. Hatan›n
nas›l tan›mland›¤›na bakmaks›z›n yani
neyi hata kabul edece¤ine karar vermeden önce denetçinin örnekleme sürecinde belirlenen her bir hatan›n önem
ve nedenini mesleki yarg›s›na göre
de¤erlendirmesi gerekir. Bunun için de
denetçi flu sorular› daima akl›na getirmek durumundad›r:
• Bu hata, iç kontrol sistemindeki bir
bofllu¤a m› iflaret etmektedir?
7
8

• Bu hata, yönetimin belirledi¤i muhasebe kontrol önlem ve yordamlar›n›n
aynen uygulanmad›¤›n› m› göstermektedir?
• Bu hata, bir yolsuzlu¤a m› iflaret
etmektedir?
Buna göre neyin hata olarak kabul edilece¤i benimsenip, sonuçta iç kontrol
sistemi etkin veya yeterli, bulunabilece¤i gibi, bunlar›n tam tersi yönde de
karar verilebilir.
Tüm bu aç›klamalardan sonra yukar›da
da ad›n› bir kaç kez zikretti¤imiz
Uygunluk ve Faaliyet denetiminin ne
oldu¤u konusuna gelebiliriz.
Uygunluk Denetimi, iflletmenin finansal ve finansal olmayan ifllemlerinin
üst yönetimce belirlenmifl kontrol
önlem ve yöntemlerine (yordamlar›na)
uygunlu¤unu araflt›rmakt›r. Burada
bütün ifllemler denetimin konusunu,
bütün kontrol önlem ve yöntemleri
(yordamlar›) de denetimin ölçütünü
oluflturur. Anlafl›laca¤› gibi, uygunluk
denetimi, iç denetimin iç kontrol sisteminin etkinli¤inin ölçülmesi ve
de¤erlendirilmesi ile ilgili yönüdür.
Denetimin sonucu üst yönetime raporlan›r8 .
Faaliyet Denetimi, iflletmenin faaliyet
sonuçlar›n›n üst yönetimce belirlenmifl
standartlar, baflar› ölçütleri, ifl programlar› ve bütçeler ile uyum içinde
olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas›d›r. Bu
denetim türünde faaliyet sonuçlar›

Çömlekçi, a.g.e., s.69-70.
Ayr›ca bkz. Bozkurt, a.g.e., s. 28. ve Melih Erdo¤an, Denetim, Eskiflehir: 2001, s. 3.
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denetimin konusu, standartlar, ölçütler,
program ve bütçeler denetimin ölçütü
olmaktad›r. Bu denetim iflletmenin
etkinli¤i ve verimlili¤i ile ilgilidir.
Denetim sonucu üst yönetime raporlan›r9. Ayr›ca faaliyet denetimi
yukar›da da belirtildi¤i gibi yap›s› itibariyle iç kontrol sisteminin yeterlili¤i
hakk›nda iç denetçiye görüfl sa¤lay›c›
niteliktedir.
1. ‹Ç DENET‹M RAPORUNUN
KAPSAMI
‹ç denetim raporlar› de¤iflik nitelikte
amaçlar esas al›narak (örne¤in; kapsaml› veya özet oluflu, içerdi¤i kantitatif ve finansal bilgiler yönünden v.b.)
farkl› flekillerde haz›rlanabilir. Unutulmamal›d›r ki iç denetçinin iç kontrol
sistemini de¤erlemesi raporun kapsam›n› tayin edecektir. Ancak yine de
her denetim raporunun kapsam› içerisinde yer alan ortak unsurlar mevcuttur. Bu unsurlar›n neler oldu¤unu
afla¤›da detayl›ca inceleyece¤iz. Ancak
iç denetim raporunun içeri¤ine geçmeden önce üzerinde durmam›z gereken
ve asl›nda o da raporun içerisinde yer
alan bir baflka konu daha vard›r. Bu da
iç denetçinin raporunda hangi tür
görüfllere yer verece¤idir.
‹ç denetçi iç denetim raporunda iki tür
görüfle yer verebilir. Bunlar;
- Mevcut iç kontrol sistemini koruyucu
nitelikteki görüfller
- Mevcut iç kontrol sistemini düzeltici
nitelikteki görüfller’ dir.

Koruyucu öneriler, mevcut kontrol
önlem ve yöntemlerinin (yordamla
r›n›n) iflletmede hiç uygulanmamas›
veya yeterince uygulanmamas›ndan
dolay› iç kontrolün zay›f kald›¤› noktalar›n raporda belirtilmesi üst yönetimi
mevcut sistemin korunmas›na iliflkin
çareleri bulmaya yöneltir. Bu da, personeli ödüllendirmeye veya cezaland›rmaya giderek onlar› kontrol önlem ve
yöntemlerine (yordamlar›na) uymaya
özendirmek veya zorlamak, yada hizmet içi e¤itimlerle personeli kontroller
hakk›nda bilgilendirmek fleklinde olabilir.

Düzeltici önerilerde ise, iç denetçi
raporunda iflletme faaliyetlerinin kontrol önlem ve yöntemlerine (yordamlar›na) uygunlu¤u konusundaki düflünceleriyle birlikte, örgütsel amaçlara
ulaflmada bu kontrollerin yetersizli¤i
nedeniyle önerilerde bulunabilir. Bunlar da, yeni kontrol önlem ve yöntemlerinin (yordamlar›n›n) önerilmesi,
organizasyon yap›s›nda ve ifl görme
usullerinde de¤ifliklik yap›lmas›na iliflkin görüfller fleklinde raporda yer al›r
ve üst yönetim de, bunun üzerine, kontrol önlem ve yöntemlerini (yordamlar›n›) düzeltici ve gelifltirici çal›flmalara giriflir10 .

‹ç denetçi iç kontrol sistemi etkin
de¤ilse Koruyucu Öneriler’ de, e¤er iç
kontrol sistemi yeterli de¤ilse Düzeltici Öneriler’ de, a¤›rl›kl› olarak, bulunur. Ancak elbette ki etkin olmayan bir

9 Çömlekçi, a.g.e., s.23. Ayr›ca bkz., Bozkurt, a.g.e., s. 29. ve Erdo¤an, a.g.e., s. 4.
10 Çömlekçi, a.g.e., s.27.
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iç kontrol sistemi için iç denetçi sadece
Koruyucu Öneriler’ de bulunur, Düzeltici Öneriler’ de bulunamaz denemez.
Ayn› fley yeterlilik içinde geçerlidir.
Yani iç kontrol sistemi yeterli de¤ilse
iç denetçi Düzeltici Öneriler’ de bulunacakt›r. Ama Koruyucu Öneriler’ de
bulunamaz denemez.
1.1- ‹ç Denetim Raporunun ‹çeri¤i

‹ç denetim raporunda, yap›lan denetime iliflkin;
- Girifl,

- Amaç,

- Kapsam,

- Görüfl Bildirme (Sunma),
- Denetim Bulgular›,

- Sonuç ve Önerileri gibi denetim
raporunun kapsa m›nda önemli yer
tutan paragraflar mevcuttur. Bu paragraflarda anlat›lanlar› daha da iyi anlayabilmek için her birini teker teker ele
almak yararl› olacakt›r.
• Girifl Paragraf›: Raporun bu k›sm›
okuyucunun (üst yönetim) ilk karfl›la
flaca¤› k›s›md›r. Bu k›s›mda okuyucuyu (üst yönetim) daha sonraki
k›s›mlara haz›rlamak için aç›kça flu
hususlara yer verilmelidir11 :
- Denetimin düzenli bir inceleme mi,
yoksa yönetimin özel bir iste¤inin
karfl›lanmas› için mi oldu¤unu belirtmek,

- Gözden geçirilen departmanlar›,
fonksiyonlar› veya devreleri belirtmek,

- Önceki incelemelerle iliflkisi varsa,
bunu göstermek,

- Önceki raporlarda elefltiri konusu edilen denetim bulgular› ve tavsiyeler ile
bunlara iliflkin al›nan düzeltici önlemlerin flimdiki durumu hakk›nda denetçinin düflüncelerini göstermek,
- ‹ncelenen konu ile ilgili olarak okuyucuya (üst yönetim) aç›klay›c› bilgi
vermek,
- Okuyucuya (üst yönetim) fonksiyonun önemine iliflkin bir fikir vermek
için faaliyetlerin de¤erini veya hacmini k›saca belirtmek,

- ‹ncelemenin kapsad›¤› dönemi veya
ait oldu¤u zaman›, incelemede harcanan zaman›n uzunlu¤unu ve görevli
denetim personelini belirtmek.

• Amaç Paragraf›: Denetimin amaçlar›n› tan›tan bu k›s›m, okuyucunun
(üst yönetim) rapordan bekledi¤ini
anlamas›na yard›mc› olmak için yeterli ayr›nt›da düzenlenmelidir. Bir amaç
kesin ve en sade bir flekilde
aç›kland›¤›nda ve denetim bulgular›n›n
tart›fl›lmas› amaçlarla iliflki kurularak
izlendi¤inde, bu okuyucunun (üst
yönetim) raporda arad›¤›n› bulmas›n›
kolaylaflt›r›r12.

• Kapsam K›sm›: Kapsam k›sm› incelemenin s›n›rlar›n› tan›mlamada özellikle önemlidir. Raporun genifl bafll›¤›
nedeniyle, okuyucunun (üst yönetim)
denetimin kapsam› içinde düflünebile-

11 Kepekçi, a.g.e., s.83.
12 Kepekçi, a.g.e., s.84.
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ce¤i alanlar denetlenmiflse, bu alanlar
aç›kça belirtilmelidir 13.

• Görüfl Bildirme K›sm›: Görüfl denetçinin gözden geçirdi¤i faaliyetler
hakk›nda mesleki yarg›s›d›r. Bu k›s›m
denetçinin denetim bulgular›na iliflkin
yorumunu içerir. ‹ncelemenin sonuçlar› hakk›nda görüfl bildirmeme, flüphesiz ki yönetimi önemli bir hizmetten
mahrum eder. Denetçi destekleyemedi¤i bir görüflü kesinlikle aç›klamamal›d›r. Ayn› flekilde, denetçi görüflünü destekleyen faktörleri dikkatlice
tartmal›d›r. Görüfl denetçinin ne demek
istedi¤ini tam ifade etmeli ve denetçinin amaç paragraf›nda belirledi¤i
denetim amaçlar›na cevap niteli¤inde
olmal›d›r 14.
• Denetim Bulgular› K›sm›: Denetçinin, görüflleri ve tavsiyeleri ald›¤› kaynak olan denetim bulgular› soruflturma
ve incelemenin sonuçlar›d›r. Bulgular
olumlu veya olumsuz olabilir. Raporda
olumlu bulgulara daha az yer verilmesi ve daha az aç›klanmas› yolu izlenirken, olumsuz bulgular belirlendi¤inde,
denetim raporunun bu k›sm›, genellikle bulgular›n özetini ve yorumunu içerir. Ayr›ca, ifllemler için göçerilen yetkilerin kullan›m›, gözden geçirilen faaliyetlerin amaçlar›, iflletme faaliyetlerinin yönetim politikalar› ve prosedürlerinden sapmalar›n›n önemi ve nedenleri bu k›s›mda aç›klan›r15 .
13
14
15
16

• Sonuç ve Tavsiyeler K›sm›: Denetim
bulgular› sonuç ve tavsiyeler için bir
esas sa¤lar. Sonuç, denetlenen birim
yöneticisinin ald›¤› veya almay› kabul
etti¤i düzeltici önlemlerdir veya yönetimin problemin varl›¤›n› görmesi ve
ne yap›laca¤›n›n araflt›r›lmas›d›r. Tavsiyeler ise iki türlü olabilir. Tavsiyelerin bir türü denetlenen birim yönetiminin yapmas› gerekti¤ine iç denetçinin
inand›¤›, fakat birim yönetiminin
kabul etmedi¤i hususlar› içerir. Di¤er
bir tavsiye türü de daha üst düzeydeki
yöneticiler taraf›ndan al›nmas› gereken
önlemleri içerir 16.
1.2- ‹ç Denetim Raporunun Üst
Yönetime Sunulmas›
Bir iflletmedeki iç denetim bölümü üst
yönetim ad›na denetim faaliyeti
yapt›¤›na göre raporunu ona verecektir. Ancak denetimi yapan iç denetçi
raporunu tamamlad›ktan sonra raporunu önce ba¤l› bulundu¤u “‹ç Denetim
Bölümü” baflkan›na verir. Baflkan
raporu inceleyip gerekli flekil ve içerik
flartlar›n› kontrol ederek raporu onaylar
ve üst yönetime sunar. Böylece bir
daha ki denetlemeye kadar (gerek rutin
denetim veya gerekse üst yönetimin
talep edece¤i bir özel denetime kadar)
yürütülen iç denetim faaliyeti tamamlanm›fl kabul edilir.

Kepekçi, a.g.e., s.85.
Kepekçi, a.g.e., s.86.
Kepekçi, a.g.e., s.86-87 (De¤ifltirilerek al›nm›flt›r).
Kepekçi, a.g.e., s.88 (De¤ifltirilerek al›nm›flt›r).
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2. ÜST YÖNET‹MCE ‹Ç DENET‹M
RAPORUNUN ‹NCELENMES‹ VE
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

2.1- ‹ç Denetçi Taraf›ndan Düzenlenen Uygunluk Denetimi Raporunun
Üst Yönetimce ‹ncelenmesi ve
De¤erlendirilmesi
Üst yönetim kendisine sunulan Uygunluk Denetimi Raporunu inceleyip,
de¤erlerken iç denetçinin Uygunluk
Denetimi
sonucunda
Koruyucu
ve/veya Düzeltici Öneriler’ de bulunup
bulunmad›¤›na bakacakt›r. Uygunluk
denetiminde iflletmenin finansal ve
finansal olmayan ifllemlerinin kontrol
önlem ve yordamlar›na uygunlu¤u
ölçüldü¤üne (denetlendi¤ine) göre
burada iç denetçi iç kontrol sistemini
a¤›rl›kl› olarak etkinlik yönünden
de¤erlemektedir. Çünkü etkinlik; iç
kontrol sistemini kuruldu¤u gibi iflleyip ifllemedi¤i yönünden ele almaktad›r. Ancak iç denetçi yeterlilik
aç›s›ndan da bir inceleme yapabilir.
Sonuçta iç denetçi uygunluk denetimi
sonucunda a¤›rl›kl› olarak Koruyucu
Öneriler’ e, daha sonra da yeterlilik
aç›s›ndan Düzeltici Öneriler’ e yer
verecektir veya herhangi bir öneriye
yer vermeyecektir.
‹ç denetçi kontrol önlem ve yordamlar›n›n uygulanmad›¤›n› veya yeterince
uygulanmad›¤›n› görmüfl ise Koruyucu
nitelikli önerilerde bulunurken, örgütsel amaçlara ulaflmada kontrol önlem
ve yordamlar›n› yetersiz bulursa düzeltici nitelikli önerilerde bulunur.
Üst yönetim bu raporu inceledi¤inde
bilecektir ki veya bilmelidir ki; uygunluk denetimi ile iflletmenin finansal ve
‹SMMMO Yay›n Organ›

finansal olmayan ifllemleri ile, üst
yönetimce ve/veya yasa koyucu ile
belirlenmifl kontrol önlem ve yordamlar› aras›ndaki uygunlu¤u araflt›r›l
m›flt›r. Yani bu denetim türünde denetimin konusu bütün ifllemler, denetimin ölçütleri ise belirlenmifl kontrol
önlem ve yordamlar›d›r.
Sonuçta üst yönetime sunulan uygunluk denetimi raporu öncede belirtti¤imiz gibi ya çeflitli önerileri içeren bir
rapor olacakt›r yada iç kontrol sistemi
çok baflar›l› bulundu¤undan herhangi
bir önerinin olmayaca¤› bir rapor olacakt›r. Biz bundan itibaren gerek kolay
ifade ediliflinden ve gerekse de daha
anlaml› olmas›ndan dolay› önerilerin
yer ald›¤› raporu Olumsuz Rapor,
önerilerin yer almad›¤› raporu ise
Olumlu Rapor olarak isimlendirece¤iz.
Bu itibarla raporu gören üst yönetim
raporun niteli¤ine göre tav›r alacakt›r.
E¤er rapor olumsuz ise üst yönetim
raporda ne tür önerilerde bulunuldu¤una bakacakt›r. Üst yönetim koruyucu
öneriler için farkl›, düzeltici öneriler
için farkl› edimlere giriflecektir. Örne¤in, iç denetçi Koruyucu Öneriler’ de
bulunmufl ise; üst yönetim mevcut sistemin korunmas›na iliflkin çareleri bulmaya yönelecektir. Bunlarda;
1. Personeli ödüllendirme veya cezaland›rma,
Böylece personeli kontrol önlem ve
yordamlar›na uymaya özendirme veya
zorlama sa¤lanm›fl olur.
2. Hizmet içi e¤itim olabilir.
Böylece personel kontrol önlem ve
yordamlar›n›n niteli¤i hakk›nda daha
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iyi bilgilendirilecek ve bilinçlendirilecek, kontrol önlem ve yordamlar›n›n
önemi hususunda bilgilendirilen ve
bilinçlendirilen çal›flan, kontrol önlem
ve yordamlar›na farkl› ve olumlu bir
gözle bakabilecektir.
E¤er iç denetçi Düzeltici Öneriler’ de
bulunmuflsa, bunlarda;
1.Yeni kontrol önlem ve yordamlar›n›n
önerilmesi,
Mevcut kontrol önlem ve yordamlar›
gerek nitelik ve gerekse de nicelik
aç›s›ndan yeterli de¤ildir.
2. Organizasyon yap›s›nda ve ifl görme
usullerinde de¤ifliklik yap›lmas› olabilir.
Örgüt amaçlar›na ulaflmada organizasyon yap›s›nda ve ifl görme usullerinde
çeflitli de¤ifliklikler yap›labilir. ‹ç
denetçinin raporu burada etkili olacakt›r.
E¤er rapor olumlu ise yap›lmas› gereken mevcut sistemin korunmas› ve iç
kontrol sistemine yine ayn› dikkat ve
ehemmiyetin gösterilmesi olacakt›r.
2.2- ‹ç Denetçi Taraf›ndan Düzenlenen Faaliyet Denetimi Raporunun
Üst Yönetimce ‹ncelenmesi ve
De¤erlendirilmesi
Üst yönetim kendisine sunulan Faaliyet Denetimi Raporunu inceleyip,
de¤erlerken iç denetçinin faaliyet
denetimi sonucunda Koruyucu ve/veya
Düzeltici önerilerde bulunup bulunmad›¤›na bakacakt›r ki e¤er bulunmuflsa a¤›rl›k önceden de belirtti¤imiz gibi
Düzeltici Öneriler’ de olacakt›r. Faaliyet denetiminde; iflletmenin faaliyet
sonuçlar›n›n üst yönetimce belirlenmifl
standartlar, baflar› ölçütleri ve bütçeler
ile uyum içinde olup olmad›¤› incelen‹SMMMO Yay›n Organ›

di¤ine göre burada iç denetçi iç kontrol
sistemini etkinlik ve yeterlilik
aç›s›ndan (a¤›rl›kl› olarak) de¤erleyip
etkin de¤ilse Koruyucu, yeterli de¤ilse
de Düzeltici Öneriler’ de bulunur.
Üst yönetim raporu inceledi¤inde
rapordan flunu anlayacakt›r, faaliyet
denetimi ile iflletmenin faaliyet sonuçlar›n›n üst yönetimce belirlenmifl standartlar, baflar› ölçütleri, ifl programlar›
ve bütçeler ile uyum içinde olup
olmad›¤› araflt›r›lm›flt›r. Yani bu denetim türünde denetimin konusu faaliyet
sonuçlar›, denetimin ölçütleri ise üst
yönetimce belirlenmifl standartlar,
programlar ve bütçeler olmaktad›r.
Sonuçta üst yönetime sunulan faaliyet
denetimi raporu da ya olumlu ( iç kontrol sistemi hakk›nda herhangi bir öneride bulunmayan rapor) yada olumsuz
(iç kontrol sistemi hakk›nda çeflitli
önerilerde bulunan rapor) olacakt›r. Bu
itibarla raporu gören üst yönetim raporun içeri¤ine göre tav›r alacakt›r. E¤er
rapor olumsuz ise üst yönetim raporda
ne tür önerilerde bulunuldu¤una bakacakt›r. Çünkü üst yönetim koruyucu
öneriler için farkl›, düzeltici öneriler
için farkl› giriflimlerde bulunacakt›r.
Örne¤in iç denetçi Koruyucu Öneriler’
de bulunmufl ise üst yönetim mevcut
sistemin korunmas›na iliflkin çareleri
bulmaya yönelecektir ki bunlarda;
1. Personeli ödüllendirme veya cezaland›rma,
Böylece personeli faaliyet sonuçlar› ile
üst yönetimce belirlenmifl standartlar›n, programlar›n ve bütçelerin birbirini tutmas› için özendirme veya zorlama sa¤lanm›fl olur.,
2. Hizmet içi e¤itim.
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Böylece personel üst yönetimce belirlenmifl standartlar, baflar› ölçütleri, ifl
programlar› ve bütçelerin niteli¤i
hakk›nda daha iyi bilgilendirilerek bu
unsurlar›n iflletme için önemi
noktas›nda daha iyi bilinçlendirilebilir.
E¤er iç denetçi Düzeltici Öneriler’ de
bulunulmuflsa, bunlarda;
1. Yeni standartlar ve programlar oluflturmak,
Böylece faaliyet denetimine iliflkin
ölçütleri daha kuvvetli hale getirmek
esast›r.
2. Organizasyon yap›s›nda ve ifl görme
usullerinde de¤ifliklik yapmak.
Böylece oluflabilecek hata, hile ve yolsuzluklar›n önüne geçilebilir.
2.3- Üst Yönetimin Uygunluk Denetimi Raporu ve Faaliyet Denetimi
Raporunu Birlikte ‹ncelemesi ve
De¤erlendirmesi
Burada iki raporun da birlikte dikkate
al›narak de¤erlendirilmesini daha
kolay k›lmak için de¤iflik durumlar
alt›nda üst yönetimin tavr›na bakmak
gerekti¤i inanc›nday›z.
• Uygunluk Denetimi Raporu Olumlu, Faaliyet Denetimi Raporu Olumlu ‹se Tavr›:
Hem uygunluk denetimi sonucunda
verilen rapor olumlu hem de faaliyet
denetimi sonucunda verilen rapor
olumlu ise üst yönetimin yapaca¤› tek
fley iflletmesinin mevcut durumunu
mevcut flekilde tutmak olacakt›r.
• Uygunluk Denetimi Raporu Olumlu, Faaliyet Denetimi Raporu Olumsuz ‹se Tavr›:
Uygunluk denetimi raporu olumlu ise
‹SMMMO Yay›n Organ›

üst yönetim burada mevcut durumu
korumakla yetinecektir. Ancak faaliyet
denetimi raporu olumsuz ise yani iç
denetçi üst yönetime Koruyucu
ve/veya Düzeltici Öneriler’ de bulunuyor ise bu durumda üst yönetim iç
denetçinin önerisinin niteli¤ine bakacakt›r.
Örne¤in, iç denetçi Koruyucu Öneriler’ de bulunuyorsa bu, denetim konusu (faaliyet sonuçlar›) ile denetim
ölçütlerinin (standartlar, program ve
bütçeler) uyum içinde olmad›¤›n› ve
ölçütlerin uygulanmad›¤›n› veya eksik
uyguland›¤›n› göstermektedir. Bu
durumda da daha önceden belirtildi¤i
gibi ölçütlere uygun davranan personel
için ödüllendirme, uygun davranmayalar için cezaland›rma veya hizmet içi
e¤itim gibi alternatiflerden biri seçilebilir.
E¤er iç denetçi Düzeltici Öneriler’ de
bulunuyorsa -ki faaliyet denetimi
sonucunun olumsuz oldu¤u durumlarda a¤›rl›kl› olarak Düzeltici Öneriler’
de bulunulaca¤›n› daha önceden de
belirtmifltik- bu da ölçütlerin yeterli
olmad›¤› veya yeterince anlat›lamad›¤›
anlam›na gelir ki o zaman da iç denetçi yeni standartlar ve programlar oluflturulmas›n› ve/veya organizasyon
yap›s›nda ve ifl görme usullerinde de¤ifliklik yap›lmas›n› önerebilir.
• Uygunluk Denetimi Raporu Olumsuz, Faaliyet Denetimi Raporu
Olumlu ‹se Tavr›:
Bizde oluflan kanaate göre, e¤er
uygunluk denetimi raporu olumsuz ise
yani iç denetçi Koruyucu ve/veya
Düzeltici Öneriler’ de bulunmufl ise
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böyle bir iç kontrol sistemine sahip bir
iflletmenin faaliyet denetimi sonucunda
olumlu bir rapora ulaflmas› pek mümkün de¤ildir. Ancak teorik olarak da
olsa böyle bir durumun gerçekleflti¤ini
varsayarsak bu durumda üst yönetim
uygunluk denetimi raporunda ne tür
önerilerde bulunuldu¤una bakacakt›r.
E¤er iç denetçi Koruyucu Öneriler’ de
bulunuyorsa bu, mevcut kontrol önlem
ve yordamlar›n›n iflletmede hiç uygulanmamas› veya yeterince uygulanmamas›ndan dolay› iç kontrolün zay›f
kald›¤›na bir iflarettir ve böyle bir
durumda üst yönetim personeli ödüllendirme (kontrol önlem ve yordamlar›na ba¤l› kalan azda olsa bir grup
varsa), cezaland›rma (kontrol önlem ve
yordamlar›n› uygulamayanlar için)
ve/veya hizmet içi e¤itime tâbi tutma
gibi seçeneklerden birini tercih edecektir.
E¤er iç denetçi Düzeltici Öneriler’ de
bulunmuflsa; bunun nedeni örgütsel
amaçlara ulaflmada kontrol önlem ve
yordamlar›n›n yetersizli¤i olabilir ki
böyle bir durumda üst yönetim; yeni
kontrol önlem ve yordamlar›n› devreye
sokabilir ve/veya organizasyon yap›s›
ve ifl görme usullerinde de¤iflikli¤e
gidebilir (örne¤in yeni bir departman›n
aç›lmas› veya belge ak›fllar›nda ve
onaylama usulleri ve makamlar›nda
düzenlemelere gitme gibi).
Faaliyet Denetimi Raporu olumlu
oldu¤undan üst yönetim mevcut durumu koruma yoluna gitmelidir.

• Uygunluk Denetimi Raporu Olumsuz, Faaliyet Denetimi Raporu
Olumsuz ‹se Tavr›:
Böyle bir durumda üst yönetim iç
denetçinin tüm önerilerini dikkate alarak gerek iç kontrol sistemi ve gerekse
onun unsurlar› olan kontrol önlem ve
yordamlar› ile örgüt plan›n› tekrar
incelemeli, iflletmenin karfl›laflabilece¤i riskler tekrar düflünülmeli, Koruyucu nitelikte olan önerilere uygun ödüllendirme veya cezaland›rma ve hizmet
içi e¤itim gibi almafl›klardan biri seçilirken, Düzeltici nitelikte olan önerilerde ise yeni standart ve program oluflturulmas› ve organizasyon yap›s›nda ve
ifl görme usullerinde de¤iflikli¤e gitme
gibi seçeneklerden biri tercih edilmelidir.

3. ÜST YÖNET‹M‹N DENET‹M
RAPORUNA DAYANARAK
KARAR VERMES‹
Üst yönetim denetim raporuna göre
karar verirken yani uygun bir almafl›¤›
ye¤lerken yetki ve sorumlulu¤unda
olan baz› ifllevleri de dikkate alarak
bunu yapacakt›r ki bu ifllevler 17;
- Planlama
- Örgütleme
- Yönlendirme
- Koordinasyon
- Kontrol’ dür.

Planlama, iflletme amaçlar›n›n, iflletme faaliyetlerinde izlenecek politikalar›n ve politikalar›n uygulanmaya
konulmas›na yarayan araç ve yöntemlerin belirlenmesi sürecidir.

17 Çömlekçi, a.g.e., s.6-7.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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Örgütleme, belirlenen amaçlara ulaflmak için yap›lacak ifllerin iflletme
bölümleri ile çal›flanlar› aras›nda
da¤›t›m›n›n yap›lmas›, yetki ve sorumluluklar›n belirlenmesi sürecidir.
Yönlendirme, üstlenilen yetki ve
sorumluluklara dayan›larak emirlerin
verilmesi, iletilmesi ve yerine getirilmesidir.
Koordinasyon, bölüm amaçlar›n›n
iflletmenin amaçlar› do¤rultusunda gerçeklefltirilebilmesi için bireylerin,
gruplar›n ve bölümlerin uyum içerisinde çal›flmalar›n› sa¤lama çabalar›d›r.
Böylece yönetim, baflar›l› bir iflletme
için, bireyleri, materyali ve üretim
araçlar›n› etkili bir anlamda organize
etme f›rsat›n› bulur.
Kontrol, iflletme faaliyetlerinin planland›¤›, örgütlendi¤i, yönlendirildi¤i
ve koordine edildi¤i flekilde yürütülmesinin sa¤lanmas› ile faaliyet sonuçlar›n›n ölçülmesi, de¤erlendirilmesi ve
düzeltici önlemlerin al›nmas› sürecidir.
‹flte üst yönetim iç denetim raporuna
dayanarak karar verirken yetki ve
sorumlulu¤unda olan bu ifllevlere göre
de bir de¤erlendirme yapacak ve en
uygun seçene¤i ye¤leyecektir.
3.1- Üst Yönetimin Uygunluk Denetimi Raporuna ‹liflkin Alabilece¤i
Kararlar
Daha önceden kararlar›n al›nmas›nda
iç denetçinin denetim raporunun içeri¤inin belirleyici oldu¤unu belirtmifltik.
‹ç denetçi olumlu bir rapor verirse üst
yönetimin yapaca¤› fley mevcut sistemin devam›n›, bozmadan sürdürmek
olacakt›r. Ancak iç denetçi olumsuz
‹SMMMO Yay›n Organ›

rapor verirse bu durumda iç denetçinin
ne tür önerilerde bulunaca¤› ön plana
ç›kmaktad›r.
E¤er Koruyucu Öneriler’ de bulunmuflsa, üst yönetimin;
1. Personeli ödüllendirme veya cezaland›rma,
2. Hizmet içi e¤itim gibi seçeneklerden birini ye¤leme imkân› oldu¤unu
daha önceden vurgulam›flt›k. Ancak
üst yönetim uygun almafl›¤› ye¤lerken
di¤er baz› ifllevlerinin de (Yönetim
Fonksiyonlar›; Planlama, Örgütleme,
Yönlendirme, Koordinasyon ve Kontrol) etkisiyle karar verecektir.
‹ç denetçi Koruyucu Öneriler’ de
bulunmuflsa ve onu koruyucu önerilerde bulunmaya iten sebep belirlenmifl
kontrol önlem ve yordamlar›n›n personel taraf›ndan uygulanamamas› veya
eksik uygulanmas› ise, o zaman sorun
personelin kontrol önlem ve yordamlar›n› anlamam›fl olmas›ndan kaynaklan›yordur. Bu durumda üst yönetimin
tercih etmesi gereken seçenek “Hizmet
içi e¤itim” olacakt›r. Çünkü anlafl›lan
personel kontrol önlem ve yordamlar›n›n niteli¤i, uygulan›fl› ve önemi
hakk›nda yeterince bilgilendirilmemifltir. Bu da üst yönetimin yönetim ifllevlerinden (fonksiyonlar›ndan) olan
Örgütleme, Yönlendirme ve Kontrol
ifllevlerinde bir sorunun göstergesidir.
fiöyle ki; üst yönetim örgütleme ifllevi
gere¤i belirlenen amaçlara ulaflmak
için yap›lacak ifllerin iflletme bölümleri
ile çal›flanlar› aras›nda da¤›t›m›n› yapmal›, yetki ve sorumluluklar›n› belirlemeliydi. Ancak personelin iflletmede
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mevcut kontrol önlem ve yordamlar›n›
uygulayamamas› veya eksik uygulamas› örgütleme ifllevinin gere¤i gibi
yap›lamad›¤›n›, bu ifli yapmakla
sorumlu ve yetkili olan kiflilerin görevlerinde yetersiz kald›klar› izlenimini
oluflturmaktad›r.
Yine üst yönetimin bir baflka ifllevi
olan Yönlendirme aç›s›ndan olaya
bak›ld›¤›nda yetki ve sorumlulu¤u üzerinde bulunduran kiflilerin bu ifllevin
bir gere¤i olarak; emirlerin verilmesi,
iletilmesi ve yerine getirilmesinde
ihmalleri oldu¤u aç›kt›r. Çünkü bizce
bir emri vermek kadar o emrin ilgili
personel
taraf›ndan
anlafl›l›p
anlafl›lmad›¤›, anlafl›ld›ysa do¤ru
anlafl›l›p anlafl›lmad›¤› da bir o kadar
önemlidir ve bunun sorumlulu¤u emri
verene aittir. Üst yönetimin kontrol
ifllevi aç›s›ndan da, yönetim fonksiyonlar› aras›nda gerekli uyumun sa¤lanmamas›ndan dolay› bir kusuru
vard›r. Ayr›ca iç kontrol sisteminin iç
denetçi taraf›ndan etkin bulunmay›fl›
da kontrol ifllevini kusurlu k›lmaktad›r.
E¤er iç denetçi personelin kasten kontrol önlem ve yordamlar›na uymad›¤›n›
tespit etmiflse bu durumda üst yönetim,
kontrol önlem ve yordamlar›na az da
olsa uyan personeli ödüllendirme ve
uymayanlar› da cezaland›rma yolunu
seçebilir. Böylece personeli kontrol
önlem ve yordamlar›na uymaya yönlendirmifl (özendirerek veya zorlayarak) olacakt›r. Böyle bir durumda
yönetim fonksiyonlar›nda bir sorun
oldu¤unu düflünmek bizce yanl›flt›r.
Çünkü burada personelin kontrol
önlem ve yordamlar›na uymama konusunda bir kast› vard›r. Bu nedenle
‹SMMMO Yay›n Organ›

yönetim fonksiyonlar› aç›s›ndan da en
do¤ru seçenek “Personeli ödüllendirme veya cezaland›rma” seçene¤inin
ye¤lenmesi olacakt›r.
E¤er iç denetçi uygunluk denetimine
iliflkin Düzeltici Öneriler’ de bulunmuflsa bu durumda;
1. Yeni kontrol önlem ve yordam
lar›n›n önerilmesi
2. Organizasyon yap›s› ve ifl görme
usullerinde de¤ifliklik yap›lmas› seçeneklerinden biri ye¤lenecektir.
E¤er iç denetçi örgüt amaçlar›na ulaflmada kontrol önlem ve yordamlar›n›n
yetersizli¤ini tespit etmiflse üst yönetim “Yeni kontrol önlem ve yordamlar›n›n önerilmesi” seçene¤ini seçecek
ve iç kontrol sistemine yeni belirlenecek veya iç denetçinin tavsiye edece¤i
kontrol önlem ve yordamlar›n› yerlefltirecektir. Kontrol önlem ve yordamlar›n›n yetersiz kalmas›n›n sebebi olarak Planlama ifllevinin do¤ru
yap›lmad›¤› ve böylece Kontrol ifllevinin aksad›¤› da düflünülebilir. Yeni
kontrol önlem ve yordamlar›n›n iç
kontrol sistemine yerlefltirilmesi beraberinde üst yönetimin Planlama,
Örgütleme, Yönlendirme, Koordinasyon ve Kontrol ifllevlerinin de yeniden
yap›lanmas›n› gerektirecektir. Bu
yap›lanma belki çok kapsaml› olmayacakt›r ama yeni kontrol önlem ve yordamlar›n›n planlanmas›, yeni yetki ve
sorumluluk da¤›l›mlar›n›n yap›lmas›
(örgütleme fonksiyonu), personele
gerekti¤i flekilde iletilmesi (yönlendirme fonksiyonu), yeni oluflan durumun
koordinasyonun sa¤lanarak kontrol
ifllevinin yerine getirilmesi sa¤lanm›fl
olacakt›r.
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‹ç denetçi kontrol önlem ve yordamlar›n› yeterli görmekle birlikte organizasyon yap›s› ve ifl görme usullerini
yetersiz bulabilir. Örne¤in; iç denetçi
Muhasebe Bölümü’ nden ba¤›ms›z bir
Kredi Bölümü’ nün oluflturulmas›n›,
bu bölümün örgüt plan› içerisinde
tan›mlanarak yer verilmesini, örgütlenmesini ve di¤er bölümlerle koordine
edilmesini isteyebilir. ‹fl görme usulleri aç›s›ndan da örne¤in; bir belge üzerinde mevcut kifli ve bölüm yetkililerinin d›fl›nda bir baflka bölümünde
imzas›n›n olmas›n› isteyebilir, böylece
olas› hata, hile ve yolsuzluk risklerini
minimize etmenin daha mümkün hale
gelebilece¤i tespitini yapm›fl olabilir.
‹ç denetçinin gerek organizasyon
yap›s›n›n ve gerekse ifl görme usullerinin de¤iflikli¤e u¤ramas›n› istemesi
tüm yönetim fonksiyonlar›n› etkileyecektir. Böyle bir durum üst yönetimin
yeniden planlama ifllevine giriflmesini,
ard›ndan yeni organizasyon yap›s›na
iliflkin gerekli örgütleme, yönlendirme
ve koordinasyon ifllevi ile kontrol ifllevinin yap›lmas›n› gerektirecektir. ‹flletmenin bu tür düzeltici önerileri gerçeklefltirmesi yo¤un bir çal›flma gerektirecektir. Ancak hedef, örgüt amaçlar›na
ulaflmak olunca bu yap›lmas› gerekli
bir ifltir.
3.2- Üst Yönetimin Faaliyet Denetimi Raporuna ‹liflkin Alabilece¤i
Kararlar
E¤er iç denetçi faaliyet denetimine iliflkin olumlu bir rapor sunmuflsa üst
yönetimin yapaca¤› fley mevcut durumun bozulmadan devam›n› sa¤lamakt›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›

E¤er iç denetçi olumsuz bir rapor vermiflse bu durumda raporun niteli¤ine
bak›lacakt›r. Bu olumsuz rapor faaliyet
denetimi için denetimin konusu olan
faaliyet sonuçlar› ile denetimin ölçütleri olan standartlar, programlar ve bütçeler aras›ndaki uyumsuzlu¤a iflaret
edecektir.
E¤er iç denetçi Koruyucu Öneriler’ de
bulunmuflsa bu, standart ve programlar›n uygulanmad›¤›n› veya eksik
uyguland›¤› anlam›na gelir ki bu
durumda üst yönetim;
1. Personeli ödüllendirme veya cezaland›rma,
2. Hizmet içi e¤itim seçeneklerinden
birini ye¤leyecektir.
E¤er iç denetçide personelin mevcut
ölçütleri anlayamad›¤› için uygulayamad›¤› veya eksik uygulad›¤› gibi bir
kanaat oluflmuflsa bu durumda üst
yönetimin verece¤i en do¤ru karar
“Hizmet içi e¤itim” seçene¤inin seçilmesi olacakt›r. Çünkü anlafl›lan personel standart ve programlar›n niteli¤i,
uygulan›fl› ve önemi hakk›nda yeterince bilgilendirilmemifltir. Bu da üst
yönetimin yönetim ifllevlerinden
(fonksiyonlar›ndan) olan Örgütleme,
Yönlendirme ve Kontrol ifllevlerinde
bir sorunun göstergesidir. fiöyle ki; üst
yönetim örgütleme ifllevi gere¤i belirlenen amaçlara ulaflmak için yap›lacak
ifllerin iflletme bölümleri ile çal›flanlar›
aras›nda da¤›t›m›n› yapmal›, yetki ve
sorumluluklar›n› belirlemeliydi. Ancak
personelin iflletmede mevcut standart
ve programlar› uygulayamamas› veya
eksik uygulamas› örgütleme ifllevinin
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gere¤i gibi yap›lamad›¤›n›, bu ifli yapmakla sorumlu ve yetkili olan kiflilerin
görevlerinde yetersiz kald›klar› izlenimini oluflturmaktad›r. Yönlendirme
aç›s›ndan olaya bak›ld›¤›nda da yetki
ve sorumlulu¤u üzerinde bulunduran
kiflilerin bu ifllevin bir gere¤i olarak;
emirlerin verilmesi, iletilmesi ve yerine getirilmesinde ihmalleri oldu¤u
aç›kt›r. Daha önceden de belirtildi¤i
gibi bizce bir emri vermek kadar o
emrin ilgili personel taraf›ndan
anlafl›l›p anlafl›lmad›¤›, anlafl›ld›ysa
do¤ru anlafl›l›p anlafl›lmad›¤› da bir o
kadar önemlidir ve bunun sorumlulu¤u
emri verene aittir. Üst yönetimin kontrol ifllevi aç›s›ndan da, yönetim fonksiyonlar› aras›nda gerekli uyumun sa¤lanmamas›ndan dolay› bir kusuru
vard›r. Ayr›ca iç kontrol sisteminin iç
denetçi taraf›ndan yeterli bulunmay›fl›
da kontrol ifllevini kusurlu k›lmaktad›r.
E¤er iç denetçi de personelin kasten
standartlara ve programlara uymad›¤›
yönünde bir kanaat oluflmuflsa bu
durumda personeli ödüllendirme (az da
olsa standartlara ve programlara uyan
personel için) veya cezaland›rma (standart ve programlar› uygulamayanlar
için) yoluna gidilmelidir. Üst yönetim
böylece personeli standartlara ve programlara uymaya yönlendirmifl (özendirerek veya zorlayarak) olacakt›r.
Böyle bir durumda yönetim fonksiyonlar›n›n bir sorunu oldu¤unu düflünmek
bizce yanl›flt›r. Çünkü burada personelin standart ve programlara uymama
konusunda bir kast› vard›r. Bu nedenle
yönetim fonksiyonlar› aç›s›ndan da en
do¤ru seçenek “Personeli ödüllendir‹SMMMO Yay›n Organ›

me veya cezaland›rma” seçene¤inin
ye¤lenmesi olacakt›r.
E¤er iç denetçi faaliyet denetimine iliflkin Düzeltici Öneriler’ de bulunmuflsa
bu durumda;
1. Yeni standart ve programlar›n önerilmesi
2. Organizasyon yap›s› ve ifl görme
usullerinde de¤ifliklik yap›lmas› seçeneklerinden biri ye¤lenecektir.

E¤er iç denetçi örgüt amaçlar›na ulaflmada standart ve programlar›n yetersizli¤ini tespit etmiflse üst yönetim
“Yeni standart ve programlar›n önerilmesi” seçene¤ini seçerse, iç kontrol
sistemine yeni belirlenecek veya iç
denetçinin tavsiye edece¤i standart ve
programlar yerlefltirilecektir. Standart
ve programlar›n yetersiz kalmas›n›n
sebebi olarak Planlama ifllevinin do¤ru
SONUÇ:
yap›lmad›¤› ve böylece Kontrol
ifllevinin aksad›¤› da düflünülebilir.
Yeni standart ve programlar›n iç kontrol
sistemine
yerlefltirilmesi
beraberinde üst yönetimin Planlama,
Örgütleme, Yönlendirme, Koordi
nasyon ve Kontrol ifllevlerinin de
yeniden yap›lanmas›n› gerektirecektir.
Bu yap›lanma belki çok kapsaml›
olmayacakt›r ama yeni standart ve programlar›n planlanmas›, yeni yetki ve
sorumluluk da¤›l›mlar›n›n yap›lmas›
(örgütleme fonksiyonu), personele
gerekti¤i flekilde iletilmesi (yönlendirme fonksiyonu), yeni oluflan
durumun koordinasyonun sa¤lanarak
kontrol ifllevinin yerine getirilmesi
sa¤lanm›fl olacakt›r.
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E¤er iç denetçi örgüt amaçlar›na ulaflmada organizasyon yap›s› ve ifl görme
usullerinde düzenleme yap›lmas› kanaatini tafl›yorsa bu durumda üst yönetim
önerilen yeni organizasyon yap›s› ve ifl
görme usullerine göre Planlama,
Örgütleme, Yönlendirme, Koordinasyon ve Kontrol ifllevlerinde gerekli
düzenlemelere gidecektir. Bu da yo¤un
bir çabay› gerektirecektir. Ancak
hedef, örgüt amaçlar›na ulaflmak olunca bu yap›lmas› gerekli bir ifltir.

* Unutulmamal›d›r ki Uygunluk Denetiminde sadece Koruyucu Öneriler
yoktur, e¤er iç denetçi gerekli görürse
Düzeltici Önerilere de yer verecektir.
Ancak a¤›rl›k aç›s›ndan Uygunluk
Denetiminde Koruyucu Öneriler daha
fazla yer alacakt›r. Ayn› durum Faaliyet Denetimi için de geçerlidir. Burada
Düzeltici Öneriler a¤›rl›k itibariyle ön
plana ç›kmakla birlikte, yine iç denetçi
gerekli görürse Koruyucu Önerilere de
yer verecektir.

Tablo 1: Koruyucu – Düzeltici Öneriler ‹liflkisi
‹ç Kontrol Sistemi
Koruyucu Öneri
Düzeltici Öneri
Etkin De¤ilse
X
Yeterli De¤ilse
X
Tablo 2: Uygunluk – Faaliyet Denetimi ve A¤›rl›k ‹tibariyle
Öneriler ‹liflkisi
Öneri Türü
Uygunluk Denetimi
Faaliyet Denetimi
Koruyucu
X
Düzeltici
X
* Bu tablolarda a¤›rl›kl› olarak etkileflim içerisinde bulunulan yönetim
fonksiyonlar›n›n iflaretlenmesi tercih
edilmifltir.

‹SMMMO Yay›n Organ›

* Bu tabloda a¤›rl›kl› olarak etkileflim
içerisinde bulunulan yönetim fonksiyonlar›n›n iflaretlenmesi tercih edilmifltir
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Tablo 3: Koruyucu ve Düzeltici Önerilerin Nitelikleri
Öneriler Koruyucu
Düzeltici
Nitelikler
Personeli ödüllendirme
veya cezaland›rma
X
Hizmet içi e¤itim
X
Yeni kontrol önlem ve
yordamlar›n›n önerilmesi
X
Organizasyon yap›s›
ve ifl görme usullerinde
X
de¤ifliklik
Tablo 4: Uygunluk Denetimine ‹liflkin ‹ç Denetçinin
Yapabilece¤i Önerilerin Nitelikleri
UYGUNLUK DENET‹M‹
Öneriler
Koruyucu
Düzeltici
Nitelikler
Personeli ödüllendirme
X
veya cezaland›rma
Hizmet içi e¤itim
X
Yeni kontrol önlem
ve yordamlar›n›n
önerilmesi
X
Organizasyon yap›s›
ve ifl görme usullerinde
de¤ifliklik
X

‹SMMMO Yay›n Organ›
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Tablo 5: Faaliyet Denetimine ‹liflkin ‹ç Denetçinin
Yapabilece¤i Önerilerin Nitelikleri
FAAL‹YET DÖNEM‹
Öneriler
Koruyucu
Düzeltici
Nitelikler
Personeli ödüllendirme
X
veya cezaland›rma
Hizmet içi e¤itim
X
Yeni kontrol önlem
ve yordamlar›n›n
önerilmesi
X
Organizasyon yap›s›
ve ifl görme usullerinde
de¤ifliklik
X
Tablo 6* : Uygunluk Denetimi ‹çin Önerilerin Yönetim
Fonksiyonlar›yla Etkileflimi
KORUYUCU ÖNER‹LER
Yönetim
Personeli ödüllendirme Hizmet içi e¤itim
Fonksiyonlar›
veya cezaland›rma
Planlama
Örgütleme
X
Yönlendirme
X
Koordinasyon
Kontrol
X
Tablo 7*: Uygunluk Denetimi ‹çin Önerilerin Yönetim
Fonksiyonlar›yla Etkileflimi
DÜZELT‹C‹ ÖNER‹LER
Yönetim
Yeni Kontrol önlem ve Organizasyon yap›s›
Fonksiyonlar›
yordamlar›n›n
ve ifl görme
önerilmesi
usullerinde
de¤ifliklik
Planlama
X
X
Örgütleme
X
X
X
X
Yönlendirme
Koordinasyon
X
X
Kontrol
X
X

‹SMMMO Yay›n Organ›
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Tablo 8*: Faaliyet Denetimi ‹çin Koruyucu Önerilerin
Yönetim Fonksiyonlar›yla Etkileflimi
KORUYUCU ÖNER‹LER
Yönetim
Personeli ödüllendirme Hizmet içi e¤itim
Fonksiyonlar›
veya cezaland›rma
Planlama
Örgütleme
X
Yönlendirme
X
Koordinasyon
Kontrol
X
Tablo 9*: Faaliyet Denetimi ‹çin Koruyucu Önerilerin
Yönetim Fonksiyonlar›yla Etkileflimi
DÜZELT‹C‹ ÖNER‹LER
Yönetim
Yeni standart önlem Organizasyon yap›s›
Fonksiyonu
ve programlar›n
ve ifl görme
önerilmesi
usullerinde
de¤ifliklik
Planlama
X
X
Örgütleme
X
X
Yönlendirme
X
X
Koordinasyon
X
X
Kontrol
X
X
* Bu tablolarda a¤›rl›kl› olarak etkileflim içerisinde bulunulan yönetim fonksiyonlar›n›n iflaretlenmesi tercih edilmifltir.
Yukar›da yer alan tablolarda görüldü¤ü gibi e¤er iç denetçi bir iç kontrol sistemi
hakk›nda ister Uygunluk Denetimi ve isterse de Faaliyet Denetimi yönünden ve
gerek Koruyucu ve gerekse de Düzeltici Öneriler’ de bulunmufl olsun, bu, iflletme üst yönetimi için yönetim fonksiyonlar›n› (ifllevlerini) tekrardan gözden
geçirmeyi ve k›smen de olsa yeni bir yap›lanma sürecine girmeyi gerekli
k›lmaktad›r. Bu nedenle yap›lmas› gereken henüz iç kontrol sistemi kurulurken
çok iyi düflünmek olas› tüm hata, hile ve yolsuzluk kap›lar›n› olabildi¤ince kapatmaya çal›flmak ve iç kontrol sistemini mümkün olan en yüksek etkinli¤e ve
yeterlili¤e sahip bir halde kurmakt›r.
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fiARAPÇILIK SEKTÖRÜNE MUHASEBE
AÇISINDAN B‹R BAKIfi
Ali Arslan AKBIYIK
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir
Nursen YEfi‹LTEPE
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir

Ö

1. G‹R‹fi
zellikle kendine has bir kültürü oluflturmufl olan flarap, gerek dünya üzerindeki ilk üretimini kendi kendine gerçeklefltirmifl olmas›, gerekse saklanarak y›llanmas› sonucu kendi de¤erini artt›rabilen, tarihe geçmifl
gizemli bir mamûl, ticari bir mald›r.
Bu çal›flmam›zdaki amaç; k›smen dahi olsa flarap üretim iflletmelerinin tan›mlanarak flarap üretim aflamas›ndaki maliyet muhasebesi, araflt›rma gelifltirme,
sat›fl kay›tlar›n›n ve flarap üretim aflamas›nda muhasebe yönünden özellik arz
eden durumlar hakk›nda bir bak›fl aç›s› sunmakt›r.
2. fiARAPÇILIK SEKTÖRÜNE GENEL B‹R BAKIfi
fiarab›n ana hammaddesi üzümdür. Bu durumdan hareketle bir flarap iflletmesi
genellikle;
a-) Hammadde toplama birimi
b-) Üretim birimi
c-) Yönetim biriminden oluflmaktad›r.
Hammadde Toplama Birimi: fiarab›n hammaddesi üzümdür. Bundan hareketle bir ülkede üzüm yetiflen bölgelerde flarap sektörüne tabi iflletmeler hammadde toplama birimlerini kurmaktad›rlar. Hammadde toplama birimleri ve üretim
birimleri ayn› yerde kurulabilir.
Üretim Birimi : fiarap imalat› için toplanan üzümün ifllendi¤i yerdir.Üretim
birimi ve hammadde toplama birimi ayn› yerde kurulabilir.Ambar, haz›rlanma,
mayalanma, olgunlaflma, flifleleme ve ar-ge bölümlerinden oluflur.
Yönetim Birimi : Genel Müdüre ba¤l› olarak; Pazarlama, Muhasebe, ‹nsan
Kaynaklar› departmanlar›ndan oluflur. (‹flletme fonksiyonlar› gelifltikçe departman say›s› artt›r›labilir.)
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3. fiARAP ‹MALATININ MAL‹YET MUHASEBES‹ KAYITLARI
AÇISINDAN ‹NCELENMES‹
3.1 Hasat Öncesi Dönem: Üzümlerin toplanma zaman›, yap›lacak flarab›n kalitesi aç›s›ndan son derece önemlidir. Üzümler olgunlaflt›kça içerdikleri fleker
oran› artar. Buna karfl›n asit miktar›nda azalma olur. fiarap yap›mc›s› bu aflamada, ba¤lar›n seyrini çok s›k› bir flekilde kontrol etmeli, üzümün cinsine göre en
ideal fleker/asit oran›n› yakalad›¤›nda derhal hasada bafllamal›d›r. 1
Bu aflamada en ideal fleker/asit oran› yakalanmas› gerekti¤inden, ba¤lar›n seyri
gündeme gelece¤inden bu gözlemi iflinde uzman bir kiflinin yapmas› gerekir.
Buradaki gözlemi yapan kiflinin firman›n personeli oldu¤u kabul edilmifl ve
yap›lan çal›flma bir araflt›rma gelifltirme mahiyetinde olaca¤›ndan ilgili muhasebe kayd›;
1------------------------10.08.2003--------------------------750.ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹
100.750.01.‹flçi Ücret ve Giderleri
100.KASA HESABI
100.Hasat öncesi yap›lan gözlem gideri
-------------------------------/---------------------------------fleklinde olacakt›r. (*)
3.2. Hasat ve Boflaltma Dönemi: 15 A¤ustos - 15 Ekim dönemi ba¤bozumu
dönemidir.
Bu dönemde üzümlerin ivedilikle ve h›rpalanmadan boflalt›lmas› üretim sürecinin ilk önemli ad›m›d›r.
fiarap üretim iflletmesi ba¤bozumu döneminde üzüm al›mlar›n› ve bu al›mlara
paralel üretimde kullanaca¤› di¤er hammaddeleri sat›n al›r. Bu sat›n almalar
sonucunda oluflacak
muhasebe kay›tlar›;

1 www.doluca.com/sarapdunyas›.cfm Sayfa:1
(*) 750.ARAfiTIRMA GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹ hesab›n›n ne flekilde kapanmas› gerekti¤i çal›flmam›z›n
ileriki sayfalar›nda aç›klanm›flt›r.
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1----------------------15.10.2003----------------------------------150.‹LK MADDE VE MALZEME
150.10.Üzüm
800.150.11.F›ç›
100.150.12.fiifle
80.150.13.Etiket
10.150.14.Mantar
10.100.KASA HESABI
Hammadde al›mlar›n›n kayd›
----------------------------/------------------------------------------fleklinde olacakt›r.

1.000.-

1.000.-

3.3.Salk›m Ayr›m› Dönemi: Kaliteli bir flarap üretimi için üzümün fl›ras›n›n
yan›nda kabuk ve çekirdekleri de de¤erlidir. Ama üzümün salk›m› için ayn› fley
söylenemez ay›klanmad›¤› takdirde flaraba ac› bir tat verir. Bundan dolay› salk›m
üzümden ayr›lmal›d›r. Bu üretim aflamas›nda üretilecek k›rm›z› ve beyaz flarap
miktar› da planlan›r.
fiarap üretimine bafllanacak muhasebe kayd›;
1----------------01.01.2004------------710.D‹REKT ‹LK MADDE VE MALZEME G‹DER‹
990.710.10.Üzüm
800.710.11.F›ç›
100.710.12.fiifle
80.710.14 Mantar
10.730.GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹
10.730.13.etiket
10.150.‹LK MADDE VE MALZEME
1.000.150.10.Üzüm 800.150.11.F›ç› 100.150.12.fiifle
80.150.13.Etiket 10.150.14.Mantar 10.--------------------------/-----------------------fleklinde olur.
Salk›m ayr›m›na verilifl kayd› ise;
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2---------------02.01.2004---------------------151.YARI MAMUL-ÜRET‹M
850.151.10.Salk›m Ayr›m ‹fll. 850.711.DR.‹LK.MADDE.MLZ.G‹D.
800.711.10.Üzüm 800.721.DR.‹fiÇ.G‹D.YANS.HES.
50.Salk›m ay›rma ifllemi muhasebe kayd›
----------------------/---------------------------fleklinde olur. (*)
3.4.Fermantasyon Dönem: Üzüm suyunda do¤al olarak bulunan flekerin, mayalar›n yard›m› ile etil alkol ve karbondioksite dönüflmesidir.Yani bu dönem
flarab›n mayalanma aflamas›d›r. Bu dönemde oluflabilecek muhasebe kayd›,
1---------------03.01.2004-----------------------151.YARI MAMUL-ÜRET‹M
900.151.11.Fermantasyon ifllemi 900.151.YARI MAMUL-ÜRET‹M
850.151.10.Salk›m Ayr›m ‹fll. 850.721.D‹R.‹fiÇ.G‹D.YANS.HES.
50.Fermantasyon dönemi muhasebe kayd›
-----------------------/-------------------------fleklinde olur.
3.5.Durultma ve Stabilizasyon Dönemi: Fermantasyon ifllemi sonucunda
flarapta meydana gelen tortulardan ar›nd›rma ifllemidir.Bu dönemde oluflabilecek muhasebe kayd›,
1--------------04.01.2004-------------------151.YARI MAMUL-ÜRET‹M
950.151.12.Durultma ve Stabilizasyon 950.151.YARI MAMUL-ÜRET‹M
900.151.11.Fermantasyon 900.721.D‹R.‹fiÇ.G‹D.YANS.HES
50.Durultma ve stabilizasyon muhasebe Kayd›
------------------------/--------------------------fleklinde olur.
(*) 721.D‹R. ‹fiÇ. G‹D.YANS. HES Her üretim aflamas›nda gösterilmifl olup ay sonunda
720.D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K G‹DERLER‹ hesab›yla karfl›laflt›r›l›p kapanacakt›r.
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3.6.Eskitme Dönemi: K›rm›z› flaraplar, kalite ve niteliklerine göre büyüklükleri
de¤iflen, genellikle mefleden yap›lan tahta f›ç›larda 6 ve 24 ay aras› bir zaman
için eskimeye b›rak›l›r. (olgunlaflt›r›l›r) 2.
Bu dönemde flarab›n bekletilece¤i mefle f›ç›lar›n maliyeti gündeme gelmektedir.Burada yap›labilecek muhasebe kayd› ise;
------------------05.01.2004------------------151.YARI MAMUL-ÜRET‹M
1.100.151.13.Eskitme aflamas›
1.100.711.DR.‹LK.MADDE.MLZ.G‹D.YNST.
100.711.11.F›ç› 100.151.YARI MAMUL ÜRET‹M
950.151.12.Durultma ve Stabilizasyon
721.D‹R.‹fiÇ.G‹D.YANS.HES
50.Eskitme aflamas› maliyet kayd›
--------------------------/-------------------------------3.7. Degüstasyon (Tad›m) Aflamas›: fiarap eskitme döneminde Mefle F›ç›lar
içerisinde bekletilir. Bu f›ç›lar flaraba önemli katk›lar sa¤lar. Eskime sonucunda
flaraplar›n tat, koku, renk ve dokusunda de¤iflmeler oluflur. fiarap yap›m süresince bu de¤iflimler, periyodik olarak gerçeklefltirilen tad›mlar ve laboratuvar analizleri ile gözlemlenebilir. Burada yap›lacak olan tad›m ifllemi bir uzmanl›k
gerektirir.Tad›m› gerçeklefltirecek olan kiflinin ünvan› Degüstatör’dür.
Dolay›s›yla bu aflamada oluflabilecek muhasebe kay›tlar› 750.ARAfiTIRMA
GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹ alt›nda takip edilmelidir. Bu aflamada oluflabilecek
muhasebe kayd›;
---------------10.08.2004-----------------------750.ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹
100.750.02.Degüstatör Ücretleri 100.100.KASA
100.Degüstatör ücreti gider kayd›
-----------------------/-----------------------------fleklinde olacakt›r.
3.8.fiifleleme Süreci : Mefle f›ç›larda eskitme süresi sona eren flaraplar k›s›tl› bir
flekilde filtrelenerek fliflelenir. fiiflelemede en önemli husus do¤ru mantar kul2 www.lavraci.tripod.com/sarap2.htm sayfa:10
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lan›m›d›r. fiaraplar fliflelendikten sonra yeralt› kavlar›nda eskitilmeye al›n›r.
Burada oluflacak muhasebe kayd›;
------------------11.08.2004---------------151.YARI MAMUL-ÜRET‹M
1.250.151.14.fiifleleme aflamas› 1.250.711.DR.‹LK.MADDE.MLZ.G‹D.YNST
90.711.12.fiifle
80.711.14.Mantar
10.151.YARI MAMUL ÜRET‹M
1.100.151.13.Eskitme Aflamas›
1.100.721.D‹R.‹fiÇ.G‹D.YANS.HES
731.GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹
731.13.Etiket
Eskitme aflamas› maliyet kayd›
-------------------------/-------------------------fleklinde olur.

10.-

50.10.-

3.9.Üretim Süreci Sonu : fiifleleme süreci fiarapç›l›k sektörünün son üretim aflamas› olarak gözüküyor olsa bile; flahsi yorumlar›m›za göre flifleleme sonunda
kavlarda bekletilen flaraplar halen üretimi devam eden bir aflamadad›r. Çünkü
yap›s› gere¤i uygun ›s› ve ›fl›kta 30 y›l ve daha fazla süre bekletilen flaraplar en
de¤erli flaraplar olma özelli¤ini tafl›maktad›r. Bundan Dolay› bu uzun sürede bekletilecek flaraplar›n bir maliyeti olacakt›r. Örne¤in mahzen kira bedeli buna örnek
olarak verilebilir. Dolay›s›yla saklama maliyeti üretim maliyeti kabul edilmeli,
saklanan flaraplar 151.YARI MAMUL-ÜRET‹M Hesab›nda tutulmal›d›r. Fakat
fliflelenerek Tüketiciye sunulma aflamas›na getirilen flaraplar ise 152.MAMULLER hesab›na aktar›lmal›d›r. Örne¤imizdeki 151.YARI MAMUL-ÜRET‹M
bakiyesi olan 1.250.- YTL’nin %50 sinin 152.MAMULLER hesab›na
aktar›ld›¤›n› kabul edersek bu örne¤e uygun oluflacak muhasebe kay›tlar›,
1--------------- 12.08.2004----------------152.MAMULLER
625.152.01.fiiflelenmifl fiarap 625.151.YARI MAMUL-ÜRET‹M
625.151.14.fiifleleme Aflamas› 625.%50 üretimi tamamlanan flarab›n mamuller hesab›na virman kayd›
-----------------------/----------------------------fleklinde olacakt›r.
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Buna ba¤l› olarak maliyet muhasebesi ifllem aflamalar› gere¤i di¤er çal›flm›fl
hesaplar da flu flekilde kapanacakt›r.
1----------------31.08.2004---------------720.D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K G‹DERLER‹
250.100.KASA
250.Üretim için yap›lan direkt iflçilik gideri
2---------------31.08.2004----------------711.DR.‹LK.MADDE.MLZ.G‹D YNS.
990.711.10.Üzüm
800.711.11.F›ç›
100.711.12.fiifle
80.711.14.Mantar
10.721.D‹R.‹fiÇ.G‹D.YANS.HES
250.731.GENEL ÜRET‹M G‹D.YANS.
10.731.13.Etiket
10.710.D‹REKT ‹LK MAD.MALZ.G‹D.
990.710.10.Üzüm 800.710.11.F›ç› 100.710.12.fiifle
80.710.14.Mantar 10.720.D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K G‹DERLER‹
250.730.GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹
10.730.13.Etiket 10.Yans›tma hesaplar›n›n kapanmas›
-----------------------------/---------------------------------fiaraplar sat›ld›¤› takdirde ilgili sat›fl ve maliyet kayd›;
1--------------31.08.2004-----------------100.KASA
1.000.600.YURT ‹Ç‹ SATIfiLAR
1.000.fiarap sat›fl muhasebe kayd›
2--------------31.08.2004-----------------620.SATILAN MAMULLER MALIYETI
625.620.10.Sat›lan fiarap Maliyeti 625.
625.152.MAMULLER
152.01.fiiflelenmifl fiarap
Sat›lan flarap mamûl maliyet kayd›
-------------------------------------------------‹SMMMO Yay›n Organ›
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Sat›lan flaraplar sat›fllardan iade olarak geldi¤i takdirde yap›lacak kay›t ;
----------------31.08.2004----------------610.SATIfiTAN ‹ADELER

152.MAMULLER
152.01.fiiflelenmifl fiarap 625.-

1.000.625.-

620. SATILAN MAMULLER MAL‹YET
620.10.Sat›lan fiarap Maliyeti 625.-

625.-

100. KASA
1.000.Sat›fllardan iade kayd›
--------------------------/------------------------fleklinde olacakt›r.
Bu çal›flmam›zda 750.ARAfiTIRMA GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹ hesab›n› da
kullanm›flt›k.Bu hesab›n borcuna gider yaz›ld›ktan sonra, flarab›n eskitme aflamas›nda yer alan degüstasyon dönemindeki süreye ba¤l› kalarak bu hesap aktiflefltirilmelidir. Aktiflefltirilen bu hesap flaraplar eskitme süreci son buldu¤u anda
gider hesab›na dönüfltürülmelidir.

4. SONUÇ
fiarap,kendine has kültürünü oluflturmufl,eskidikçe de¤erlenen gizemli bir
mamûl, ticari bir mald›r.
Bu çal›flmada flarab›n imalat aflamalar› ve bu aflamalarda yap›lmas› gereken maliyet muhasebesi kay›tlar› aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. fiarap imalat› zahmetli ve
uzun süreci gerektiren bir ifltir. Bundan dolay› fiarab›n hammaddesi olan üzüm
kalitesinin ba¤ bozumu öncesi gözleme tabi tutulmas› gerekir. ‹mâl edilmifl olan
bir flarab›n da degüstasyon döneminde sürekli laboratuar ortam›nda analiz edilerek ulaflt›¤› kalite ölçülmelidir. Bu aflamalardaki gözlem ve analizler uzmanl›¤a
dayal› ifllevler oldu¤undan, bu süreçte muhasebe kay›tlar›nda oluflacak giderler
750.ARAfiTIRMA-GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹ hesab›nda takip edilmelidir.
Görüflümüze göre flarap sakland›¤› sürece imalat süreci devam eden bir yar›
mamuldür. Bundan dolay› sakland›¤› mahzenden ç›kar›l›p sat›lmak üzere vitrine
konmufl flarap bir mamûldür. Çünkü flarap sakland›¤› sürece üretim maliyeti
devam eder. Sakland›¤› mahzenin kira bedeli buna örnektir.
fiarap üretim ifli ile ifltigal edecek müteflebbisler kesinlikle limited veya anonim
türünden
bir sermaye flirketi olarak faaliyetlerini sürdürmelidir. Çünkü kaliteli bir flarap
30 y›lda üretildi¤inden; yeni kurulmufl bir flarap iflletmesi yat›r›m flirketi türünden bir iflletme olacak, ancak 30 y›l geçtikten sonra kâr elde etmeye bafllaya‹SMMMO Yay›n Organ›
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cakt›r. 30 y›l, yaklafl›k birbirini takip
eden iki nesile hitap edece¤inden,
kurumsallaflma ile birlikte flarap imalat› özdefl hale gelecektir.
Ayr›ca kaliteli bir flarab›n 30 y›lda üretildi¤i kuram›ndan hareket edildi¤inde
flarap imalat flirketleri enflasyon
düzeltmesi muhasebe kay›tlar›n› titizlikle yerine getirmelidir.
Sektör çeflitlerine göre maliyet muhasebesi kay›tlar› özellik arz eder. Bun-
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dan dolay› belli bir sektöre tabi iflletmenin iflini kabul etmifl meslek mensuplar› ilgili sektörü çok iyi tan›mal›,
sektörde özellik arz edebilecek durumlara göre maliyet muhasebesi kay›t tekni¤i gelifltirmelidirler.
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ÖZEL MATRAH fiEKL‹NE TAB‹ ALKOLLÜ
‹ÇK‹ SATIfiLARINDA SON DURUM
H.Hakan KIVANÇ
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir

K

I. G‹R‹fi
atma de¤er vergisi, harcamalar üzerinden al›nan vergilerin en geliflmifl ve
modern türüdür. Bunun için de, baflta Avrupa Birli¤i ülkeleri olmak üzere
dünyan›n çok say›da ülkesinde uygulanmaktad›r.
Ülkemizde Katma De¤er Vergisi Kanunu, 3065 say›l› yasa ile 01.01.1985 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Söz konusu vergi, mali sistemin içinde, hem önemli
bir gelir kayna¤›, hem de bir oto kontrol mekanizmas› olma özelli¤i ile 20 y›ld›r
uygulanmaktad›r.
Katma de¤er vergisinin konusunu ticari, s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek
faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yap›lan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve
hizmet ithalat› oluflturmaktad›r. Ayr›ca, katma de¤er vergisine tabi di¤er teslim
ve hizmetler de, 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde
tek tek say›lmak suretiyle belirlenmifltir.
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 8 maddesinde tadadi olarak say›lan mükellefler, katma de¤er vergisinin kanuni mükellefidirler. Kanuni mükellefler, katma
de¤er vergisini tüketiciden sat›fl bedeli ile birlikte tahsil edip vergi dairesine
yat›rmak zorundad›rlar. Kanuni mükelleflerin sunduklar› mal veya hizmetin
nihai tüketicisi durumunda ve verginin yüklenicisi olan taraf ise, iktisadi (nihai)
mükellef olarak adland›r›l›r.1
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nda matrah›n tan›m›; “Teslim ve hizmet ifllemlerinde matrah, bu ifllemlerin karfl›l›¤›n› teflkil eden bedeldir.” (KDVK md.20) fleklinde yap›lm›flt›r.
Bedel deyimi, mal› teslim alan veya kendisine hizmet yap›lan veyahut bunlar
ad›na hareket edenlerden, bu ifllemler karfl›l›¤›nda her ne suretle olursa olsun
al›nan veya para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve de¤erler toplam›n› ifade
eder. (KDVK md.20)
Katma De¤er Vergisi, üretim aflamas›ndan nihai tüketime kadar olan iktisadi
1

Do¤an fiENYÜZ, Türk Vergi Sistemi, Yaklafl›m Yay›nlar›, 10. bask›, Ankara-2004, s. 399 .
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aflamalar› her birimde yarat›lan ya da
eklenen de¤eri matrah olarak kabul
eden bir harcama vergisidir.2
Özel matrah flekilleri, özellik gösteren
teslim ve hizmetlerin matrahlar›n›n
tespit edilmesi ve vergilendirmenin
tespit edilen matrahlar üzerinden
yap›labilmesi için Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 23. maddesi ile hüküm
alt›na al›nm›flt›r.
Özel matrah flekli, perakende sat›fl
fiyat› önceden bilinen bir mal›n veya
hizmetin perakende safhaya gelinceye
kadar tahsil edilecek katma de¤er vergisinin tamam›n›n bu mal› veya hizmeti üreten veya toptan sat›fl›n› yapan
mükellefler taraf›ndan ödenmesidir.
Böylece, özel matrah fleklinin uyguland›¤› aflamadaki mükellef vergiyi
beyan ederek ödeyecek, sonraki aflamalarda vergi hesaplamas› ve beyan
edilmesi söz konusu olmayacakt›r. Bu
durumda, nihai tüketiciye sunulacak
bedelin önceden bilinmesi gereklidir.
II. 89 SER‹ NO.LU KATMA
DE⁄ER VERG‹S‹ GENEL TEBL‹⁄‹
ÖNCES‹ DURUM
Kanun koyucu, Maliye Bakanl›¤›’na
iflin mahiyeti göz önünde tutularak
özel matrah flekilleri tespit etme yetkisi vermifltir. (KDVK md.23)
Maliye Bakanl›¤›, Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 23 maddesinin verdi¤i
yetkiye istinaden 1 Seri No.lu Katma
De¤er Vergisi Genel Tebli¤i ile Tekel
2
3
4

Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan
alkollü içki teslimlerinin, daha sonra
tayin etti¤i özelgeler3 ile de özel kifli
ve kurulufllar taraf›ndan üretilen veya
ithal edilen alkollü içkilerin teslimlerinin özel matrah fleklinde vergilendirilmesini uygun görmüfltür.
Buna göre;
• Tekel taraf›ndan teslim edilen ve
özel matrah fleklinde vergilendiril
mesi öngörülen alkollü içkilerin
bayilere sat›fl›nda katma de¤er vergi
si, Tekel Genel Müdürlü¤ü’nce bayi
lerin kar›n› da ihtiva edecek flekilde
hesaplanarak ödenecektir.
Bu maddeleri sat›n alan bayilerce,
katma de¤er vergisi aç›s›ndan her
hangi bir ifllem yap›lmayacak ve
sat›fllar›na iliflkin düzenledikleri bel
gelerde katma de¤er vergisini göster
meyeceklerdir.4
• Özel kifli veya firmalar taraf›ndan
üretilen veya ithal edilen alkollü
içkilerin sat›fl›nda ise Maliye
Bakanl›¤› özel matrah fleklinin bayi
lere sat›fl yapan toptanc› aflamas›nda
uygulanmas›n› uygun görmüfltür.
Buna göre alkollü içkilerin toptanc›
safhas›na kadar olan teslimlerinde
her safhan›n teslim bedeli üzerinden
katma de¤er vergisi hesaplanacak ve
belge üzerinde ayr›ca gösterilecektir.
Toptanc› safhan›n, tüketiciye sat›fl
yapan (bayii) safhaya yapt›¤› teslimlerde, toptanc› safha perakendeci saf-

fiENYÜZ, age, s. 384
Maliye Bakanl›¤›’n›n 18.07.1994 tarih ve 48327 say›l› ; 02.06.1997 tarih ve 22706 say›l› özelgeleri
1 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i (30.11.1984 tarih ve 18591 say›l› Resmi Gazete)
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han›n kar›n› da ihtiva edecek flekilde
sat›fl fiyat›n› tespit edecek ve bu sat›fl
fiyat› üzerinden iç yüzde yoluyla
katma de¤er vergisini hesaplayarak
ayr›ca gösterecek ve ilgili dönemde
beyan edecektir. Bu flekilde perakendeci safhaya ait katma de¤er vergisi,
toptanc› safha taraf›ndan beyan edilmifl
olmaktad›r. Perakendeci safha (bayii),
alkollü içki sat›fllar› nedeniyle katma
de¤er vergisi hesaplamayacak ve
düzenledikleri belgelerde göstermeyeceklerdir.5
III. 89 SER‹ NO.LU KATMA
DE⁄ER VERG‹S‹ GENEL
TEBL‹⁄‹ SONRASI DURUM
Maliye Bakanl›¤›, 89 Seri No.lu Katma
De¤er Vergisi Genel Tebli¤i ile 1 Seri
No.lu Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤i’nde de¤ifliklikler yapm›flt›r.
Buna göre;
“1 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤inin "Özel Matrah
fiekilleri" Bafll›kl› VII/D Bölümünün
son üç paragraf› yürürlükten kald›
r›lm›fl, bunlar›n yerine afla¤›daki
paragraflar eklenmifltir:
"Di¤er taraftan, tütün mamullerinin ve
Alkollü ‹çkiler Sanayi ve Ticaret A.fi.
ile Alkollü ‹çkiler Pazarlama ve
Da¤›t›m A.fi. taraf›ndan üretilen ve
ithal edilen alkollü içkilerin sat›fl›nda
da, bayi paylar›n›n de¤iflik vergilendirme usullerinde ve indirim mekanizmas›nda ortaya ç›kard›¤› aksakl›klar›
önlemek maksad›yla, Kanunun 29

uncu maddesinin 3 numaral› f›kras›n›n
verdi¤i yetkiye dayan›larak Spor-Toto,
Milli piyango ve müflterek bahislere
paralel bir uygulama yap›lmas› usulü
getirilmifltir.
Buna göre, perakendeci bayiler
taraf›ndan yap›lan tütün mamullerinin
sat›fllar›na ait katma de¤er vergisi,
bayilere sat›fl yapan mükellefler
taraf›ndan bayilerin kar›n› da ihtiva
edecek flekilde hesaplan›p bayilere teslimin yap›ld›¤› dönemde beyan edilecektir.
Alkollü ‹çkiler Sanayi ve Ticaret A.fi.
ile Alkollü ‹çkiler Pazarlama ve
Da¤›t›m A.fi. taraf›ndan üretilen ve
ithal edilen alkollü içkilerin bayilere
sat›fl›nda da yukar›daki ifllem gibi
ifllem yap›lacakt›r. Bu flirketler
taraf›ndan üretilmeyen ve ithal edilmeyen alkollü içkilerin bayilere tesliminde ise genel esaslar uygulanacakt›r.
Bu maddeleri sat›n alan bayilerce
katma de¤er vergisi aç›s›ndan her
hangi bir ifllem yap›lmayacak, bayiler
bu sat›fllar›na iliflkin olarak düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalarda da
katma de¤er vergisini gösteremeyeceklerdir. Bu maddelerin di¤er iflletmelerde (mesela, hizmet iflletmelerinde) kullan›lmas› halinde indirimin nas›l
yap›laca¤› hususu ilgili bölümde
aç›klanacakt›r.
Özetle,
teslim
ve
hizmetleri
münhas›ran vergisi önceki safhada
beyan edilen ifllemlerden oluflanlar

5 Hayrettin ERDEM, “Gazino, Bar, ‹çkili Lokantalar›n Alkollü ‹çki Al›mlar›nda KDV ‹ndirimi” , Yaklafl›m,
Ekim 2003, Say›:130, s. 171
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katma de¤er vergisi mükellefi olmayacaklard›r. Bu ifllemlerin k›smen
yap›lmas› halinde ise, mükellefiyet
sadece di¤er teslim ve hizmetlerle
s›n›rl› olacakt›r.” 6
‹lgili tebli¤ hükmü ile; Alkollü ‹çkiler
Sanayi ve Ticaret A.fi. ile Alkollü ‹çkiler Pazarlama ve Da¤›t›m A.fi.
taraf›ndan üretilen ve ithal edilen
alkollü içkilerin bayilere sat›fl›nda özel
matrah flekillerine göre ifllem
yap›laca¤›, bu flirketler taraf›ndan üretilmeyen ve ithal edilmeyen alkollü
içkilerin bayilere tesliminde ise genel
esaslar uygulanaca¤› hüküm alt›na
al›nm›flt›r.
Bunun sonucunda, özel kurum ve
kurulufllar taraf›ndan üretilen veya
ithal edilen alkollü içki teslimlerinde
genel esaslara göre ifllem yapma
zorunlulu¤u ortaya ç›km›flt›r. 7
IV. ÖZELLEfiT‹RME SONRASI
DURUM
01 Ekim 2004 tarihinden itibaren
TEKEL Alkollü ‹çkiler Pazarlama ve
Da¤›t›m A.fi. özellefltirme sürecini
tamamlayarak, özel bir kurulufl
taraf›ndan iflletilmeye bafllanm›flt›r .
Buna göre 89 Seri No.lu Katma De¤er
Vergisi Genel Tebli¤i’nde belirtilen;
Alkollü ‹çkiler Sanayi ve Ticaret A.fi.
ile Alkollü ‹çkiler Pazarlama ve
Da¤›t›m A.fi. taraf›ndan üretilen ve
ithal edilen alkollü içkilerin bayilere
sat›fl›nda özel matrah flekillerine göre
ifllem yap›laca¤› hükmünün uygulama
olana¤› kalmam›flt›r.

Özellefltirme neticesinde, TEKEL ’in
ilgili iflletmeleri için öngörülen özel
matrah flekli uygulamas› da fiilen ortadan kalkm›flt›r.
Bu sebeple Maliye Bakanl›¤›, 93 Seri
No.lu Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤i 8 ile konuyu aç›kl›¤a kavuflturmufl ve yanl›fl uygulamalar›n önlenmesi bak›m›ndan afla¤›da belirtilen düzenlemeleri yapm›flt›r;
“8. KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
GENEL TEBL‹⁄LER‹NDE
YAPILAN DE⁄‹fi‹KL‹KLER
- Alkollü içki teslimlerinde özel matrah flekli TEKEL ’in ilgili iflletmeleri
taraf›ndan üretilen veya ithal edilen
içkilerde uygulanmakta, di¤er kamu
veya özel sektör iflletmelerinin alkollü
içki teslimlerinde genel esaslara göre
ifllem yap›lmaktad›r. Ancak, TEKEL
’in ilgili iflletmelerinin özellefltirilmesi nedeniyle bu iflletmeler için öngörülen özel matrah flekli uygulamas›
fiilen ortadan kalkm›flt›r. Bu durumun ko nuyla ilgili düzenlemelere
yans›t›lmas› gerekti¤inden 1 Seri
No.lu Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤i’nin (VII/D) bölümünde de¤ifliklik yapan 89 No.lu Katma De¤er
Vergisi Genel Tebli¤i’nin (B/1) bölümünün birinci paragraf› afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifl, üçüncü paragraf›
yürürlükten kald›r›lm›flt›r. ................. ”
Yap›lan bu düzenleme ile, art›k fiilen
uygulanma olana¤› bulunmayan alkollü içki sat›fllar›n›n özel matrah fleklinde

6 89 Seri No’lu KDV Genel Tebli¤i (21.10.2003 tarih ve 25266 say›l› Resmi Gazete)
7 Maliye Bakanl›¤›’n›n 11.06.2004 tarih ve 3607 say›l› özelgesi
8 93 Seri No’lu KDV Genel Tebli¤i (19.01.2005 tarih ve 25705 say›l› Resmi Gazete)
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de¤erlendirilmesi hususu yasal mevzuattan da ç›kart›lm›flt›r.
V. SONUÇ
Özellefltirme sonucu da¤›t›m yapacak
olan özel kurulufl, alkollü içki teslimlerinde bedel üzerinden ayr›ca hesaplad›¤› katma de¤er vergisini faturalar›na yans›tacakt›r. Takip eden aflamalarda, genel esaslara göre vergilendirilen di¤er mal teslimlerinde oldu¤u
gibi, nihai tüketim aflamas›na ulafl›n
caya kadar vergi her safhada beyan
edilip ödenecektir.
Buna göre;
1. 01 Ekim 2004 tarihinden önce stoklarda bulunan alkollü içkiler sat›fl
konusu yap›ld›¤›nda KDV hesaplanmadan fatura edilecektir.
2. 01 Ekim 2004 tarihinden önce toptanc›lar taraf›ndan al›fl› yap›lm›fl ve
toptanc›lar›n stoklar›nda bulunan alkolü içkilerin perakendecilere sat›fl›nda
KDV DAH‹L bedel üzerinden fatura
kesilecek ve perakendeciler de bu mallar›n sat›fl›nda KDV hesaplamadan
fatura keseceklerdir.
3. 01 Ekim 2004 tarihinden sonra toptanc›lar, alkollü içki al›fllar›na ait toplad›klar› belgelerde gösterilen KDV
tutar›n› indirime tabi tutacak, perakendecilere sat›fllar›nda da hesaplad›¤›
KDV’ni faturada göstererek sat›fl ifllemi gerçeklefltireceklerdir.
4. 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren
KDV bedelinin ayr›ca gösterilerek
düzenlenmifl alkollü içki al›fl› yapan
perakendecilerin de söz konusu mad-

‹SMMMO Yay›n Organ›

delerin sat›fl›nda %18 KDV göstererek sat›fl belgesi düzenlemesi gerekmektedir. Ancak bu durum, perakende
olarak sat›fl yapan safhan›n (bayii) sat›fl
bedellerini etkilemeyecek, mal bedelinin katma de¤er vergisi, düzenlenecek
sat›fl belgesinde ayr›ca gösterilerek
ifllem yap›lacakt›r.
Sonuç olarak, ödeme kaydedici cihaz
kullanmakta olan ve alkollü içki sat›fl›
yapan mükelleflerin söz konusu cihazlar›n› yetkili servislerce düzenlettirmeleri, fatura veya perakende sat›fl fifli ile
yapt›klar› sat›fllarda ise yukar›da belirtilen hususlar› dikkate alarak söz konusu belgeleri düzenlemeleri gerekmektedir.
• Katma de¤er vergisi mükellefi olmayan perakendecilerin, bu düzenlemelere göre mükellefiyet tesis ettirmeleri ve
sat›fl belgelerinde gösterdikleri katma
de¤er vergisini beyan etmeleri,
• Önceden beri katma de¤er vergisi
mükellefiyeti bulunan perakendecilerin ise beyan ettikleri matraha alkollü
içki sat›fllar› nedeniyle elde ettikleri
matrah› da ilave etmeleri,
ve alkollü içki sat›fllar› nedeniyle elde
edilen matrah›, beyan eden veya matrahlar›na dahil eden mükelleflerin, söz
konusu mallar›n al›fllar›nda gösterilen
katma de¤er vergisini indirmeleri
gerekmektedir.
Yukar›da sayd›¤›m›z hususlara dikkat
edilmesi, daha sonra ortaya ç›kabilecek muhtemel vergi ihtilaflar›n›n ve
cezalar›n›n önlenmesi bak›m›ndan
yerinde olacakt›r.
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KOOPERAT‹FLERDE GEL‹R G‹DER
FARKININ GER‹ DÖNÜfiÜMÜ (R‹STURN)
Muhammed AKYOL
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir

K

G‹R‹fi
ooperatifler, toplumu meydana getiren kiflilerin hayat düzeylerini
dayan›flma, yard›mlaflma ve iflbirli¤i yolu ile yükselten ve dolay›s›yla toplumun, kalk›nmas›n› sa¤layan en önemli araçlar olarak görülmektedir.
Geliflmifl demokratik ülkelerin ekonomik ve sosyal alanlarda ileri duruma gelmelerinde, kooperatiflerin büyük katk›s› olmufltur. Zira, geliflmekte olan ülkelerin toplumsal kalk›nmalar›nda kulland›klar› amaçlar›n bafl›nda yine kooperatifler
gelmektedir. Kooperatifler, toplum kalk›nmas›ndaki rollerini flu hizmetlerle gerçeklefltirmektedirler.
Ortaklar›na üretim girdilerini ucuz ve kaliteli olarak sa¤larlar, üretimin Pazar
iste¤ine göre planlanmas›na yard›m ederler, ürünlerin de¤erlendirilmesi, depolanmas› ve tafl›nmas› gibi pazarlama hizmetlerini yaparlar, ürünleri, yar› ifllenmifl
ve tam ifllenmifl duruma getirecek tesisleri kurarlar, pazarlarda fiyat düzeninin
kurulmas›na yard›m ederler, arac›lar›n yerini alarak, arac› kâr›n›n üreticiye geçmesini sa¤larlar, üreticiye k›sa, orta, uzun vadeli ve düflük faizli krediler verirler,
ortaklar›na tüketim maddelerini (besin maddeleri, giyecek, yakacak vb.) ucuz ve
kaliteli olarak karfl›lar, onlar› ucuz ve sa¤lam konutlara kavufltururlar.
1163 Say›l› Kooperatifler Kanunu’ nun 1. maddesine göre; kooperatifler, sosyal
amaçlarla ortaklar›n›n gereksinimlerini ucuza ve daha iyi biçimde karfl›lamay›
amaçlayan ortak dayan›flma ilkesine dayal› kar amac› gütmeyen kurulufllard›r.
Kar amac› gütmeyen kooperatiflerde, kar da¤›t›m› söz konusu olamaz,
dolay›s›yla gelir gider fark› ortaklara iade edilebilir ki, buna da risturn denilmektedir.
Genel olarak risturn, mali avantaj demektir. Geçici bir arac›ya ödenen komisyon,
bir tüketim kooperatifinin y›l sonlar›nda ortaklara yapt›¤› bir çeflit temettü ödemesi, bir sigorta sözleflmesinin geçmedi¤i süreye ait primin sigortal›ya iadesi
"Risturn" ad›n› al›r.47 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inde ise risturn,
"ortaklar›n kooperatifle yapt›klar› muameleler sonucunda ortaklardan al›nan
veya onlar lehine do¤an fazlalar›n gene ortaklara iade edilmesi, baflka bir deyifl‹SMMMO Yay›n Organ›
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le bu mebla¤lar, kooperatifin kazanc›
olmay›p orta¤›n paras›d›r." fleklinde
tan›mlanm›flt›r.
Risturn, ayn› zamanda sat›c› taraf›ndan
bir süre sonra önceden kararlaflt›r›lm›fl
koflullara göre iade edilen parad›r. Bu
para kar›n bir k›sm›d›r.
Risturn sistemine genellikle Tüketim
Kooperatiflerinde rastlanmaktad›r. Bir
Tüketim Kooperatif flirketinin, y›l
sonunda, üyelerine y›l boyu sat›n
ald›klar› mal ve eflya ile orant›l› olarak
ve kar›n, yat›r›lan sermayeye göre
de¤il de kooperatif ile görülmüfl ifl
esas›na göre paylaflt›r›lmas› amac›yla
ödemeler yap›l›r. Bunlara risturn denir.

R‹STURN ‹ST‹SNASINDAN
YARARLANMA fiARTLARI
KVK’ n›n 8/2 maddesine göre, risturn
istisnas›n›n uygulanabilmesi için öncelikle kooperatifin;
• Tüketim (istihlak),
• Üretim (istihsal),
• Kredi
kooperatifi olmas› flartt›r.
Ancak, bu kooperatiflerin bütün muamelelerinden elde edilen kazançlar için
risturn istisnas› uygulanmayacakt›r.
Yani;
• Tüketim kooperatiflerinde; ortaklar›n
flahsi ve ailevi g›da ve giyecek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için sat›n ald›klar›
mallar›n k›ymetlerine göre hesaplanan
risturnlar kurumlar vergisinden istisnad›r. Dolay›s›yla, kooperatiflerin
ortaklar›na bu cins mallar›n d›fl›nda
satt›klar› mallardan (örne¤in elektrik
ev aletleri, hal›, mobilya vs.)
sa¤lad›klar› kurum kazançlar› kurum‹SMMMO Yay›n Organ›

lar vergisine tabidir. Buna göre, tüketim kooperatiflerinde sadece ortaklar›n
flahsi ve ailevi g›da ve giyecek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için kooperatiften
sat›n ald›klar› mallarla ilgili olarak
do¤acak kazançlar “risturn istisnas›”
olarak kurumlar vergisinden istisna
edilecektir.
Yukar›da aç›kland›¤› üzere, Kanun
metninde, tüketim kooperatiflerinde
risturn istisnas› sadece “ortaklar›n
flahsi ve ailevi g›da ve giyecek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için sat›n ald›klar›
mallar” için tan›nm›fl ise de, Vergi ‹daresi “Temizlik maddeleri de risturn
kapsam›ndad›r” fleklinde görüflünü
aç›klam›flt›r.
• Üretim (istihsal) kooperatiflerinde;
ortaklar›n
üreterek
kooperatife
satt›klar› veya kooperatiften üretim
faaliyetinde kullanmak üzere sat›n
ald›klar› mallar›n k›ymetine göre
hesaplanan risturnlar kurumlar vergisinden istisna edilmifltir.
• Kredi kooperatiflerinde ortaklar›n,
kulland›klar› kredilere göre hesaplanan
risturnlar kurumlar vergisinden istisna
tutulmufltur.
• Bütün kooperatiflerde; ortaklar›n
idare gideri karfl›l›¤› olarak ödedikleri
paralardan sarf olunmayarak iade edilen k›s›mlar kurum kazanc› say›larak
kurumlar vergisine tabi tutulmayacakt›r. Bu düzenlemedeki amaç iade
edilen söz konusu paralar›n kar aktarmas› olarak düflünülmesinin önüne
geçilmesidir. (KVK Md.8/2-d).
Risturn istisnas›ndan yararlanacak
kooperatif türleri:
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• ‹stihlak kooperatifleri,
• ‹stihsal kooperatifleri,
• Kredi kooperatifleridir.
‹stihlak (tüketim) kooperatiflerinde: Ortaklar›n kiflisel ve ailevi g›da ve giyecek
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için sat›n ald›klar› mallar›n de¤erlerine göre hesaplanan
risturnlar. Görüldü¤ü üzere kanunun tan›d›¤› istisna ortaklar›n kiflisel ve ailevi
g›da ve giyecek ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›yla s›n›rl› tutulmufltur. Kooperatiflerin ortaklar›na, bu maddelerin d›fl›nda satt›klar› mallardan (örne¤in elektrikli ev
aletleri, hal›, mobilya vs.) sa¤lad›klar› kurum kazançlar› kurumlar vergisine tabi
tutulur.
‹stihsal (üretim) kooperatiflerinde: Ortaklar›n üreterek kooperatife satt›klar›
veya kooperatiften üretim faaliyetinde kullanmak üzere sat›n ald›klar› mallar›n
de¤erine göre hesaplanan risturnlar.
Kredi kooperatiflerinde: Ortaklar›n kulland›klar› kredilere göre hesaplanan risturnlar.
‹ST‹SNANIN SINIRI
Yukar›da say›lan risturnlar›n nakden veya ayn› k›ymette mal ile ödenmesi istisnan›n uygulanmas›na engel de¤ildir. Ortaklardan baflka kimselere yap›lan ifllemlerden do¤an kazançlar ile ortaklarla ortakl›k statüsü d›fl›nda yap›lan ifllemlerden
do¤an kazançlar istisnadan yararlanamaz. Bunlar›n genel kazançtan
ayr›lmas›nda, ortaklarla yap›lan ifl hacminin, genel ifl hacmine olan oran› esas
al›n›r.
Kurumlar Vergisi Kanunun 7. maddesinde, kooperatiflerin vergiden muafiyet
flartlar› aç›klanm›flt›r. Bu flartlar›n birinde meydana gelecek bir ihlal, kooperatifi, kurumlar vergisi mükellefi haline getirir. Ancak bu halde de ortaklar için
hesaplanacak olan risturn kurumlar vergisi d›fl›nda tutulacakt›r.
Risturn istisnas›n›n uygulanmas› için, bunlar›n ortaklara ödenmesine gerek
bulunmamaktad›r.Hesaplanm›fl olmak, risturnlar›n kurumlar vergisi
matrah›ndan düflülmesi için yeterlidir.
KOOPERAT‹FLER AÇISINDAN DA⁄ITILAN R‹STURNLAR
Tüketim Kooperatiflerinde
Bir tüketim kooperatifinde dönem safi kazanc› 20.000.000.000.- TL., genel ifl
cirosu (Toplam sat›fl has›lat›) 100.000.000.000.- TL., ortaklarla ortakl›k statüsü
içinde yap›lan ifl hacmi 50.000.000.000.- TL., ortaklarla ortakl›k statüsü d›fl›nda
yap›lan ifl hacmi ile ortak d›fl› ifllemlerdeki ifl hacmi toplam› ise
25.000.000.000.- TL.’d›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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Buna göre, vergiden istisna edilecek risturn istisnas›:
50.000.000.000 x 20.000.000.000 = 10.000.000.000 Lira,
100.000.000.000
Kooperatifin Vergiye tabi safi kurum kazanc› ise;
20.000.000.000 (-) 10.000.000.000 = 10. 000.000.000.- Lira olacakt›r.
Yukar›da basit bir hesap yap›lm›flt›r. Fakat gerçekte olay daha karmafl›kt›r.
Ayr›ca, ifllemlerin ortak içi ve d›fl› olarak ayr›m› zordur.
Ayn› flekilde hesab›n istihsal kooperatiflerinde de yap›lmas› gerekir. Burada
müstahsil üretti¤i mal› satmak için getirmektedir veya üretim için mal almaktad›r. Ortakl›k statüsü içinde yap›lan ifl hacmi budur. Risturn hesab›nda bu
ifllemler nazara al›nacakt›r.
Burada dikkat edilmesi gereken bir konu da, ortaklarla, ortakl›k statüsü d›fl›nda
yap›lan ifllemlerden do¤an örne¤in, kooperatifin elde etti¤i gayrimenkul sermaye irad› veya mevduat faizi gibi gelirlerin risturn istisnas›ndan faydalanamayaca¤›d›r.
KVK’nun 8/2’nci maddesinde ayr›ca, “ bu risturnlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun
94. maddesine göre tevkifata tabi tutulmaz. Ortaklara da¤›t›m› kar da¤›t›m›
say›lmaz. ” hükmüne yer verilmifltir.
Kooperatiflerin ortaklar› ile yapt›¤› muamelelerden do¤an karlar›n ortaklara
kooperatifle yapt›klar› muameleler nispetinde da¤›t›m› olarak tan›mlanan risturnlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6 numaral› bendinin (b) alt
bendine göre gelir vergisi tevkifat›na tabi tutulmayacakt›r.
Kooperatiflerin elde ettikleri gayrimenkul sermaye irad› (kira geliri), menkul
sermaye irad› (faiz geliri), yine kooperatiflerin sahip olduklar› gayrimenkullerin
sat›fl›ndan veya bir çeflit sat›fl olan istimlak›ndan elde edilen kazançlar›n risturn
istisnas›ndan yararlanmas› mümkün de¤ildir (Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu
Geçici 28. maddede belirlenen flartlar dahilinde gayrimenkul ve ifltirak hisselerinin sat›fl›ndan elde edilen kazanç kurumlar vergisinden ve bu kapsamdaki teslimler de KDV Kanunu’ nun Geçici 10. maddesine göre KDV’den istisnad›r.).
Tar›m Üretim (‹stihsal) Sat›fl ve Kredi Kooperatiflerinde
Ayn› flekilde, tar›m istihsal sat›fl ve kredi kooperatiflerinde, zirai ürün üreticisi
olan orta¤›n, ürünlerinin kooperatifçe sat›n al›nmas› ve piyasada en iyi flartlarda
de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r. Bu sat›fltan has›l olan fiyat fark›, ürününü kooperatife satan orta¤a geri ödenecektir. ‹flte orta¤a geri ödenen bu fiyat farklar› ile
ortaklar›n kulland›klar› kredilere göre hesaplanan risturnlar risturn niteli¤inde
oldu¤undan kurumlar vergisine tabi olmayacakt›r.
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GEL‹R-G‹DER FARKININ
DA⁄ITILMAMASI HAL‹NDE
R‹STURN ‹ST‹SNASI
UYGULANAB‹L‹RM‹
Ortaklarla yap›lan muamelelerden elde
edilen gelir gider fark›, kooperatifle
yap›lan muamele oran›nda ortaklara
da¤›t›lmad›¤› sürece risturn istisnas›
uygulanamaz. Risturn istisnas›n›n
uygulanabilmesi için en az›ndan her
bir orta¤›n alaca¤› risturn tutar›n›n
hesaplanmas› gerekmektedir. Yani
kooperatifin kanuni defterlerinde,
ortaklar›n ald›klar› risturn tutarlar›n›n
kurumlar vergisi beyannamesinin verilece¤i tarihe kadar belirlenmemesi
halinde, beyannamede risturn indirimi
yap›lmayacakt›r. Buna göre, gelir gider
fark›n›n yedek akçe ve fonlara
ayr›lmas› durumunda risturn istisnas›
uygulanmayacakt›r.
R‹STURN ALAN ORTAKLARIN
GEL‹R VERG‹S‹ KARfiISINDAK‹
DURUMU
Bilindi¤i üzere, GVK’ n›n 75. maddesinin 2. bendinin parantez içi hükmü
ile “kooperatiflerin da¤›tt›klar› kazançlar” menkul sermaye irad› say›lm›fl
ancak “kooperatiflerin ortaklar› ile
yapt›klar› muamelelerden do¤an karlar›n ortaklara, kooperatifle yapt›klar›
muameleler nispetinde tevzii, kazanç
da¤›t›m›” say›lmam›flt›r.
Dolay›s›yla, kooperatiflerin ortak d›fl›
muamelelerden elde edilen gelir gider
fark›n›n ortaklara da¤›t›m›, kazanç
da¤›t›m› say›lm›flt›r.
Ortaklar,kooperatiflerin ortaklar› ile
yapt›klar› muamelelerden do¤an kar‹SMMMO Yay›n Organ›

lar›n ortaklara,kooperatifle yapt›klar›
muamele nispetinde tevzii,neticesinde
elde ettikleri bu iratlar için beyanname
vermeyecekler ve di¤er gelirleri nedeniyle beyanname verilmesi halinde de
bu gelirlerini beyannameye dahil etmeyeceklerdir.Yani
Kooperatiflerce
ortaklara da¤›t›lan risturnlar ortaklar
nezrinde gelir vergisine tabi tutulmayacakt›r.
SONUÇ
• Kooperatiflerde risturn anlam›, hangi
kazançlar›n risturn say›ld›¤› ortaklar
aç›s›s›ndan ve kooperatif aç›s›ndan
vergisel boyutlar› ayr›nt›l› olarak
aç›klanm›flt›r.
• Risturn istisnas›ndan yararlanabilmenin temel koflulu kooperatiflerin tüketim,üretim ve kredi kooperatifi olmas›,
• Risturn kazançlar›n›n kurumlar vergisinden istisna olmas› için ortaklar›n
kiflisel ailevi g›da ve giyecek ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›yla s›n›rl› tutulmufltur. Kooperatiflerin ortaklar›na, bu
maddelerin d›fl›nda satt›klar› mallardan
(örne¤in elektrikli ev aletleri, hal›,
mobilya vs.) sa¤lad›klar› kurum
kazançlar› kurumlar vergisine tabi
tutulur.
• Risturn istisnas›n›n uygulanmas› için,
bunlar›n ortaklara ödenmesine gerek
bulunmamaktad›r.
Hesaplanm›fl
olmak, risturnlar›n kurumlar vergisi
matrah›ndan düflülmesi için yeterlidir.
• Gelir gider fark›n›n yedek akçe ve
fonlara ayr›lmas› durumunda risturn
istisnas› uygulanmayacakt›r.
• Kooperatiflerin ortaklar› ile yapt›klar›
muamelelerden do¤an karlar›n ortakla-
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ra, kooperatifle yapt›klar› muameleler
nispetinde tevzii, kazanç da¤›t›m›”
say›lmam›flt›r.
• Kooperatiflerce ortaklara da¤›t›lan
risturnlar ortaklar nezrinde gelir vergisine tabi tutulmayacakt›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›

KAYNAKÇA

1. 1163 Say›l› Kooperatifler Kanunu
2. K.V.K Kanunu
3. G.V.K Kanunu

4. 47 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i
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SORU VE CEVAPLAR
Kurtulufl Caddesi No: 152

Kurtulufl-fiiflli/‹STANBUL
Telefon: 0212 315 84 00

e-mail: ismmmo@ismmmo.org.tr
SORU 1
Limited flirketimizin iki orta¤› bulunmaktad›r, her ortak %50 hisseye
sahiptir. Ortaklardan biri M›s›r’da mukim bir tüzel kiflidir. fiirketin
31.12.2003 tarihli bilançosunda 542-Ola¤anüstü Yedekler (Da¤›t›lmam›fl
Karlar) hesab›nda 850.000.- (850.000.000.000.-TL) YTL da¤›t›lmam›fl kar
bulunmaktad›r. 1998-2003 y›llar›nda verilen kurumlar vergisi beyan
namelerinde istisnalar mevcut de¤ildir.
Y›llara göre da¤›t›lmayan karlar flöyledir;
1998 y›l› da¤›t›lmayan kar›
: 100.000.- YTL (100.000.000.000.-)
1999 “
“
“
: 200.000.- YTL (200.000.000.000,-)
2000 “
“
“
: 200.000.- YTL (200.000.000.000.-)
2001 “
“
“
: 100.000.- YTL (100.000.000.000.-)
2002 “
“
“
: 50.000.- YTL ( 50.000.000.000.-)
2003 “
“
“
: 200.000.-YTL ( 200.000.000.000.-)
Da¤›t›lmayan bu karlar› 2004 y›l›nda al›nan ortaklar kurulu karar› ile
ortaklara ödenmifltir. . Olay›n vergisel boyutunu ve gelir vergisi beyan
namesi durumunu izah eder misiniz?
CEVAP 1
Da¤›t›lmam›fl karlar, menkul sermaye
irad›ndan kaynaklanan bir kazançt›r.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci
maddesinin (1) f›kras›nda menkul sermaye irad› flöyle tarif edilmifltir.
“Sahibinin ticari, zirai veya mesleki
faaliyeti d›fl›nda nakdi sermaye veya
para ile temsil edilen de¤erlerden
‹SMMMO Yay›n Organ›

müteflekkil sermaye dolay›s›yla elde
etti¤i kar pay›, faiz, kira ve benzeri
iratlar menkul sermaye irad›d›r.”
Limited flirketlerde ortaklar›n alaca¤›
kar paylar› bir ifltirak kazanc›d›r.
Limited flirketlerin ifltirak kazançlar›
ile ilgili GVK’nun 75/2 madde hükmü
flöyledir. “‹fltirak hisselerinden do¤an
kazançlar (Limited flirket ortaklar›n›n,
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ifl ortakl›klar› ortaklar›n›n ve komanditerlerin kar paylar› ile kooperatiflerin
da¤›tt›klar› kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortaklar› ile yapt›klar›
muamelelerden do¤an karlar›n ortaklara, kooperatifle yap t›klar› muameleler nispetinde tevzii, kazanç da¤›t›m› say›lmaz.)

Gerçek Kifliler
31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sone eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlar›n›n da¤›t›m› halinde 94 üncü madde uyar›nca tevkifat yap›lmaz
(GVK Geçici Md.62).
Bu madde hükmüne göre, 1998 veya daha önceki y›llara ait da¤›t›lacak kar paylar›ndan vergi kesintisi yap›lmayacak ve bu kazançtan dolay› y›ll›k gelir vergisi
beyannamesi verilmeyecektir.
Tam mükellef kurumlarca gerçek kiflilere da¤›t›lan kar paylar›, GVK’nun 94
üncü maddede hüküm alt›na al›nm›fl ve flöyledir. “Tam mükellef kurumlar
taraf›ndan; tam mükellef gerçek kiflilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi
olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara da¤›t›lan, 75 inci 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.)
Da¤›t›lacak kar paylar› GVK’nun 103 üncü maddede yaz›l› tarifenin ikinci gelir
diliminde yer alan 14.000 (2004 y›l› gelirleri için 14.000.000.000.-lira) YTL
aflm›yorsa beyan edilmeyecektir.
Gelir Vergisi Kanunun 22 inci maddesinin 2 numaral› f›kras›ndaki amir hükmüne göre ; tam mükellef kurumlar›n da¤›tt›klar› kar paylar›n›n _’si gelir vergisinden istisna edilmifltir.
1999 (1999 y›l› dahil) y›l›ndan sonraki y›llara ait da¤›t›lacak kar paylar› için
GVK’nun 94/6 maddesine göre %10 gelir vergisi stopaj› kesilmesi gerekmektedir. Dolay›s›yla, 1998 y›l›ndan önceki y›llara ait da¤›t›lan kar paylar› için vergi
kesintisi yap›lmayacak ve bu menkul sermaye gelirden dolay› y›ll›k beyanname
verilmeyecektir. 1999 Y›l›ndan (1999 y›l› dahil) sonraki y›llara ait da¤›t›lmayan
karlar›n da¤›t›lmas› halinde stopaja tabi tutulacak ve bu gelirden dolay› 14 milyar› aflmas› halinde y›ll›k gelir vergisi beyannamesi verilecektir.
Ortaklara kar da¤›t›m› flöyle olacakt›r.
Ortak A (Gerçek Kifli)
________________________________ / ______________________________
542-OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER
375.000.000.000.360-ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR HSB. 37.500.000.000.337.500.000.000.131-ORTAKLARA BORÇLAR HSB.
131.10.01- Ortak A
%10 gelir vergisi stopaj›n›n tahakkuku
________________________________ / ______________________________
‹SMMMO Yay›n Organ›
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542-OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER 50.000.000.000.131-ORTAKLARA BORÇLAR HSB
50.000.000.000.131.10.01-Ortak A
1998 y›l› kar›n da¤›t›lmas›
________________________________ / ______________________________
Gerçek Kifli (Ortak A)’n›n Durumu
Kar Pay›
: 375.000.000.000.‹stisna Tutar›
(375.000.000.000/2)
: 187.500.000.000.Vergiye Tabi Gelir
: 187.500.000.000.Hesaplanan Gelir Vergisi
: 71.475.000.000.Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler : 37.500.000.000.Ödenecek Gelir Vergisi
: 33.975.000.000.Ortak A (Gerçek kifli), Mart 2005 y›l›nda y›ll›k gelir vergisi beyannamesinde
375.000.000.000.- TL menkul sermaye irad› olarak beyan edecek. Hesaplanan
71.475.000.000.- TL vergiden, kesinti yoluyla ödenen 37.500.000.000.- TL
düflüldükten sonra kalan 33.975.000.000.- gelir vergisini Mart 2005 ve Temmuz
2005 aylar›nda olmak üzere iki eflit taksit ile ödeyecektir. (G.V.K.md:117)
1998 y›l› kar pay› olan 50.000.000.000.- TL için beyanda bulunmayacakt›r.

Ortak B (Yabanc› Ortak)
Dar mükellef gerçek kifliler, dar mükellef kurumlara da¤›t›lacak kar paylar›na ait
hüküm GVK’nun 94/6-b/ii maddesinde yer almaktad›r. Madde hükmü flöyledir.
“Tam mükellef kurumlar taraf›ndan; dar mükellef gerçek kiflilere, dar mükellef
kurumlara (Türkiye’de bir iflyeri veya daimi temsilci arac›l›¤›yla kar pay› elde
edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere
da¤›t›lan, 75 inci 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.) “
Ancak, vergi kesintisi, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili hükümet aras›nda imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmas›’n›n 10 uncu maddesinde belirtilen oranlar dahilinde yap›l›r.
M›s›r’da mukim yabanc› orta¤a ödenecek kar pay› üzerinden, Türkiye
Cumhuriyeti ile M›s›r Arap Cumhuriyeti Aras›nda Gelir Üzerinden Al›nan
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmas›’n›n 10 uncu maddesine
göre; %5 oran›nda vergilendirilecektir.
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________________________________ / ______________________________
542-OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER HSB. 375.000.000.000.360-ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR HSB. 18.750.000.000.360.10.01-Gelir Stopaj›
131-ORTAKLARA BORÇLAR HSB.
356.250.000.000.131.10.02-Ortak B (Yabanc› Ortak)
Yabanc› orta¤a ödenecek kar pay› için tahakkuk edilen vergi (%5)
________________________________ / ______________________________
542-OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER HSB. 50.000.000.000.131-ORTAKLARA BORÇLAR
50.000.000.000.131.10.02- Ortak B (Yabanc› Ortak)
1998 y›l› kar›n da¤›t›lmas›
________________________________ / ______________________________
Buna göre, yabanc› orta¤a ödenecek 375.000.000.000.-TL kar pay›ndan
18.750.000.000.- TL vergi düflüldükten sonra kalan 406.250.000.000.- lira banka
ile transferi yap›lacakt›r.
Ayr›ca, 1998 y›l› da¤›t›lan kar pay› vergi kesintisine tabi olmayacakt›r.
Dar mükellef olan Ortak B, bu gelirinden dolay› beyanname vermeyecektir.
‹lgili flirket, ortaklara ödemifl oldu¤u kar pay› üzerinden kesilen gelir vergisi
stopajlar›n› ödemek üzere, ödenen ay› takip eden ay›n 20 si mesai saati bitimine
kadar muhtasar beyannamesi ile tahakkukunu kestirip ayn› ay›n 26 s›na kadar
ödemesini yapacakt›r.
Ortak A ödemifl oldu¤u stopaj tutar›n› y›ll›k ödeyece¤i gelir vergisinden mahsup
edebilecektir.
Tevkifat, kar›n da¤›t›lmas› halinde oluflacakt›r. Da¤›t›lmayan kardan stopaj
kesintisi yap›lmayacakt›r.
Ayr›ca, flirketin Ticaret Sicili Gazetesi’nde kar›n da¤›t›lmas› bölümüne
bak›lmas› gerekir. Kar da¤›t›l›rken, yasal yedek akçenin d›fl›nda umumi yedek
akçe, personele da¤›t›lmas› gereken ikramiyeler veya di¤er tertip yedek akçeler
mevcut ise belirtilen oranlar dahilinde da¤›t›lacak kardan düflüldükten sonra
kalan tutar ortaklara da¤›t›l›r. Ancak, limited flirketlerde ortaklar›n alaca¤› bir
kararla umumi yedek akçeleri da¤›tma yetkisi vard›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›

262

Mali ÇÖZÜM - 69

SORU 2
K›br›s'ta konser verecek bir sahne sanatç›m›z ; A- Düzenleyece¤i Serbest
meslek makbuzunda K.D.V. hesaplayacak m› ? B- Düzenleyece¤i Serbest
meslek makbuzunda Gelir Vergisi stopaj kesintisi yapacak m›? C- Hizmeti
alacak firma Vergi numaras› ve Vergi Dairesi kayd› vermemektedir bir
sorun teflkil eder mi ?
CEVAP 2
KDVK’nun 11’nci maddesine göre;
ihracat teslimleri KDV’den müstesnad›r.
KDVK’nun 12/2’nci maddesi ise; bir
hizmetin yurt d›fl›ndaki müflteriler için
yap›lan hizmet say›labilmesi için
afla¤›daki flartlar›n yerine getirilmifl
olmas›n› istemektedir.
- Hizmetler yurt d›fl›ndaki bir müflteri
için yap›lm›fl olmal›d›r,
-Hizmetten yurtd›fl›nda faydalan›lmal›d›r.
K›br›s’da yap›lan hizmet yukar›daki
koflullar› sa¤lamak kayd›yla KDV’den
istisnad›r.

B-) GVK’nun 94/2’nci maddesindeki
gelir vergisi stopaj›n› yapan taraf,
sorumlu s›fat›yla, makbuzu kesen
ad›na, makbuzu kesenin vergisini,
vergi dairesine ödemektedir. Bu ifllem
vergisel aç›dan Türkiye’de mükellefiyet ve sorumluluk yüklenmek ile yerine getirilebilir. K›br›sl› flirkete düzenlenen Serbest meslek makbuzunda
Gelir Vergisi stopaj› hesaplanmaz.
C-)VUK’nun 237’ncu maddesine göre;
serbest meslek makbuzuna müflterinin
soyad›, ad› veya unvan› ve adresinin
yaz›lmas› zorunludur. Maddede vergi
dairesi ve hesap numaras› zorunluluk
olarak ayr›ca belirtilmemifltir.

CEVAP 3
A) GVK’nun 89’ncu maddesi
uyar›nca; okul, sa¤l›k tesisi ve yüz
yatak (kalk›nmada öncelikli yörelerde
elli yatak) kapasitesinden az olmamak
üzere ö¤renci yurdu inflaas› dolay›s›yla
yap›lan harcamalar veya bu tesislerin
inflaas› için bu kurulufllara yap›lan her
türlü ba¤›fl ve yard›mlar ile mevcut
tesislerin faaliyetlerini devam ettire-

bilmeleri için yap›lan her türlü nakdi
ve ayni ba¤›fl ve yard›mlar›n tamam›
y›ll›k beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir.
Bu maddede okullara yap›lan ba¤›fllar
için herhangi bir s›n›r olmad›¤›
görülmektedir.
B) KVK’nun 14/6’nc› maddesi uya
r›nca; ba¤›fllanan okul, sa¤l›k tesisi ve
yüz yatak (kalk›nmada öncelikli yörele

SORU 3
M.E.B’na ba¤l› Okul inflaat›na yap›lan Ba¤›fllar›n tamam› gider yaz›labilir mi?
A- fiah›slar için ba¤›fl s›n›r› var m›? B-fiirketler aç›s›ndan flirket zararda
ise, yap›lan ba¤›fl gider yaz›labilir mi?
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de elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere ö¤renci yurdu inflas›
dolay›s›yla yap›lan harcamalar veya bu
tesislerin inflaas› için bu kurulufllara
yap›lan her türlü ba¤›fl ve yard›mlar ile
mevcut tesislerin faaliyetlerini devam
ettirebilmeleri için yap›lan her türlü
nakdî ve aynî ba¤›fl ve yard›mlar›n
tamam› kurum kazanc›n›n tespitinde
has›lattan gider olarak indirilir.

Bu maddede ba¤›fl , GVK’nun 89’ncu
maddesinden farkl› olarak, beyanname
ile bildirilecek gelirden de¤il, has›lattan gider olarak indirilece¤i belirtilmektedir. Bu durumda, flirket zarar
etmifl olsa bile ba¤›fl›n gider olarak
indirilmesi gerekmektedir.

SORU 4
Motorlu Tafl›t Vergilerinin gider yaz›l›p yaz›lamayaca¤› konusunda bilgi
verir misiniz?

CEVAP 4
GVK’nun 40/6’nc› maddesine göre;
iflletme ile ilgili olmak flart›yla; bina,
arazi, gider, istihlak, damga, belediye
vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi
ayni vergi, resim ve harçlar›n gider
olarak indirimi kabul edilmektedir.
‹flletmeye dahil tafl›tlar için ödenen
Motorlu Tafl›tlar Vergisi, yukar›daki
hüküm kapsam›ndaki bir vergidir.
Ancak, Motorlu Tafl›tlar Vergisi
Kanunu’nun 14’ncü maddesi uyar›nca ;
Bu Kanuna ba¤l› (I), (III), ve (IV)
say›l› tarifelerde yer alan tafl›tlardan
(Ticarî maksatla kullan›lan uçak ve
helikopterler ile tafl›t kiralama faaliyeti
ile u¤raflan iflletmelerin bu amaçla
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kiraya verdikleri tafl›tlar hariç) al›nan
vergi ve cezalar ile gecikme zamlar›
gelir ve kurumlar vergilerinin
matrahlar›n›n tespitinde gider olarak
kabul edilmez.
I, III, IV Say›l› Tarifede yaz›l›
afla¤›daki tafl›tlar,
1- Otomobil, kapt›kaçt›, arazi tafl›tlar›
ve benzerleri ile motosikletler,
2- Özel amaçla kullan›lan yat, kotra ve
her türlü motorlu tekneler,
3- Uçak ve helikopterler (Türkkuflu,
Türk Hava Kurumuna ait olanlar
hariç), için ödenen motorlu tafl›tlar
vergilerinin gider olarak indirimi söz
konusu de¤ildir.
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YARGI KARARLARI
Dan›fltay Dördüncü Daire
Tarih
: 12.12.2002
Esas No
: 2001/4085
Karar No
: 2002/3793
KVK GeçMd28
‹fltirak hisselerinin bir k›sm›n›n döviz
cinsinden vadeli çek karfl›l›¤›nda
sat›lmas› sonucu çekin tahsilinden
do¤an kur farklar› kurumlar vergisinden müstesna tutulmayarak ikmalen
yap›lan tarhiyatta isabet bulunmamaktad›r.

‹stemin Özeti: 1998 y›l›nda ifltirak
hisseleri sat›fl›ndan elde etti¤i kazanc›n›
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 23/a
(28/a) maddesi uyar›nca kurum sermayesine ekleyen davac› ad›na sat›fl
karfl›l›¤› ald›¤› döviz cinsinden vadeli
çeklerin tahsil edilmesi nedeniyle elde
etti¤i kur farklar›n› istisna kapsam›nda
olmad›¤› ileri sürülerek ikmalen
kurumlar vergisi sal›nm›fl, fon pay›
hesaplanm›fl a¤›r kusur cezas› kesilmifltir. (...) Vergi Mahkemesi; olayda,
inflaat ve taahhüt iflleri ile u¤raflan
davac›n›n aktifinde yer alan ifltirak
hisselerinin bir k›sm›n›n peflin bir
k›sm›n›n ise vade tarihi 1998 y›l› içinde
dolmak üzere döviz cinsinden vadeli
çek karfl›l›¤›nda sat›ld›¤›, Kurumlar
Vergisi Kanunu'nun geçici 23. (28)
madde hükümlerine göre, flirket
aktifinde en az iki y›l yer alan ifltirak
hisselerinin 31.12.1998 tarihine kadar
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sat›fl› ve bu sat›fltan do¤an kazanc›n
belli edilen sürede sermayeye ilavesi
halinde, sermayeye ilave edilen bu
kazançlar
kurumlar
vergisinden
müstesna
tutuldu¤undan,
sat›fl
nedeniyle do¤an döviz cinsinden
alaca¤›n tahsil tarihine kadar oluflan kur
farklar›n›n da 31.12.1998 tarihine kadar
tahsil edilerek sermayeye ilave edilmesi flart›yla geçici 23. (28) madde kapsam›nda istisnadan yararlanaca¤›n›n
aç›k oldu¤u bu durumda davac›
taraf›ndan ifltirak hisselerinin bir
k›sm›n›n döviz cinsinden vadeli çek
karfl›l›¤›nda sat›lmas› sonucu çekin tahsilinden do¤an kur farklar› kurumlar
vergisinden müstesna tutulmayarak
ikmalen yap›lan tarhiyatta isabet
görülmedi¤i gerekçesiyle vergi ve
cezalar›n
kald›r›lmas›na
karar
vermifltir. Daval› ‹dare yap›lan tarhiyatta usul ve yasaya ayk›r›l›k bulunmad›¤›n› 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.
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Dan›fltay Dördüncü Daire
Tarih
: 15.01.2004
Esas No
: 2003/563
Karar No
: 2004/25
VUK Md3/B
Gerçek gelirin vergilendirilmesi esas
oldu¤undan inflaat iflinde, inflaat
malzemelerinin kullan›lmad›¤› yönündebir tespit yap›lmadan, bir k›s›m faturalar›n gerçe¤i yans›tmad›¤› iddias›yla
% 20 kâr elde edildi¤i varsay›m›yla,
tarhiyat yap›lamayaca¤›.

‹stemin Özeti: Y›llara sari inflaat ifli
yapan davac› kurumun gerçek d›fl› faturalar› gider olarak kaydetti¤i ileri
sürülerek 2000 y›l› için re’sen kurumlar
vergisi sal›n›p, fon pay› hesaplanm›fl,
vergi ziya› cezas› kesilmifltir. (…)
Vergi Mahkemesi karar›yla; davac›
kurumun 1997 y›l›nda ald›¤› 80 konutluk inflaat iflini 2000 y›l› May›s ay›nda
bitirdi¤i, ayn› y›l Ocak ay›nda (…)
Tekstil Limited fiirketi adl› firmadan
alarak gider kaydetti¤i inflaat malzemelerine iliflkin faturalar›n gerçe¤i
yans›tmad›¤›n›n anlafl›ld›¤›, bu faturalar›n inflaat›n bitiminden k›sa bir süre
al›nmas›n›n düflündürücü oldu¤u,
tu¤las›z ve kerestesiz inflaat yap›lamayaca¤› bir gerçek olmas›na karfl›n, bu
gerçe¤in belge düzenine uygun ve
gerçek firmalardan al›nm›fl emtia al›fl
belgeleriyle ortaya konulmas›n›n
mükellefler için yasal zorunluluk
oldu¤undan, bu düflünceden hareketle
gerçek olmayan faturalara itibar edilemeyece¤i, % 20 kâr oran› esas al›narak
yap›lan tarhiyat›n Kanun’a uygun
oldu¤u gerekçesiyle davan›n reddine
karar vermifltir. Davac› kurum, an›lan
faturalar›n gerçe¤i yans›tt›¤›n› ileri sürerek karar›n bozulmas›n› istemektedir.
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Karar: Uyuflmazl›k, y›llara sari inflaat
iflinden dolay› gider olarak kaydetti¤i
bir k›s›m faturalar›n gerçek d›fl› oldu¤u
iddias›yla davac› kurumun hakedifllerine % 20 kâr oran› uygulanmak
suretiyle yap›lan tarhiyata iliflkindir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13.
maddesinde kurumlar vergisinin birinci
maddesinde yaz›l› mükelleflerin bir
hesap dönemi içinde elde ettikleri safi
kurum kazanc› üzerinden hesaplanaca¤› belirtilmifl olup, Vergi Usul
Kanunu’nun 3. maddesinin B bendinde
belirtildi¤i üzere, vergilendirmede
vergiyi do¤uran olay ve bu olaya iliflkin
muamelelerinin gerçek mahiyeti
esast›r.
Davac› kurumun 05.11.1997 tarihli
sözleflme ile bafllad›¤› 80 konutluk
y›llara sari inflaat ifli 2000 y›l›nda bitirilmifl olup, bu y›lda kazanc› beyan edilmifltir. An›lan iflle ilgili olarak (…)
Vergi Dairesi mükellefi (…) Tekstil
G›da Nakliyat ve ‹nflaat Ticaret Limited
fiirketince Ocak 2000 dönemi için
düzenlenen kereste, tu¤la, badana kireci ve boya faturalar› gerçek d›fl› kabul
edilerek bu faturalar›n giderlerden tenzili üzerine çok yüksek oranda kâr oran›
ç›kmas› üzerine % 20 kâr oran› esas
al›nmak suretiyle tarhiyat yap›lm›flt›r.
Davac› durumun ilgili dönemde an›lan
fatura d›fl›nda baflka kereste gideri
olmad›¤› inceleme eleman›nca kabul
edilmifltir. An›lan kereste faturas› 291,5
m3 olup, ‹nflaat Mühendisleri Odas›
(…) Temsilci¤i yaz›s›na söz konusu
inflaat›n bitirilebilmesi için 350 m3 kereste gerekmektedir. Yine di¤er
malzemelerin inflaatta kullan›lmad›¤›
veya yüksek fiyatl› fatura temin edildi¤i
yolunda bir tespit veya iddia da yoktur.
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Bir inflaat›n bitirilebilmesi için an›lan
malzeme lerin kullan›lmas› zaruri olup,
bu malzemelerin bir bedeli olaca¤› ve
gider olarak indirilece¤i de tabiidir. Bu
giderlere iliflkin faturalar›n iflin bitim
tarihine yak›n bir zamanda düzenlenmifl
bulunmas› ve düzenleyenlerin adreslerinde bulunamamas› baflkaca bir
tespit yap›lmadan bu faturan›n gerçek
d›fl› olarak düzenlenmifl oldu¤unu da
göstermez.
Bu durumda, davac›n›n söz konusu
inflaat iflinde an›lan malzemelerin kullan›lmad›¤› yolunda biri tespit bulunmad›¤›ndan ve gerçek gelirin vergilen
dirilmesi esas oldu¤undan, bir k›s›m
faturalar›n gerçe¤i yans›tmad›¤› iddias›yla % 20 kâr elde edildi¤i
varsay›m›yla yap›lan tarhiyatta ve bu
tarhiyata karfl› aç›lan davan›n reddine
iliflkin mahkeme karar›nda isabet
bulunmamaktad›r.
Bu nedenle, (…) Vergi Mahke mesi’nin
karar›n›n bozulmas›na oybirli¤iyle
karar verildi..

Dan›fltay Dördüncü Daire
Tarih
: 23.02.2004
Esas No
: 2003/1348
Karar No
: 2004/309
VUK Md116
Süresi ‹çinde verilen muhtasar beyanname üstünde kurumlar vergisinden
mahsup edilemeyen vergilerin mahsup
edilmesi halinde, eksik tahakkuktan söz
edilemeyece¤inden cezal› tarhiyat
yap›lmas› yerinde de¤ildir.

2001/4 muhtasar beyannamesinde
ödenecek vergiden mahsup eden davac›
flirket ad›na haks›z yere mahsupta
bulundu¤u ileri sürülerek gelir (stopaj)
vergisi sal›n›p, vergi ziya› cezas› kesilmifltir. (…) Vergi Mah- kemesi vergi
kesintisinin verilecek bir dilekçeyle ve
düzeltme fifli ile yap›laca¤›, davac›
kurumun 2000 y›l› kurumlar vergisi
borcuna mahsup edemedi¤i tevkif
yoluyla ödenen vergiler için, 2001/4.
ay›na iliflkin muhtasar beyanname ile
birlikte mahsup dilekçesi verdi¤i,
‹darece mahsubun düzeltme fifli ile
yap›lmas› gerekti¤i görüflüyle haks›z
yere mahsupta bulu- nuldu¤u iddias›yla
tarhiyat yap›lm›fl ise de, yükümlü
taraf›ndan gelir (stopaj) vergisinin
zaman›nda tahak- kuk ettirildi¤i ve
beyannamede yer alan vergi alaca¤›
tahakkuku de¤il, ödenmesi gereken
vergiyi ilgilendirdi¤inden, ortada eksik
bir tahakkuktan söz edilemeyece¤i
gerekçesiyle tarhiyat›n kald›r›lmas›na
karar vermifltir. Vergi Dairesi
Baflkanl›¤›, mahsubun düzeltme fifli ile
yap›labilece¤ini 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.

‹stemin Özeti: 2000 y›l› kurumlar vergisinden mahsup edemedi¤i y›l içinde
tevkif yoluyla ödenen vergilerini
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T.C. DANIfiTAY
DÖRDÜNCÜ DA‹RE
Esas No : 2003/37
Karar No: 2004/628
Özet: fiirket temsilcisinin ifadesini
içeren tutana¤a dayan›larak düzenlenen
inceleme raporunda sözü edilen flahs›n
hala ortak oldu¤unu belirtilmesi ve iki
ortakl› limited flirket ortaklar›n›n ayn›
olmas›, ihbarnamelerin flirket adresinde
tebli¤ edilmesi ve hisselerini devreden
orta¤›n ayn› adreste ve flirket orta¤›
s›fat›yla tebli¤ al›nd›s›n› imzalamas›
karfl›l›¤›nda tebligat›n usulsüzlü¤ünden ve vergilerin zamanafl›m›na
u¤rad›¤›ndan söz etmeye olanak yoktur.
‹stemin Özeti : 1996 y›l› ifllemleri
incelenen davac› flirketin komisyon
karfl›l›¤› gerçe¤e uygun olmayan fatura
düzenledi¤i ileri sürülerek re’sen
kurumlar vergisi ve gelir (stopaj ) vergisi sal›nm›fl, fon pay› hesaplanm›fl, bu
vergiler, fon pay› ve geçici vergi
üzerinden kaçakç›l›k cezas› kesilmifltir. ‹stanbul 4. Vergi Mahkemesi,
23.09.2002 gün ve E:2002/166,
K:2002/1993 say›l› karar›yla; dava
konusu tarhiyata iliflkin ihbarnamelerin
31.12.2001 tarihinde flirket orta¤›
s›fat›yla tebli¤ edildi¤i flahs›n 8.3.2000
tarihi itibariyle hisselerini devretti¤i,
ihbarnamelerin 25.01.2002 tarihinde
flirket temsilcisine iletildi¤i, usulsüz
tebligat yap›lmas› halinde ö¤renme tarihi tebli¤ tarihi olarak kabul edilece¤inden
vergilerin
Vergi
Usul
Kanununun 114 üncü maddesinin birinci f›kras› uyar›nca zamanafl›m›na
u¤rad›¤›, ayr›ca davac› flirket ad›na
fatura düzenleyen kifliler nezdinde
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inceleme ve araflt›rma yap›lmad›¤›, al›fl
faturalar›n sahte olmas›n›n düzenlenen
faturalar›n da sahte oldu¤u anlam›na
gelemeyece¤i gerçeksiyle tarhiyat›n
kald›r›lmas›na karar vermifltir. Daval›
‹dare inceleme raporundaki tespitlere
göre faturalar›n gerçe¤i yans›tmad›¤›n›
ileri sürmekte ve karar›n bozulmas›n›
istemektedir.
Savunman›n Özeti: Savunma
verilmemifltir..
Tetkik
Hakimi..........
Düncesi:
‹nceleme raporunda yer alan tespitler
uyar›nca yap›lan tarhiyat›n yasaya
uygun oldu¤u mahkeme karar›n›n
bozulmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
Dan›fltay Savc›s›.............. Düflüncesi :
Temyiz dilekçesinde öne sürülen
hususlar, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama
Usulü Yasas›n›n 49. maddesinin 1.
f›kras›nda belirtilen nedenlerden
hiçbirisine uymay›p vergi mahkemesince verilen karar›n dayand›¤›
hukuki ve yasal nedenler karfl›s›nda,
an›lan karar›n bozulmas›n› gerektirir
nitelikte görülmemifltir.
Aç›klanan nedenle temyiz isteminin
reddi ile vergi mahkemesi karar›n›n
onanmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Dördüncü
Dairesince gere¤i düflünüldü.
1996 y›l› ifllemleri incelenen davac›
flirketin düzenledi¤i faturalar›n gerçe¤i
yans›tmad›¤›, komisyon karfl›l›¤›
düzenledi¤i ileri sürülerek tarhiyat
yap›lm›flt›r.
Tarhiyata karfl› aç›lan davada mahkemece; ihbarnamelerin tebli¤ edildi¤i
flahs›n flirketteki hisselerini devretti¤i,
31.12.2002 tarihinde tebli¤ edilen
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ihbarnameyi 25.01.2002 gününde flirket
temsilcisine iletti¤i, usulsüz tebligat
yap›lmas› halinde, ö¤renme tarihinin
tebli¤ tarihi olarak kabul edilece¤i, bu
durumda 25.01.2002 tarihinde tebli¤
edilen
vergilerin
Vergi
Usul
Kanunun’nun 114 üncü maddesinin birinci f›kras› uyar›nca zaman afl›m›na
u¤rad›¤› sonucuna ulafl›lm›flt›r. Ancak,
26.11.2001 tarihinde, flirket temsilcisinin ifadesini içeren tutana¤a
dayan›larak düzenlenen inceleme
raporunda sözü edilen flahs›n hala ortak
oldu¤unun belirtilmesi ve iki ortakl›
limited flirket ortaklar›n›n ayn› olmas›,
ihbarnamelerin flirket, adresinde tebli¤i
edilmesi ve hisselerini devreden orta¤›n
ayn› adreste ve flirket orta¤› s›fat›yla
tebli¤ al›nd›s›n› imzalamas› karfl›l›¤›nda tebligat›n usulsüzlü¤ünden ve
vergilerin zaman afl›m›na u¤rad›¤›ndan
söz etmeye olanak yoktur.
‹nceleme raporunda, nakliye, tahmil ve
tahliye faaliyetinde bulunmak üzere
22.08.1996 tarihinde faaliyete bafllayan davac› flirketin toplam 90 cilt faturay› sahte bas›m izniyle bast›rd›¤› tespit
edilmifltir. Faturalar›n bir k›sm› incelemeye ibraz edilmifl olup, bu belgelerde
mal›n cinsi k›sm›nda ve gümrükleme
bedeli, limanlardaki mallar›n nakliyesi,
hamaliyesi” ifadeleri yaz›lm›flt›r......
Liman
‹flletme
Müdürlü¤ünün
16.02.1999 gün ve 02-10/411 say›l›
yaz›s›nda” .......... tahmil, tahliye ve her
türlü aktarma ifllerinin liman s›n›rlar›
dahilinde liman personeli taraf›ndan
yap›ld›¤›, personel d›fl›ndaki flah›s ve
firmalar›n bu limanda tahmil ve tahliye
ifli yapmas›n›n mümkün olmad›¤›,
nakliye ifllerinin ise ifl sahibi ile nakliye
kooperatifleri aras›ndaki anlaflmaya
göre yap›ld›¤›” belirtilmifltir. ‹nceleme
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eleman›nca nakliye ifllerinin liman ve
çevresinde bulunan kooperatifler
taraf›ndan yap›ld›¤›, davac› flirketin
gider belgeleri aras›nda sözü edilen
kooperatifler taraf›ndan davac› flirkete
nakliye arac› kiraland›¤›na iliflkin bir
belge bulunmad›¤› tespit edilmifltir.
Bunun yan› s›ra flirketin ad›na kay›tl›
nakliye arac› olmad›¤›, iflçi çal›flt›rmad›¤› ve faturalarda yaz›l› tutarda ifli
yapabilecek kapasitesi olmad›¤› saptanm›flt›r. Bütün bu tespitler de¤erlendirildi¤inde davac› flirketin sözü edilen
faturalarda belirtilen ifli yapmad›¤›, faturalar›n gerçe¤i yans›tmad›¤› sonucuna
ulafl›lm›fl olup, davac› flirket taraf›ndan
aksi ispatlanmad›¤›ndan yap›lan tarhiyat› kald›ran mahkeme karar›nda isabet
görülmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle ‹stanbul 4.Vergi
Mahkemesinin 23.09.2002 gün ve
E:2002/166 K:2002/1993 say›l› karar›n›n bozulmas› 30.03.2004 gününde
oyçoklu¤uyla karar verildi.
AZINLIK OYU
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulmas› istenilen karar›n
dayand›¤› gerekçeler karfl›s›nda,
yerinde ve karar›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda görülmedi¤inde temyiz
isteminin reddi gerekti¤i görüflüyle
karara karfl›y›z.
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T.C. DANIfiTAY
DÖRDÜNCÜ DA‹RE
Esas No
: 2003/1677
Karar No
: 2004/807

Özet: ‹fltirak hisselerinin sat›fl›ndan
elde edilen kazanc›n kurumlar vergisinden istisna tutulmufl olmas› nedeniyle
yap›lmas› zorunlu olan tevkifat› kurumun karl› veya zararl› olmas›na
ba¤lamak mümkün de¤ildir. Kurumlar
Vergisi matrah› mali bilançoya göre
belirlenirken gelir vergisi tevkifat› mali
bilanço ile ilgilendirilmeksizin yap›l›r.
Bu nedenle de kurumun ifllemlerini
zararla kapatm›fl olmas› gelir vergisi
tevkifat› yap›lmas›na engel olmaz. Bu
itibarla gelir (stopaj) vergisi ve fon
pay›n›n kald›r›lmas›na karar veren
mahkeme karar›nda isabet görülmemifltir.
‹stemin Özeti : Davac› flirketin 1998
y›l› ifllemlerinin incelenmesi sonucu
bulunan matrah fark› üzerinden sal›nan
kurumlar vergisi nedeniyle Gelir
Vergisi Kanununun 75/4 ve 94/6-b-ii
maddesi ve ifltirak hisseleri sat›fl›ndan
elde edilen kazanc›n sermayeye ilavesi
nedeniyle Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 23/a maddesi uyar›nca gelir
(stopaj) vergisi sal›nm›fl,fon yap› hesaplanm›fl, vergi ziya› cezas› kesilmifltir.
‹stanbul
3.Vergi
Mahkemesi
28.01.2003 günlü ve E.2002/1241,
K.2003/68 say›l› karar›yla, davac›
flirketin 1998 y›l› ifllemlerinin incelenmesi sonucu orta¤› ve yönetim
yap›lar›n›n ayn› oldu¤u befl adet
bankadan çok yüksek tutarlarda
devaml› olarak kredi kulland›¤› ve bu
flekilde borçlanmak suretiyle orta¤› olunan bankalara kaynak aktararak destek
sa¤lad›¤›, bu borçlanmalarla çok yük-
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sek tutarda kur fark› ödemeleri ve faiz
giderlerinin gider yazarak kazanc›n›
azaltt›¤› ileri sürülerek re’sen bir k›s›m
menkul k›ymet sat›fl› zarar›n›n fazla
hesaplanmas› nedeniyle ikmalen belirlenen matrah fark› üzerinden tarhiyat
yap›ld›¤›, bu tarhiyata karfl› aç›lan
davada mahkemelerinin E:2000/1243,
K:2000/66 say›l› karar› ile tarhiyat›n
kald›r›lmas›na karar verildi¤i, bu
durumda bu matrah farklar›na dayal›
gelir (stopaj) vergisi ve vergi ziya›
cezas›n›n da kald›r›lmas› gerekti¤i,
Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici
23/a maddesi uyar›nca sal›nan gelir
(stopaj) verisine iliflkin olarak söz
konusu maddede kurumlar vergisinden
müstesna tutulan kazançlar›n %10
oran›nda tevkifata tabi tutulaca¤›n›n
öngörüldü¤ü, ancak davac› n›n ilgili y›l›
mali zararla kapatmas› 1998 y›l›
kurumlar vergisi tarhiyat›n›n mahkeme
karar›yla ortadan kalkmas› nedeniyle
tevkifat yapmamas›n›n yasal oldu¤u
gerekçesiyle tariyat›n kald›r›lmas›na
karar verilmifltir. Daval› ‹dare inceleme
raporunda tespit edilen hususlar›n
davac› flirketin örtülü sermaye
üzerinden ödedi¤i faiz ve kur farklar›n›
gider yazamayaca¤›n› gösterdi¤ini ileri
sürmekte, karar›n bozulmas›n›n istemektedir.
Savunman›n Özetin: Yasal dayanaktan yoksun bulunan temyiz isteminin
reddi gerekti¤i savunulmufltur.
Tetkik Hakimi ......’ nin Düflüncesi:
Temyiz dilekçesinden öne sürülen
hususlar, temyize konu mahkeme
karar›n›n bozulmas›n› sa¤layacak nitelikte bulunmad›¤›ndan temyiz isteminin
reddi gerekti¤i düflünülmektedir.
Dan›fltay Savc›s› ....’ n›n Düflüncesi:
Temyiz dilekçesinde öne sürülen
hususlar, 2577 ‹dari Yarg›lama Usulü
Yasas›n›n 49. maddesinin 1.f›kras›nda
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belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymay›p vergi mahkemesince verilen
karar›n dayand›¤› hukuki ve yasal
nedenler karfl›s›nda, an›lan karar›n
bozulmas›n›n gerektirir nitelikte
görülmemifltir.
Aç›klanan nedenle temyiz isteminin
reddi ile vergi mahkemesi karar›n›n
onanmas› gerekti¤i düflünülmektedir.

TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Dördüncü
Dairesince gere¤i görüflüldü.
Davac›n›n 1998 y›l› ifllemlerinin incelenmesi sonucu sal›nan kurumlar vergisi ve kesilen a¤›r kusur cezas›na karfl›
aç›lan davada tarhiyat›n kald›r›lmas›na
karar veren ‹stanbul 3. Vergi mahkemesinin
28.01.2003
günlü
ve
E:2002/1243, K.2003/66 say›l› karar›na
yönelik daval› idare temyiz istemi üzerine
Dan›fltay
Dördüncü
Dairesinin
19.04.2004 günlü ve E:2003/1678,
K:2004/809 say›l› karar›yla daval› idare
temyiz isteminin k›smen kabulüyle
mahkeme karar›n›n ikmalen belirlenen
matrah fark›na yönelik hüküm f›kras›n›n bozulmas›na karar verilmifl olup,
dava konusu gelir (stopaj) vergisinin,
1998 y›l› ifllemlerinin incelenmesi
sonucu bulunan matrah fark› nedeniyle
sal›nan kurumlar vergisine iliflkin bu
k›sm›yla ilgili olarak ayn› geçekler
do¤rultusunda bir karar verilmesi
gerekmektedir. Di¤er yandan davac›
flirket ifltirak hissesi sat›fl kazanc›n›n
kurumlar vergisinden müstesna tutmufl
ve bu kazanc›n› 1998 y›l›n› mail zararla
kapatt›¤›ndan stopaja tabi tutmam›flt›r.
5422 say›l› Kurumlar Vergisi kanunu’nun geçici 23/a maddesinde 01.01.1994
– 3.12.1998 tarihleri aras›nda uygulanmak üzere, tam mükellefiyete tabi
kurumlar›n ifltirak hisselerinin veya
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gayrimenkullerinin sat›fl›ndan do¤an
kazanc›n, sat›fl›n yap›ld›¤› y›lda kurum
sermayesine ilave edilen k›sm›n›n
kurumlar vergisinden müstesna tutulaca¤›, bu maddeye göre vergiden
müstesna tutulan kazançlar›n, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n 6 numaral›
bendinin (b) alt bendine göre vergi
tevkifat›na tabi tutulmayaca¤›, bu
hüküm uyar›nca vergiden istina edilen
kazançlarda vergi tevkifat›n›n %10
oran›nda uygulanaca¤› öngörülmüfltür.
‹fltirak hisselerinin sat›fl›ndan elde
edilen kazanc›n kurumlar vergisinden
istisna tutulmufl olmas› nedeniyle
yap›lmas› zorunlu olan tevkifat› kurumun karl› veya zararl› olmas›na
ba¤lamak mümkün de¤ildir. Kurumlar
Vergisi matrah› mali bilançoya göre
belirlenirken gelir vergisi tevkifat› mali
bilanço ile ilgilendirilmeksizin yap›l›r.
Bu nedenle de kurumun ifllemlerini
zararla kapatm›fl olmas› gelir vergisi
tevkifat› yap›lmas›na engel olmaz. Bu
itibarla gelir (stopaj) vergisi ve fon
pay›n›n kald›r›lmas›na karar veren
mahkeme karar›nda isabet görülmemifltir.
Bu nedenle, ‹stanbul 3. Vergi Mahkemesinin
28.01.2003
günlü
ve
E:2002/1241, K.2003/68 say›l› karar›n›n ikmalen sal›nan kurumlar vergisi
nedeniyle yap›lan gelir (stopaj) vergisi
ve ifltirak hisseleri sat›fl›ndan kaynaklanan gelir (stopaj) vergisi ve
cezas›na iliflkin hüküm f›kras›n›n
bozulmas›na oybirli¤iyle, re’sen sal›nan kurumlar vergisi nedeniyle yap›lan
gelir (stopaj) vergisi tarhiyat›na yönelik
temyiz isteminin reddine oyçoklu¤uyla
19.04.2004 gününde karar verildi.
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ÖZELGELER
T.C.
‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹
‹l Defterdarl›¤› Özelgesi
Vas›tas›z Vergiler Gelir Müdürlü¤ü
Say› : B.07.4.DEF.0.34.11/KVK-Geç.28
Konu : 14 y›l aktifte yer alan ahflap geminin sat›larak, kazanc›n sermayeye
eklenmesi durumunda; öz konusu kazanc›n KVK-Geç.28. maddede yer
alan istisna kazanç kapsam›nda de¤erlendirilip de¤erlendirilemeyece¤i hk.
KVK GeçMd28-Md1 /‹STANBUL
‹LG‹ : dilekçeniz.
‹lgide kay›tl› dilekçenizde Vergi Dairesi Müdürlü¤ü’nün vergi numaral›
mükellefi oldu¤unuzu, 14 y›ld›r aktifinize kay›tl› bulunan isimli ahflap ticari
yat›n›z› satmak istedi¤inizi ve bu sat›fltan do¤acak kar› da flirket sermayenize
ekleyece¤inizi belirterek; söz konusu yat›n, gayrimenkul say›l›p say›lmayaca¤›n›
ve bu ifllemin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 28.maddesinde yer alan istisna kapsam›nda olup olmayaca¤› konusunda görüflümüzü sormaktas›n›z.
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 28.maddesinde; “(4444 say›l›
Kanunun 6.maddesiyle eklenen madde) (14.8.1999 tarihinden geçerli olmak
üzere) a) (5035 say›l› Kanunun 48/5-d maddesiyle de¤iflen ibare) (1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) “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. fiu kadar ki vadeli
sat›fl halinde, sat›fl›n yap›ld›¤› hesap dönemini takip eden ikinci hesap döneminin
sonuna kadar tahsil edilen kazançlar›n tutar›, ilgili y›l kurum kazanc›ndan
indirilir. Bu tarihten sonra yap›lacak tahsilat için bu hüküm uygulanmaz. ‹lk
yap›lan tahsilat›n ifltirak hissesi veya gayrimenkul maliyet bedeline iliflkin
oldu¤u kabul edilir.
Kurumlar›n iki tam y›l süreyle aktifinde yer almayan ifltirak hisselerinin veya
gayrimenkullerin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar ile menkul k›ymet veya
gayrimenkul ticareti ile u¤raflan kurumlar›n ellerinde bulundurduklar› de¤erlerin
sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar istisna kapsam› d›fl›ndad›r.” hükmü yer
alm›flt›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Öte yandan, 6.7.1995 tarih 22335 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 51 Seri
Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inde, istisnaya konu olacak gayrimenkuller
bölümünde, “Gayrimenkuller esas niteli¤i bak›m›ndan bir yerden baflka bir yere
tafl›nmas› mümkün olmayan dolay›s›yla yerinde sabit olan mallard›r. Bunlar
Türk Medeni Kanunu’nun 632.maddesinde arazi tapu siciline müstakil ve daimi
olmak üzere ayr›ca kaydedilen haklar ve madenler olarak say›lm›flt›r. Ayr›ca
an›lan maddede say›lmamakla birlikte bulundu¤u arsa veya arazinin mütemmim
cüzü niteli¤inde olduklar›ndan binalar›n da gayrimenkul oldu¤u flüphesizdir.
Gayrimenkullerin bu istisnan›n uygulamas›na konu olabilmesi için, Medeni
Kanunun 910 ve 911.maddesi gere¤ince tapuda tescil edilmifl olmalar› flartt›r.”
denilmektedir.
Bu hüküm ve aç›klamalara göre; flat›fl›n› yapmay› düflündü¤ünüz aktifinize
kay›tl› geminin, gayrimenkul olarak de¤erlendirilmesi mümkün
bulunmad›¤›ndan “gemi” sat›fl›ndan sa¤lanacak kazanc›n sermayeye eklenmesi
halinde de söz konusu kazanc›n, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 28.maddesinde yer alan istisna kazanç kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün bulunmamaktad›r.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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273

Mali ÇÖZÜM - 69

T.C.
‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹
‹l Defterdarl›¤›
Katma De¤er Vergisi Gelir Müdürlü¤ü
Tarih : 27.01.2004
Say›

: KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.9.531

Konu : Hurda Plasti¤i hammadde haline getirilerek KDV uygulan›p
uygulanmayaca¤›.
………………………………………

‹lgide kay›tl› dilekçenizde, flirketiniz taraf›ndan su, meflrubat, ya¤, deterjan vb.
ambalaj malzemelerinin kullan›m›ndan sonra oluflan at›k, hurda plastik ambalaj
malzemelerini (pet) kendi tesislerinizde k›r›lma, temizleme, havuzda y›kama,
kurutma ifllemine tabi tutarak elde edilen “ pet çapak” elyaf hammaddesi olarak
ihracat›n› yapmakta veya iç piyasada elyaf tesislerine sat›ld›¤› belirtilerek, elyaf
hammaddesi olarak plastik hurda ve at›klardan elde edilen “ pet çapak”lar›n tesliminde katma de¤er vergisi uygulan›p uygulanmayaca¤› konusunda görüfl sorulmaktad›r.

3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 9.’uncu maddesinde gerekli
görülen hallerde vergi alaca¤›n›n emniyet alt›na al›nmas› amac›yla vergiye tabi
ifllemlere taraf olanlar› verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda
Bakanl›¤› m›za yetki verilmifltir.
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4 Di¤er ‹stisnalar bafll›kl›
bölümünün (g) bendinde külçe alt›n, külçe gümüfl, döviz, para, damga pulu, harç
pulu, de¤erli ka¤›tlar, tafl›t pulu, hisse senedi ve tahvil teslimlerinin katma de¤er
vergisinden istisna oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.
02.01.2004 tarih, 25334 Mükerrer Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 5035
say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›ndaki Kanunun 8. maddesi
ile 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin (4) numaral› f›kras›n›n (g) bendi 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifl olup,
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Külçe alt›n, dore külçe alt›n, külçe gümüfl, döviz, para, damga pulu, harç pulu,
de¤erli ka¤›tlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, ka¤›t, cam hurda ve
at›klar›n teslimi KDV’nden istisna tutulmufltur.

Buna göre, 01.01.2004 tarihinden itibaren yap›lacak hurda veya at›k metal, plastik, ka¤›t, cam teslimlerinde katma de¤er vergisi uygulanmayacakt›r. Dolay›s›yla
hurda plastik ambalaj malzemelerinin ( petlerin) al›fl›nda KDV ödememeniz
gerekmektedir.

Di¤er taraftan, flirketinizce hurda plastik ambalaj malzemeleri (pet) kendi tesislerinizde k›r›lma, temizleme, havuzda y›kama, kurutma ifllemine tabi tutularak
elde edilen “pet çapak” teslimleri de KDV’den istisnad›r.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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T.C
MAL‹YE BAKANLI⁄I
‹stanbul Defterdarl›¤›
Usul Gelir Müdürlü¤ü
Say› : B.07.4.DEF.0.34.20./VUK-10977
Tarih :30.11.2004*11222
Konu : Hediye çeklerinde belge düzeni hk.
………………………GEL‹R MÜDÜRLÜ⁄ÜNE
‹lgi : …………tarih ve ………say›l› yaz›n›z.
……………………………..taraf›ndan Müdürlü¤ünüze verilen dilekçede
Müdürlü¤ümüzü ilgilendiren hususlar afla¤›da aç›klanm›flt›r.
Bilindi¤i üzere; 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 229.maddesine göre fatura,
sat›lan emtia veya yap›lan ifl karfl›l›¤›nda müflterinin borçland›¤› mebla¤› göstermek üzere emtiay› satan yada ifli yapan tüccar taraf›ndan müflteriye verilen ticari
vesikad›r. Ayn› Kanunun 230/3.maddesi uyar›nca faturada müflterinin ad›, ticaret
ünvan›, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numaras›n›n yer almas› zorunlu olup,
231/5.maddesine göre ise faturan›n mal›n teslimi veya hizmetin yap›ld›¤› tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenece¤i, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar›n hiç düzenlenmemifl say›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Bu hükümlere göre, herhangi belirli bir mal teslimi ve hizmet ifas›n› göstermeyen hediye çeklerinin verilmesi ile katma de¤er vergisi yönünden vergiyi
do¤uran olay gerçekleflmemektedir. Bu nedenle, hediye çeki da¤›tan firmalar›n,
hediye çeklerini dekont vererek belgelendirmesi ve al›nan bedelleri de avans
olarak muhasebelefltirmesi gerekmektedir.
Dekont verilmek suretiyle belgelendirilen ve “avans” olarak muhasebelefltirilen
hediye çeklerinin nihai tüketiciler taraf›ndan ibraz edilerek çek tutar› kadar mal›n
teslimi durumunda vergiyi do¤uran daha önce belgeye ba¤lanmayan bu teslimlere iliflkin fatura ve benzeri vesikalar›n, hediye çeklerini baflka firmalara da¤›tan
flirket ad›na düzenlenmesi gerekmekte olup, hediye çeklerini ibraz eden kiflilere
yap›lan teslim ve hizmet ifalar› s›ras›nda ayr›ca bu kifliler ad›na fatura ya da fatura yerine geçen bir vesika düzenlenmesine gerek bulunmamaktad›r. Bu teslim ve
hizmetlere iliflkin faturalar›n yedifler günlük süreler halinde sat›fl bilgileri toplanarak ve Katma De¤er Vergisi yönünden ayl›k vergilendirme dönemleri de
geçirilmemek kayd›yla düzenlenmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

‹SMMMO Yay›n Organ›

276

Mali ÇÖZÜM - 69

T.C
MAL‹YE BAKANLI⁄I
‹stanbul Defterdarl›¤›
Usul Gelir Müdürlü¤ü
Say›
: B.07.4.DEF.0.34.20./VUK-GEÇ‹C‹ 25-10844
Tarih : 01.10.2004*9442
Konu : Serbest Meslek Erbab›n›n envanterine dahil etti¤i otomobilin amortismanlar›n›n enflasyon düzeltmesine tabi tutulup tutulmayaca¤› hk.
……………………………………......
‹lgi : Tarihsiz dilekçeniz.

Dilekçenizden S.M. Mali Müflavirlik mesle¤ini icra etti¤iniz belirtilerek enflasyon düzeltmesine tabi tutulmufl amortisman süresi bitmifl veya bitmemifl iktisadi
k›ymetlerin sat›lmas› halinde kâr-zarar›n ne flekilde hesaplanaca¤›, envantere
dahil olan otomobilin amortisman ay›rma süresi bittikten sonra sat›lmas› durumunda ayr›lm›fl amortismanlarda herhangi bir ifllem yap›l›p yap›lmayaca¤›
hususunda görüfl soruldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Bilindi¤i üzere 213 say›l› Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’nci maddesinin
6’nc› f›kras›nda “Amortis manlar ve itfa paylar› düzeltilmifl de¤erler üzerinden
hesaplan›r.
Kazançlar›n› iflletme hesab› esas›na göre tespit eden mükellefler ile serbest
meslek erbab› da amortismana tabi iktisadi k›ymetlerini bu maddede belirtilen
hükümlere göre düzeltilmifl tutarlar› üzerinden amortismana tabi tutabilirler”
hükmü yer almaktad›r.
Ayn› Kanun’un Geçici 25/d maddesinde de birikmifl amortismanlar›n ait olduklar› k›ymetin bilanço tarihindeki de¤erinde düzeltme sonras›nda ortaya ç›kan
art›fl oran› dikkate al›narak düzeltilecekleri aç›klanm›flt›r.
Di¤er taraftan Vergi Usul Kanunu’nun 328’nci maddesinde amortismana tabi
iktisadi k›ymetlerin sat›lmas› halinde al›nan bedel ile bunlar›n envanter defterinde kay›tl› de¤erleri aras›ndaki fark kâr ve zarar hesab›na geçirilir. ‹flletme
hesab› esas›nda defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan
mükellefler bu fark› defterlerinde has›lat veya gider kay›t ederler.
Amortisman ayr›lm›fl olanlar›n de¤eri ayr›lm›fl amortismanlar düflüldükten sonra
kalan mebla¤d›r. hükmü yer alm›flt›r.
Bu durumda envanterinize kay›tl› otomobili satman›z halinde oluflacak olan sat›fl
kâr›, otomobilin düzeltilmifl de¤eri ile düzeltilmifl birikmifl amortismanlar›
aras›ndaki fark›n sat›fl bedelinden düflülmesi yoluyla hesaplanacakt›r.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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T.C.
‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹
Defterdarl›k Usul Gelir Müdürlü¤ü
Say›
: B.07.4.DEF.0.34.20./ VUK-1/231-5-1114924/01/2005*455
Konu : Yemek fiflleri karfl›l›¤›nda kesilecek belge hk.
………………………………………
‹lgi : ……………..tarihli dilekçeniz.

Dilekçenizde, haz›r yemek sat›fl› ifliyle ifltigal etti¤iniz, yemek bedelinin yemek
fifli ile ödenmesi durumunda müflteriye ökc fifli kesildi¤i, ancak ticket veya
sodexho firmas›ndan yemek fifli tahsilat›n›n yap›lmas›nda fatura da düzenlendi¤i
belirtilerek mükerrer gelir beyan etmifl oldu¤unuzdan dolay› do¤ru uygulama
hakk›nda görüfl talep edilmektedir.
Bilindi¤i üzere, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesine göre, birinci
ve ikinci s›n›f tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler;
1-Birinci ve ikinci s›n›f tüccarlara,
2-Serbest meslek erbab›na,
3-Kazançlar› basit usulde tespit olunan tüccarlara,
4-Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,
5-Vergiden muaf esnafa
satt›klar› emtia veya yapt›klar› ifller için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetin dedirler.
Katma De¤er Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlar› Kullan malar›
Mecburiyeti Hakk›nda 3100 say›l› Kanun’la; birinci ve ikinci s›n›f tacirlere,
Vergi Usul Kanunu’na göre fatura vermek zorunda olmad›klar› sat›fllar› veya
hizmet ifalar› için ödeme kaydedici cihazlar› kullanma zorunlulu¤u getirilmifltir.
Buna göre, Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinde (befl bent halinde) say›lanlar d›fl›nda kalanlara bedeli 480.- YTL’yi aflmayan mal sat›fllar› veya hizmet ifas›
bulunan birinci ve ikinci s›n›f tacirlerin bu sat›fllar›n›n belgelendirilmesinde
ödeme kaydedici cihazlar› kullanma mecburiyetleri bulunmaktad›r.
1/2 Yukar›daki aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere, vergi sistemimiz kay›tlar›n
tevsikinde, sat›lan mal veya yap›lan ifl karfl›l›¤›nda tek bir belge düzenlenmesi
esas›n› kabul etmifltir.
Öte yandan V.U.K.’nun 231/5’nci maddesinde faturan›n mal›n teslimi ve
hizmetin yap›ld›¤› tarihten itibaren azami “on gün” içinde düzenlenece¤i belir‹SMMMO Yay›n Organ›
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tilmifl olup, madde hükmündeki on günlük süre 02/01/2004 tarihli Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 5035 say›l› Kanunun 48’nci maddesinin
b f›kras› ile 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere “yedi gün” olarak
de¤ifltirilmifltir.
Buna göre, yemek hizmeti veren flirketiniz ile tip sözleflmeler düzenleyerek
yemek fifli sat›fl› faaliyetinde bulunan firmalar›n yemek fifli almak isteyen firmalara sat›fl›n gerçekleflti¤i tarihten itibaren yedi gün içerisinde fatura düzenlemesi gerekmektedir.
Bu itibarla, yemek fifli faaliyetinde bulunan flirketlerin söz konusu yemek fifllerini almak isteyen kurulufllara hizmetin gerçekleflti¤i tarihten itibaren yedi gün
içinde fatura düzenlemeleri gerekti¤i gibi, iflyeri ve atölyelerde çal›flan personele
belli bir sözleflme uyar›nca kendi iflyerlerinde yemek veren lokantalar›n da
verdikleri hizmet karfl›l›¤›nda yedi gün içinde fatura düzenlemeleri gerekmektedir. Mü kerrer belge düzenlenmesini önlemek bak›m›ndan personelin elinde
bulunan kuponlar karfl›l›¤›nda (dip koçanl› ve her iki taraf›na müteselsil s›ra
numaras› verilerek bast›r›lan kuponlar) yemek hizmeti verilmesi kayd›yle,
yemek yiyen personele ayr›ca belge (perakende sat›fl fifli veya ödeme kaydedici
cihaz fifli) düzenlenmesi gerekmemektedir. Bu aç›klamalar do¤rultusunda flirketinizce kupon bedelleri için hizmetin gerçekleflti¤i tarihten itibaren yedi gün
içinde toplu fatura düzenlenmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

‹SMMMO Yay›n Organ›

279

Mali ÇÖZÜM - 69

T.C.
‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹
Defterdarl›k Usul Gelir Müdürlü¤ü
Tarih: 13/01/2005*291
Say› : B.07.4.DEF.0.34.20./VUK-mükerrer-298-11115
Konu : 4811 say›l› Vergi Bar›fl› Kanununun13.maddesi gere¤ince stoklarda yer
alan k›ymetli madenlerin de¤erlemesi neticesinde oluflan de¤erleme fark›n›n
enflasyon düzeltmesine tabi tutulup tutulmayaca¤› hk
………………………………….
‹lgi: Tarihsiz dilekçeniz.

‹lgi dilekçenizden ………………… Vergi Dairesi
Müdürlü¤ünün
…………………. vergi kimlik numaral› mükellefi oldu¤unuz, alt›n al›m sat›m›
ifliyle ifltigal etti¤iniz, stoklar›n›zda yer alan alt›nlar› 4811 say›l› Vergi Bar›fl›
Kanununun 13. maddesi uyar›nca de¤erleyerek, de¤erleme farklar›n› pasifte
özel bir fon hesab›nda tuttu¤unuz, bu fark hesaplar›n› enflasyon düzeltmesine
tabi tutup tutmayaca¤›n›z hususunda tereddüt olufltu¤undan konu hakk›ndaki
görüflümüzü sordu¤unuz anlafl›lmaktad›r.
Bilindi¤i üzere; 4811 say›l› Kanunun 13’üncü maddesinin 1’inci f›kras›nda; gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerinin (adi, kollektif ve adi komandit flirketler
dahil) esas faaliyetleri ile ilgili olarak 31.12.2002 tarihi itibariyle iflletmelerinde mevcut olup, kay›tlar›nda yer alan k›ymetli maden (alt›n, platin ve
gümüfl) ve k›ymetli tafllar (elmas, p›rlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet
ve inci) ile bunlardan yap›lm›fl ziynet eflyas›n› ayn› tarih itibar›yla borsa rayici,
borsa rayici olmayanlarda emsal bedeli ile de¤erlemek suretiyle hesaplayacaklar›
de¤erleme farklar›n› cins, vas›f ve miktarlar›n› belirten bir beyanname ile bu
Kanunun yürürlü¤e girdi¤i ay› izleyen üçüncü ay›n son ifl gününe kadar ba¤l›
olduklar› vergi dairelerine bildirmek kayd›yla, ilgili mallar›n maliyet bedellerine
ilave suretiyle defterlerine intikal ettirecekleri hükmüne yer verildikten sonra,
2’inci f›krada ise; (1) numaral› f›kra hükmüne göre beyan edilecek de¤erleme
farklar›n›n %2,5 oran›nda vergiye tabi tutulaca¤›, bu suretle tahakkuk ettirilen
verginin, beyanname verme süresi içinde ödenece¤i ve ödenen bu vergilerin,
gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemeyece¤i gibi gelir ve kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde gider olarak da kabul edilmeyece¤i,
Bilanço esas›na göre defter tutan mükelleflerin, bu Kanun hükümleri uyar›nca
de¤erledikleri emtiaya iliflkin de¤erleme farklar› karfl›l›¤›nda pasifte özel bir
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karfl›l›k hesab› açacaklar›, bu hesapta izlenen karfl›l›¤›n, ortaklara da¤›t›lmas›
veya iflletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru say›larak
vergilendirilmeyece¤i, iflletme hesab› esas›na göre defter tutan mükelleflerin ise
söz konusu de¤er leme farklar›n› defterlerinin gider k›sm›na sat›n al›nan mal
olarak kaydedecekleri, hükmüne yer verilmifltir.
5024 say›l› Kanunla de¤ifltirilen Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) f›kras›n›n (2) numaral› bendinde enflasyon düzeltmesi, “mali tablonun ait oldu¤u tarihteki sat›n alma gücü cinsinden hesaplanmas›n› ifade eder”
fleklinde tan›mlanm›flt›r. Buna göre enflasyon düzeltmesi, mali tablolarda yer
alan k›ymetlerin Türk Liras› de¤erlerinin tablonun ait oldu¤u tarihteki de¤erine
irca edilmesinden ibaret bir ifllemdir. Düzeltme, parasal olmayan k›ymetlerin
enflasyon düzeltmesinde dikkate al›nacak tutarlar›n›n düzeltme katsay›lar› ile
çarp›lmas› suretiyle gerçeklefltirilecektir.
Düzeltme iflleminde 31.12.2003 tarihli mali tablolardan bilançoda yer alan
parasal olmayan k›ymetler geçici 25’inci madde çerçevesinde, geçici
25’inci maddede hüküm bulunmayan hallerde ise Vergi Usul Kanununun
5024 say›l› Kanunla de¤ifltirilmeden önceki mükerrer 298’inci maddesinde
yer alan hükümlere göre düzeltilecektir.
4811 say›l› Kanunun 13. maddesine göre ayr›lan fonlar yine ayn› kanun maddesine göre sermayenin bir unsuru say›lmaktad›r.
328 S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i’nin “Parasal Olmayan
K›ymetler” bafll›kl› V. bölümünde; aksine hüküm olmamak flart›yla bu tebli¤in
uygulamas›nda öz sermaye kalemlerinin parasal olmayan k›ymet olarak addolunaca¤› aç›klamas› yap›lm›flt›r. Söz konusu fonlarla ilgili olarak aksine bir hüküm
de bulunmad›¤› için, bu fonlar›n öz sermaye unsuru olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulmas› gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Aç›klanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, ‹zmir Birinci Vergi
Mahkemesinin 10.07.2000 gün ve E: 1999/1104 K:2000/515 say›l› karar›n›n
bozulmas›na, 492 say›l› Harçlar Kanununun 13’üncü maddesinin parantez içi
hükmü al›nmas› gereken harç dahil olmak üzere yarg›lama giderlerinin yeniden
verilecek kararda karfl›lanmas› gerekti¤ine 17.06.2003 gününde oybirli¤iyle
karar verildi.
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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
f) 01/01/2005 - 31/12/2005 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›
r) 01/01/2005 - 30/06/2005 Tarihleri Aras›
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01.07.2004 - 31.12.2004

01.01.2005 - 31.12.2005

444.150.000
378.000.000

488,70 YTL
415,80 YTL

133.245.000
113.400.000
TABAN
327.583.290
393.099.960
458.015.820
549.630.000
444.150.000
488,70 YTL

146,61 YTL
124,74 YTL
TAVAN
1.637.916.450
1.965.499.800
2.290.079.100
2.748.150.000
2.886.975.000
3.176,55 YTL
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
1.648,90 YTL
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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)

1

1

Hastal›k Sigorta Primi

Anal›k Sigorta Primi
5

6

11

Malüllük.Yafll›l›k ve Ölüm Sigorta Primi

9

11

20

Malüllük Yafll›l›k ve Ölüm Sigorta Primi

9

13

22

1

2

3

7.5

22.5

30

EN AZ

EN FAZLA

(Maden iflyerlerinde yeralt›nda çal›flanlardan)
‹flsizlik Sigortas› (%1 Devlet Katk›s› Hariç)
Sosyal Güvenlik Destekleme Primi
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 (01/08/2004 - 31/12/2004 %25)

111.037.500

721.743.750

c) S.S.K. Tabi olanlar (01/01/2005 - 31/12/2005 %25)

122,18 YTL

794,14 YTL

d) Ba¤-Kur'a Tabi olanlar (Sa¤l›k sigorta primleri hariç)

65.05 YTL

299.98 YTL

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
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7- B‹LD‹R‹M SÜRELER‹ VE ‹HBAR TAZM‹NATI TUTARLARI
H‹ZMET SÜRELER‹
B‹LD‹R‹M SÜRES‹
‹HBAR 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 (01.01.2005 - 31.12.2005 DÖNEM‹)
9.1) ‹flyeri Bildirgesinin Yasal Süresi ‹çinde Kuruma Verilmemesi (SSK md.8)
- Bilanço Esas›na Göre Defter Tutanlara
1.466,10 YTL
- Bilanço Esas› D›fl›nda Defter Tutanlara
977,40 YTL
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara
488,70 YTL
9.2) Sigortal› ‹fle Girifl Bildirgesinin Yasal Süresi ‹çinde Verilmemesi (SSK md.9)
488,70 YTL
9.3) Çal›flma ‹zni Olmayan Sigortal›n›n ‹fle Girifl Bildirgesinin Yasal Süresi ‹çinde
Verilmemesi (SSK md.9)
977,40 YTL
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
97,74 YTL
2. Belgenin Ek Nitelikli Olmas› Halinde Belgede Kay›tl› Sigortal› Say›s›na Bak›lmaks›z›n
61,09 YTL
3. Ek Belgenin SSK md. 79/3 ‹stinaden Kurumca Re’sen Düzenlenmesi
1.466,10 YTL
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
1.466,10 YTL
9.5) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin ‹flyerine As›lmamas› (SSK md.79/4)
977,40 YTL
(12-124 ile ask›ya al›nd›).
9.6) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin (SGDP) ‹flyerine As›lmamas›
977,40 YTL
9.7) Muayene ‹çin Verilmesi Gereken Belgenin Kurumca Yap›lan ‹htara Ra¤men Üç Gün
‹çinde Verilmemesi (SSK md.90)
488,70 YTL
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
5.864,40 YTL
- Bilanço Esas› D›fl›nda Defter Tutanlara
2.932,20 YTL
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara
1.466,10 YTL
9.9) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin Zorunlu Oldu¤u Halde ‹nternet Üzerinden Vermeyenler
1.466,10 YTL
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9.10 Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunda Yer Alan ‹dari Para Cezalar› (2005 Y›l›)
4817/18. maddede Öngörülen Bildirim Yükümlülü¤ünü Süresi ‹çinde Yerine Getirmeyen
Ba¤›ms›z Çal›flan Yabanc› ‹le Çal›flt›ran ‹flverene Her Bir Yabanc› ‹çin

357,23 YTL

Çal›flma ‹zni Olmaks›z›n Ba¤›ml› Çal›flan Yabanc›ya

714,46 YTL

Çal›flma ‹zni Bulunmayan Yabanc›y› Çal›flt›ran ‹flveren veya ‹flveren Vekillerine Her Bir Yabanc› ‹çin
Çal›flma ‹zni Olmaks›z›n Ba¤›ms›z Çal›flan Yabanc›ya

3.572,30 YTL
1.428,92 YTL

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)
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SON 5 YIL ‹ÇER‹S‹NDEK‹ GEÇERL‹ ASGAR‹ ÜCRETLER (01.01.2000' den ‹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

01.01.2005 - 31.12.2005

415,80 YTL

488,70 YTL

SON 5 YIL ‹ÇER‹S‹NDEK‹ GEÇERL‹ S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI
(01.01.2000' den ‹tibaren Sigorta Primine Tabi Ücretlerin Alt ve Üst S›n›rlar›)
Dönemi

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

01.01.2005 - 31.12.2005

16,29 YTL

105,89 YTL

488,70 YTL

3.176,55 YTL
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4857 SAYILI ‹fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun
Mad.

Ceza
Mad.

Fiil

2004 Y›l›
Miktar TL.

2005 Y›l›
Miktar TL.

Aç›klama

3

98

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

64.250.000

71,45 YTL

5

99/a

64.250.000

71,45 YTL

7

99/a

64.250.000

71,45 YTL

Bu durumdaki her iflçi için

8

99/b

64.250.000

71,45 YTL

Bu durumdaki her iflçi için

14

99/b

64.250.000

71,45 YTL

Bu durumdaki her iflçi için

28

99/c

64.250.000

71,45 YTL

Bu durumdaki her iflçi için

29

100

257.000.000

285,75 YTL

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

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
Bu durumdaki her iflçi için

963.750.000

1.071,69 YTL

32

102/a

128.500.000

142,89 YTL

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

128.500.000

142,89 YTL

37
38

102/b
102/b

257.000.000
257.000.000

285,78 YTL
285,78 YTL

52

102/b

257.000.000

285,78 YTL

41

102/c

128.500.000

142,89 YTL

Bu durumdaki her iflçi için

56

103

128.500.000

142,89 YTL

Bu durumdaki her iflçi için

Ücret ile bu kanunda do¤an veya
T‹S’den veya ifl sözleflmesinden
do¤an ücreti kasten ödememek veya
eksik ödemek
Asgari ücreti ödememek veya
eksik ödemek
Ücret hesap pusulas› düzenlememek
Yasaya ayk›r› ücret kesme cezas›
vermek veya sebebini ve hesab›n›
bildirmemek
Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye
vermemek
Fazla çal›flma ücretini ödememek
veya iflçiye haketti¤i serbest
zaman› alt› ay içinde vermemek
veya iflçinin onay›n› almadan
fazla çal›flma yapt›rmak
Y›ll›k ücretli izni yasaya ayk›r›
flekilde bölmek
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4857 SAYILI ‹fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun
Mad.
57
59
60

63
64
65
68
69
71
72
73
74

75
76
77
78/1
78/2
79
80

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

‹SMMMO Yay›n Organ›

2004 Y›l›
Miktar TL.
128.500.000

2005 Y›l›
Miktar TL.
142,89 YTL

Bu durumdaki her iflçi için

128.500.000
128.500.000

142,89 YTL
142,89 YTL

Bu durumdaki her iflçi için
Bu durumdaki her iflçi için

642.500.000

714,46 YTL

Bu durumdaki her iflçi için

128.500.000
128.500.000

714,46 YTL
714,46 YTL

Bu durumdaki her iflçi için
Bu durumdaki her iflçi için

642.500.00
642.500.000

714,46 YTL
714,46 YTL

642.500.000

714,46 YTL

642.500.000

714,46 YTL

642.500.000
642.500.000

714,46 YTL
714,46 YTL

642.500.000
642.500.000

714,46 YTL
714,46 YTL

642.500.000

714,46 YTL

64.250.000

71,45 YTL

642.500.000

714,46 YTL

642.500.000

714,46 YTL

642.500.000

714,46 YTL
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4857 SAYILI ‹fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun
Mad.
81

82

85

86
87
88
89
90
92/2

96/1
96/2

Ceza Fiil
Mad.
105 Madde hükümlerine ayk›r› olarak iflyeri
hekimi çal›flt›rma ve iflyeri sa¤l›k birimi
oluflturma yükümlülüklerine uymamak
105 ‹fl güvenli¤i ile ilgili görevli mühendis
veya teknik eleman görevlendirme
yükümlülü¤ünü yerine getirmemek
105 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
105 A¤›r ve tehlikeli ifllerde çal›flanlar için
sa¤l›k raporu almamak
105 18 yafl›ndan küçük iflçiler sa¤l›k raporu
almamak
105 Gebe ve emzikli kad›nlar hakk›ndaki
yönetmelik hükümlerine uymamak
105 ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönetmeliklerine
ayk›r› davranmak
106 ‹fl ve iflçi bulmak için ‹fl-kur’dan izin
almadan faaliyet göstermek
107 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
107 ‹flverence ifade verenlere telkinde
bulunmak veya kötü davranmak
107 ‹flçiler ve di¤er kifliler taraf›ndan
müfettiflin teftifl, denetleme, görevini
yapmas›n› ve sonuçland›rmas›n›
engellemek.

‹SMMMO Yay›n Organ›

2004 Y›l›
2005Y›l›
Miktar TL.
Miktar TL.
642.500.000 714,46 YTL

Aç›klama

642.500.000 714,46 YTL

642.500.000 714,46 YTL

128.500.000

142,89 YTL

128.500.000 142,89 YTL

Bu durumdaki her iflçi için
Bu durumdaki her çocuk iflçi için

642.500.000 714,46 YTL
642.500.000 714,46 YTL
1.285.000.000 1.428,92 YTL
6.425.000.000 7.144,60 YTL

6.425.000.000 7.144,60 YTL
6.425.000.000 7.144,60 YTL
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PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
BA⁄ - KUR
PR‹M VE KESENEK TUTARLARI (YTL)
01.01.2005 - 31.12.2005
Ayl›k Sigorta Primi=Gelir Basama¤› x 0.20
Ayl›k Sa¤l›k Primi (1 ile 8. basamak için) = 8. Basamak Gelir Tutar› x 0.20
Ayl›k Sa¤l›k Primi (8. basamaktan sonraki basamaklar için) = 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

Ayl›k Sa¤l›k
Primi

Ayl›k Toplam
Prim

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

325,23
346,11
366,98
387,85
408,72
432,37
456,02
479,68
503,33
526,98
550,64
574,29
658,12
734,65
811,17
887,70
964,23
1.040,75
1.117,28
1.193,80
1.270,33
1.346,85
1.423,38
1.499,91

65,05
69,22
73,40
77,57
81,74
86,47
91,20
95,94
100,67
105,40
110,13
114,86
131,62
146,93
162,23
177,54
192,85
208,15
223,46
238,76
254.07
269,37
284,68
299.98

95,94
95,94
95,94
95,94
95,94
95,94
95,94
95,94
100,67
105,40
110,13
114,86
131,62
146,93
162,23
177,54
192,85
208,15
223,46
238,76
254,07
269,37
284,68
299,98

160,99
165,16
169,34
173,51
177,68
182,41
187,14
191,88
201,34
210,80
220,26
229,72
263,24
293,86
324,46
355,08
385,70
416,30
446,92
477,52
508,14
538,74
569,36
599,96

•

Malüllük, yafll›l›k ve ölüm sigortas› primleri, sigortal›lar›n Kanun’un 50. maddesine göre seçtikleri gelir
basama¤›n›n % 20’sidir.

•

Sa¤l›k sigortas› primi, ilk sekiz basamakta bulunan sigortal›lar›n sekizinci gelir basama¤› tutar›n›n,
dokuz ve daha yukar› basamaklarda bulunan sigortal›lar›n ise bulunduklar› gelir basama¤› tutar›n›n
%20 sidir.

•

Sigortaya giriflte bildirilen gelir basama¤›n›n, bir defaya mahsus olmak üzere %25 i oran›nda girifl
kesene¤i ödenir.
Basamak yükseltmelerinde iki gelir basama¤› aras›ndaki art›fl fark› kadar yükseltme primi ödenir.
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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›
2005 Y›l› Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
6.600 YTL Kadar
15.000 YTL ‘n›n
30.000 YTL ‘n›n
78.000 YTL ‘n›n
78.000 YTL ‘ndan Fazlas›n›n

990 YTL. Fazlas›
2.670 YTL. Fazlas›
6.420 YTL. Fazlas›
20.820 YTL. Fazlas›

%15
%20
%25
%30
%35

1.320 YTL. Fazlas›
3.420 YTL. Fazlas›
7.920 YTL. Fazlas›
24.720 YTL. Fazlas›

%20
%25
%30
%35
%40

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

6.600 YTL için
15.000 YTL için
30.000 YTL için
78.000 YTL için

2005 Y›l› Ücret D›fl› Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
6.600 YTL Kadar
15.000 YTL ‘n›n
30.000 YTL ‘n›n
78.000 YTL ‘n›n
78.000 YTL ‘ndan Fazlas›n›n

6.600 YTL için
15.000 YTL için
30.000 YTL için
78.000 YTL için

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

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›

Kurumlar Vergisi Oran› (2004 takvim y›l› gelirlerine uygulanmak üzere)
Kurumlar Kar Pay› Stopaj Oran›

%33

% 10
2004 y›l› ‹çin 2005 y›l› ‹çin
%33
%30
%20
%20

Geçici Vergi Oranlar›
Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
Gelir Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
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%25
%30
%35
%40
%45
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PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
I- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI ORANLAR
B) YILLARA GÖRE YEN‹DEN
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

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

01/01/2003 31/03/03

Dönemi ‹çin

% 8.60

01/01/2003 30/06/03

Dönemi ‹çin

%18.60

01/01/2003 30/09/03

Dönemi ‹çin

%23.70

01/01/2003 31/12/03

Dönemi ‹çin

%28.50

01/01/2004 31/03/04

Dönemi ‹çin

% 3.4

01/01/2004 30/06/04

Dönemi ‹çin

% 6

01/01/2004 30/09/04

Dönemi ‹çin

% 7.3

01/01/2004 31/12/04

Dönemi ‹çin

% 11.2

01/01/2003 31/03/03

Dönemi ‹çin

%16.53

01/01/2003 30/06/03

Dönemi ‹çin

%18

01/01/2003 30/09/03

Dönemi ‹çin

% 15.7

01/01/2003 31/12/03

Dönemi ‹çin

% 14.9

01/01/2004 31/03/04

Dönemi ‹çin

% 9.3

% 59

01/01/2004 30/06/04

Dönemi ‹çin

% 8.8

2003

% 28.5

01/01/2004 30/09/04

Dönemi ‹çin

% 7.6

2004

% 11.2

01/01/2004 31/12/04

Dönemi ‹çin

% 9.1

Yeniden
De¤erleme

Finansman
Gider
K›s›tlamas›

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

01/01/2005

1) Ücretlerde
Binde 6
2) Avanslarda
Binde 7.5
3) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi
18,00 YTL
4) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
24,00 YTL
5) Muhtasar - KDV Beyanname
12,00 YTL
6) Di¤er Beyannameler
12,00 YTL
7) Belediyeler
9,00 YTL
8) SSK Bildirgesi
9,00 YTL
9) Gümrük
24,00 YTL
10) Bilançolar
14,00 YTL
11) Gelir Tablosu
7,00 YTL
12) ‹flletme Hesab› Özeti
7,00 YTL
* Her bir ka¤›t için hesaplanacak nispi vergi tutar› 01.01.2005’ten itibaren 800.000 YTL’n› 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

13.01.2005

32

35
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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› (01/01/2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere)

MÜKELLEF GRUPLARI

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

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

66,00 YTL
42,00 YTL

38,00 YTL
21,00 YTL

21,00 YTL
10,80 YTL

10,80 YTL
5,50 YTL

5,50 YTL
2,70 YTL

2,70 YTL
1,50 YTL

1) Sermaye fiirketleri
2) Sermaye fiirketleri D›fl›nda Kalanlar
Birinci S›n›f Tüccar ve Serbest Meslek Erbab›
3) ‹kinci S›n›f Tüccarlar
4) Yukar›dakiler D›fl›nda Kal›p Beyanname
Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
5) Kazanc› Basit Usulde Tespit Edilenler
6) Gelir Vergisinden Muaf Esnaf
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PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
01.01.2005 den ‹tibaren

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

01.01.2005 Tarihinden itibaren Ceza miktar› 118,00 YTL’dan az, bir takvim y›l› ‹çinde toplam olarak
55.000,00 YTL’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)

118,00 YTL

Ceza miktar› her belge için her tespitte 5.500,00 YTL, y›l içinde de 55.000,00 YTL’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

23,00 YTL

118,00 YTL
118,00 YTL
2.700,00YTL
140,00 YTL
420,00 YTL
550,00 YTL
420,00 YTL

1.180,00 YTL
550,00 YTL
270,00 YTL

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

142,89 YTL

- 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›.
- Asgari sat›n alma veya imal bedeli

%40
10.000,00 YTL

TEfiV‹K BELGEL‹ YATIRIMLARDI ASGAR‹ TUTARLAR (9.7.2002 Tarihinden ‹tibaren)
- 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
SAKATLIK ‹ND‹R‹M‹ (AYLIK)
01.01.2004’den‹tibaren
01.01.2005’den‹tibaren
1. Derece Sakatl›k ‹çin
440.000.000
480,00 YTL
2. Derece Sakatl›k ‹çin
220.000.000
240,00 YTL
3. Derece Sakatl›k ‹çin
110.000.000
120,00 YTL
VERG‹DEN ‹ST‹SNA YEMEK BEDEL‹
7.000.000
7,50 YTL
01.01./30.06 9.105.000 01.01./30.06 10,03 YTL
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
1.800.000.000
2.000,00 YTL
BEYAN SINIRLARI
2004 Y›l› ‹çin
2005 Y›l› ‹çin
1- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmifl Bulunan Menkul Sermaye ‹ratlar›
14.000.000.000
15.000,00 YTL
ve Vergi Alaca¤› Dahil Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylar›nda
2- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmifl Bulunan Gayri Menkul Sermaye ‹ratlar›nda 14.000.000.000
15.000,00 YTL
3- De¤er Art›fl Kazançlar›nda
12.000.000.000
13.000,00 YTL
4- G.V.K. Geçici 56.Maddesinde Belirtilen Baz› Ar›zi Kazançlarda
12.000.000.000
13.000,00 YTL
5- G.V.K Geçici 59.Maddede belirtilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu
156.505.000.000
174.033,88 YTL
faizlerinde al›m sat›m kazançlar›ndan
HARCIRAHLAR 01.01.2005 tarihinden itibaren
Yurtiçi Harc›rahlar
Ücret Kademeleri (TL)
Gündelik Tutar› (YTL)
859,73 YTL ve yukar›s›
27,60 YTL
771,51 - 859,73 YTL
21,60 YTL
659,23 - 771,51 YTL
19,20 YTL
522,69 - 659,23 YTL
16,80 YTL
522,69 ve daha afla¤›s›
15,60 YTL
K.K.T.C. ‹çin Harc›rah 01.01.2005 tarihinden itibaren
Ücret Kademeleri (TL)
Gündelik Tutar› (YTL)
814.895.200 ve yukar›s›
67,00 YTL
776.285.200 - 814.895.199
57,00 YTL
710.648.200 - 776.285.199
49,00 YTL
515.474.650 - 710.648.199
42,00 YTL
515.474.649 ve afla¤›s›
33,50 YTL
Yurtd›fl› Harc›rahlar (01.01.2005 Tarihinden ‹tibaren)
Gruplar
I
II
III
IV
V

Ücret Kademeleri (YTL)
859,73 ve yukar›s›
843,69 - 859,73
751,46 - 843,69
522,69 - 751,46
522,69 ve afla¤›s›

ÜCRETL‹LERDE HARCAMALARINA A‹T VERG‹ ‹ND‹R‹M TAR‹FES‹
2004
2005
3.000.000.000 kadar
3.000,00 YTL’na kadar
3.000.000.001 - 6.000.000.000
3.000,01 - 6.600,00 YTL
6.000.000.001 ve yukar›s›
6.600,01 ve yukar›s›
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Oranlar
%8
%6
%4

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
PERAKENDE SATIfi F‹fi‹ VE YAZAR KASA F‹fi‹ DÜZENLEME SINIRI
(01.01.2004 - 31.12.2004 tarihleri aras›)
(01.01.2005 Tarihinden ‹tibaren )

440.000.000
480,00 YTL

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
(01.01.2004 - 31.12.2004 tarihleri aras›)
(01.01.2005 Tarihinden ‹tibaren)

440.000.000
480,00 YTL

B‹LANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLER‹ (2005 Y›l› ‹çin)

2004 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›

88.000,00 YTL
120.000,00 YTL
48.000,00 YTL
88.000,00 YTL

7/A SEÇENE⁄‹NE GÖRE MAL‹YET HESAPLARINI KULLANMAK ZORUNDA OLAN ÜRET‹M VE
H‹ZMET ‹fiLETMELER‹NDE SINIRLAR
2005 Y›l› ‹çin
2004 Y›l› aktif toplam›
veya
2004 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

948.078,00 YTL Aflanlar
2.180.174.00 YTL Aflanlar

2004 Y›l› ‹çin

2005 Y›l› ‹çin

5.634.200.000.000 TL
6.265.230,00 YTL
12.520.400.000.000 TL
13.922.700,00 YTL
**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.

2005 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

120.000,00 YTL ‹çin
260.000,00 YTL ‹çin
550.000,00 YTL ‹çin
1.000.000,00 YTL ‹çin
2.030.000,00 YTL s›n›n Üstü

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

2005 YILINDA VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA TUTARLAR
a- Evlatl›klar dahil Füru¤ ve eflten herbirine isabet eden miras›n 75.719,00 YTL füru¤ bulunmamas› halinde efle isabet eden miras hissesinin
151.526,00 YTL
b- ‹vazs›z ‹ntikallerde (Hibe, Hediye, Çekilifl vs.) 1.748,00 YTL 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)
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PRAT‹K B‹LG‹LER
DEVLET ‹STAT‹ST‹K ENST‹TÜSÜ VER‹LER‹NE
GÖRE TEFE-ÜFE ve TÜFE ORANLARI (%) (*) (**)
AYLIK
Toptan Eflya
AYLAR
OCAK
fiUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK

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

ÜFE
2004
2.6
1.6
2.1
2.65
-0.03
-1.05
-1.52
0.79
1.85
3.23
0.75
0.13

2005 (**)
-0.41

Tüketici
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
1.54
0.45

2005 (*)
0.55

2004
16.2
14.3
11.8
10.18
8.88
8.93
9.57
10.04
9.00
9.86
9.79
9.32

2005 (*)
9.23

YILLIK
ÜFE

Toptan Eflya
AYLAR
OCAK
fiUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK

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

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
14.4
13.84

2005 (**)
10.70

Tüketici
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

2003
26,4
27
29.4
29.5
30.7
29.8
27.4
24.9
23
20.8
19.3
18.4

(*) De¤iflim Oranlar› 2001-2004 y›llar› için 1994=100 Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar› Endeksi’nden, 2005 y›l› için 2003=100 Temel Y›ll› Tüketici
Fiyatlar› Endeksi’nden verilmifltir.
(**) De¤iflim Oranlar› 2001-2004 y›llar› için 1994=100 Temel Y›ll› Toptan Eflya Fiyatlar› Endeksi’nden, 2005 y›l› için 2003=100 Temel Y›ll›
Üretici Fiyatlar› Endeksi’nden verilmifltir.
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OCAK
61.9
148.5
244.8
435.8
839,1
1258.6
2094,0
2686.8
5157.4
6840.7
7576.5

118.64

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2005

YILLAR
fiUBAT
66.7
159,0
259.1
462.8
877.4
1301,0
2179.3
2757.6
5289.5
7055.7
7700.6
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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

ÜRET‹C‹ F‹YATLARI ENDEKS‹
(2003=100)

MART
71.4
167.8
277.3
490.7
912.7
1352.9
2246.8
3035,0
5387.9
7281.8
7862.2

AYLAR

(1994=100)

TOPTAN EfiYA F‹YATLARI ENDEKS‹

KASIM
126.6
213.8
396.9
747.6
1185.7
1852.7
2577.2
4755.5
6314.3
7336.2
8392.7

ARALIK
134.7
223.1
412.5
787.7
1215.1
1979.5
2626,0
4951.7
6478.8
7382.1
8403.8

PRAT‹K B‹LG‹LER
TOPTAN EfiYA F‹YATLARI ENDEKS‹
ÜRET‹C‹ F‹YATLARI ENDEKS‹

Mali ÇÖZÜM - 69

PRAT‹K B‹LG‹LER
2005 OCAK VERG‹ TAKV‹M‹
AY

‹LK TAR‹H SON TAR‹H KONUSU

Ocak
Ocak

01/01/2005
01/01/2005

Ocak

01/01/2005

Ocak

01/01/2005

Ocak

01/01/2005

Ocak
Ocak

01/01/2005
01/01/2005

Ocak

01/01/2005

Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak

01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005

Ocak
Ocak
Ocak
Ocak

01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005

Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak

01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
16/01/2005

Ocak
Ocak

01/01/2005
01/01/2005

07/01/2005 Aral›k 2004 Dönemi Çeklere Ait De¤erli Ka¤›tlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
10/01/2005 16-31 Aral›k 2004 Dönemine Ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
11/01/2005 16-31 Aral›k 2004 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
17/01/2005 Aral›k 2004 Dönemine ait Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödenmesi
17/01/2005 Aral›k 2004 Dönemine ait Motorlu Tafl›t Araçlar›na ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyan› ve Ödenmesi
17/01/2005 Aral›k 2004 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyan› ve Ödenmesi
17/01/2005 Aral›k 2004 Dönemine ait Kolal› Gazoz, Alkollü ‹çecekler ve Tütün Mamüllerine ‹liflkin
Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
17/01/2005 Aral›k 2004 Dönemine ait Dayan›kl› Tüketim ve Di¤er Mallara ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
17/01/2005 Aral›k 2004 Dönemi Özel ‹letiflim Vergisi Beyan› ve Ödemesi
24/01/2005 Aral›k 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
24/01/2005 Ekim - Kas›m - Aral›k 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
24/01/2005 Aral›k 2004 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyan›
24/01/2005 Yar›flma ve Çekilifller ile Futbol Müsabakalar›na ait Müflterek Bahislerle ‹lgili Veraset
ve ‹ntikal Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
24/01/2005 ‹lan ve Reklam Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
24/01/2005 Aral›k 2004 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
24/01/2005 Aral›k 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisinin Beyan›
25/01/2005 1-15 Ocak Dönemine ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
Beyan› ve Ödenmesi
26/01/2005 Aral›k 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödenmesi
26/01/2005 Aral›k 2004 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopaj›'n›n ödenmesi
26/01/2005 Aral›k 2004 Dönemine Katma De¤er Vergisinin Ödenmesi
26/01/2005 Ekim - Kas›m - Aral›k 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödenmesi
26/01/2005 Aral›k 2004 Dönemine ait Damga Vergisinin Ödenmesi
27/01/2005 1-15 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
31/01/2005 Motorlu Tafl›tlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
31/01/2005 Y›ll›k Harçlar›n Ödenmesi
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PRAT‹K B‹LG‹LER
2005 fiUBAT VERG‹ TAKV‹M‹
AY

‹LK TAR‹H SON TAR‹H KONUSU

fiubat
fiubat

01/02/2005
01/02/2005

fiubat
fiubat
fiubat

01/01/2005
01/01/2005
01/02/2005

fiubat

01/02/2005

fiubat

01/02/2005

fiubat
fiubat
fiubat

01/02/2005
01/02/2005
01/02/2005

fiubat

01/02/2005

fiubat
fiubat
fiubat
fiubat

01/02/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/02/2005

fiubat
fiubat
fiubat
fiubat
fiubat
fiubat

01/02/2005
01/02/2005
01/02/2005
01/02/2005
01/02/2005
01/02/2005

fiubat

01/02/2005

fiubat
fiubat
fiubat
fiubat
fiubat
fiubat
fiubat

01/02/2005
01/02/2005
01/02/2005
01/02/2005
01/02/2005
01/02/2005
01/02/2005

07/02/2005 Ocak 2005 Dönemi Çeklere Ait De¤erli Ka¤›tlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
09/02/2005 16-31 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
10/02/2005 Ekim-Kas›m-Aral›k 2004 Dönemine ait Gelir Geçici Verginin Beyan›.
10/02/2005 Ekim-Kas›m-Aral›k 2004 Dönemine ait Kurum Geçici Verginin Beyan›.
10/02/2005 16-31 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
Beyan› ve Ödenmesi
15/02/2005 Ocak 2005 Dönemine ait Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödenmesi
15/02/2005 Ocak 2005 Dönemine ait Kolal› Gazoz, Alkollü ‹çecekler ve Tütün Mamüllerine ‹liflkin
Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
15/02/2005 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi Beyan›.
15/02/2005 Ocak 2005 Dönemi Özel ‹letiflim Vergisi Beyan› ve ödenmesi
15/02/2005 Ocak 2005 Dönemine ait Dayan›kl› Tüketim ve Di¤er Mallara ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
15/02/2005 Ocak 2005 Dönemine ait Motorlu Tafl›t Araçlar›na ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyan› ve Ödenmesi
15/02/2005 Ocak 2005 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyan› ve Ödenmesi
17/02/2005 Ekim-Kas›m-Aral›k 2004 Dönemine ait Kurum Geçici Verginin ödenmesi.
17/02/2005 Ekim-Kas›m-Aral›k 2004 Dönemine ait Gelir Geçici Verginin ödenmesi.
20/02/2005 Yar›flma ve Çekilifller ile Futbol Müsabakalar›na ait Müflterek Bahislerle ‹lgili Veraset
ve ‹ntikal Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
21/02/2005 Ocak 2005 Dönemine ait Katma De¤er Vergisinin Beyan›
21/02/2005 Ocak 2005 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
21/02/2005 Ocak 2005 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyan›
21/02/2005 ‹lan ve Reklam Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
21/02/2005 Ocak 2005 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
24/02/2005 1-15 fiubat Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
25/02/2005 1-15 fiubat Dönemine ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
Beyan› ve Ödenmesi
28/02/2005 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit ödenmesi
28/02/2005 Di¤er Ücretlerin Gelir Vergisi 1.Taksit ödenmesi.
28/02/2005 Ocak 2005 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopaj›'n›n Ödenmesi
28/02/2005 Ocak 2005 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödenmesi
28/02/2005 Ocak 2005 Dönemine ait Katma De¤er Vergisinin ödenmesi
28/02/2005 4811 Say›l› Vergi Bar›fl› Kanunu' na göre taksit ödenmesi.
28/02/2005 Ocak 2005 Dönemine ait Damga Vergisinin Ödenmesi
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PRAT‹K B‹LG‹LER
2005 MART VERG‹ TAKV‹M‹
AY

‹LK TAR‹H SON TAR‹H KONUSU

Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart

01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005

Mart
Mart

01/03/2005
01/03/2005

15/03/2005
15/03/2005
15/03/2005
21/03/2005
21/03/2005
21/03/2005
21/03/2005
28/03/2005
28/03/2005
28/03/2005
31/03/2005

fiubat /2005 dönemine ait fians Oyunlar› Vergisinin beyan› ve ödemesi
fiubat /2005 dönemine ait Gider Vergileri (BSMV) beyan› ve ödemesi
2004 Y›l›na ait Y›ll›k Gelir Vergisi beyan› ve performans bildirimi verilmesi
fiubat /2005 dönemine ait Özel ‹letiflim Vergisi’nin beyan› ve ödemesi
fiubat /2005 dönemine ait Damga Vergisinin beyan›
fiubat /2005 dönemine ait Katma De¤er Vergisi’nin beyan›
fiubat /2005 dönemine ait Gelir Vergisinin stopajn›n beyan›
fiubat /2005 dönemine ait Damga Vergisi’nin ödemesi
fiubat /2005 dönemine ait Katma De¤er Vergisi’nin ödemesi
fiubat /2005 dönemine ait Gelir Vergisi stopaj›n›n ödemesi
Ba¤-Kur Mart ay› pirim ödemesi, SSK fiubat/2005 ayl›k pirim hizmet belgesi verme
ve pirim ödemesi
31/03/2005 Gelir Vergisi 1. Taksit ödemesi
31/03/2005 2004 Y›l› envanter defterinin Kapan›fl tasdiki
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Kazanç Unsurunun
Maddesi

‹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.

‹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.

AÇIKLAMA

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

Vadesi gelmeden al›m sat›m› GVK mük. 80/1,
yap›lmak suretiyle Kamu
mük.81
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

YASAL DAYANAK

2004 DE⁄ER ARTIfi KAZANÇLARININ BEYAN DURUMU

PRAT‹K B‹LG‹LER

DE⁄ER ARTIfi KAZANÇLARININ BEYAN DURUMU
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Haklar›n ve gayrimenkullerin GVK mük. 80/2
elden ç›kar›lmas›ndan
3456 GVK 81,
do¤an kazançlar
mük.81

GVK mük. 80/1,
mük.81

GVK mük. 80/1,
mük.81

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

Gayrimenkul ve risk
sermayesi yat›r›m fonu
kat›lma belgelerinin al›m
sat›m›ndan sa¤lanan
kazançlar.

Kazanç Unsurunun
Maddesi

fiAHS‹ GEL‹R‹N TÜRÜ

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.

‹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.

AÇIKLAMA

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

YASAL DAYANAK

2004 DE⁄ER ARTIfi KAZANÇLARININ BEYAN DURUMU

PRAT‹K B‹LG‹LER
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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‹⁄‹
‹ÇERS‹NDE
‹fi DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
‹ÇERS‹NDE
‹fiLETME DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
‹ÇERS‹NDE
‹fi‹ BIRAKMA
‹ÇERS‹NDE
NAK‹L
‹ÇERS‹NDE
ÖLÜM
‹ÇERS‹NDE
TASF‹YE VE ‹FLAS
‹ÇERS‹NDE
ÖDEME KAYDED‹C‹
C‹HAZ SATIN ALMA
ÖDEME KAYDED‹C‹
C‹HAZI B‹LD‹RME
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
VE ‹fiLEM ÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
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
30 GÜN

‹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
Md. 168 VE ‹fiLEM
YÖNERGES‹

VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM
YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM YÖNERGES‹
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‹

Mali ÇÖZÜM - 69

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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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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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
9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017

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
‹DAR‹ PARA CEZASI (4703 SK)
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›
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ TEVK‹FATI
B‹L‹RK‹fi‹ ÜCRET‹
TÜRK ULUSLARARASI GEM‹ S‹C‹L KAYIT HARCI
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VERG‹ TÜRLER‹
VERG‹ KODU
9018
9019
9020
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9038
9039
9040
9041
9042
9043
9044
9045
9046
9047
9048
9049
9050
9051
9052
9053
9054
9055
9056
9057
9058
9059
9060
9061
9062
9063

VERG‹ ADI
YILLIK TONAJ HARCI
ELEKTR‹K P‹YASASI KANUNU PARA CEZASI
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‹
TDPK ‹DAR‹ PARA CEZASI
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
KARAYOLLARI TAfiIMA KANUNU ‹DAR‹ PARA CEZASI
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⁄ALGAZ P‹YASASI KANUNU PARA CEZASI
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
‹SKAN HARCI
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VERG‹ TÜRLER‹
VERG‹ KODU
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
9101
9102
9162
9901

VERG‹ ADI
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
fiEKER KANUNU ‹DAR‹ PARA CEZASI
GEÇ‹fi ÜCRET‹ VE ‹DAR‹ PARA CEZASI
KADASTRO HARÇLARI
AD‹ ORTAKLIK MÜKELLEF‹YETS‹Z MÜKELLEF KAYDI ‹Ç‹N VERG‹ KODU

DÜZELTME
65. Mali Çözüm Dergimizin 155. sayfas›nda yay›nlanan “Defter ve Belgelerin Zayi Olması ve Hukuki Sonuçları” konulu
Mustafa fi‹MfiEK’in makalesinin 19. dipnotu Yargıtay 9. C.D.’nin 28.1.1997 tarih ve E. 1996/5717,
K 1997/478 sayılı kararı olarak düzeltilmifltir.

‹SMMMO Yay›n Organ›

314

Mali ÇÖZÜM - 69

‹SMMMO Yay›n Organ›

315
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
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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‹

