BUGÜN E⁄ER GEL‹fiMELER
KARfiISINDA GÜÇLÜ VE ‹N‹S‹YAT‹FL‹
OLMAK ‹ST‹YORSAK, YAPACA⁄IMIZ
TEK fiEY YAfiAM BOYU Ö⁄RENME
FELSEFES‹N‹ HAYATA GEÇ‹RMEKT‹R...
Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baflkan›
‹çinde bulundu¤umuz 21. yüzy›lda muhasebe mesle¤inde ortaya ç›kan e¤ilimlerin tarihsel sürecine bakt›¤›m›zda;
1980’ li y›llar teknolojik geliflimin bafl döndürücü bir h›zla yay›ld›¤› bilgi ve bilgisayar ça¤›n›n bir dönüm noktas›n›n yafland›¤› bir süreci simgelemektedir.
Bu süreç ayn› zamanda dünyay› sarsan baz› olgular›n da ortaya ç›karak
yafland›¤› bir süreçtir.
Bu olgular:
• Dünya kaynaklar›n›n azalmas› ve pahal›laflmas›,
• Dünya nüfusunun patlama noktas›na gelmesi,
• Dünya ça¤›nda artan enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar,
• Enerji maliyetlerinin giderek artmas›,
• Çevre (su, hava, kara, ses ve görüntü) kirlenmesi,
• Teknolojideki h›zl› geliflmeler,
• Sosyal hizmetlerde giderek artan ihmalkarl›klar,
fleklinde s›ralayabiliriz.
‹flte ortaya ç›kan bu sorunlar ülkeleri, iflletmeleri, iflletmecili¤i ve dolay›s›yla
muhasebeyi h›zla etkilemifl ve daha sonraki y›llarda giderek artan bir h›zla bu
günlere kadar devam etmifltir.
Küreselleflme çabalar› do¤rultusunda s›n›rlar›n ortadan kalkmas›, bir tak›m
de¤erlerin uluslararas› düzeyde ortak kullan›m›n› ortaya ç›karm›flt›r.
Bunun muhasebe sistemine direkt etkisi ise flirketlerin uluslararas› nitelik kazanmas› veya uluslararas› ticari faaliyet içerisinde yer almalar›d›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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Farkl› standartlar kullanarak birden
fazla mali tablo haz›rlama gere¤ini
ortadan kald›rarak maliyetlerini de
düflürmüfltür.

• Ekonomik anlamda sinerji yarat›lmas›,
• Yeni pazarlara aç›lma,
• Finans kaynaklar›n›n çeflitlili¤i,
flirketleri uluslararas› yapan en önemli
faktörlerdir.
Mali tablolar›n en önemli kullan›c›
taraflar› yat›r›mc›lar ve finansörlerdir.
Bunlar kararlar›n› temel olarak mevcut
mali tablo ile di¤er mali ve ekonomik
faktörleri analiz ederek verirler.
Ancak ülkelerdeki farkl› muhasebe
uygulamalar›,
mali
tablolar›
karl›laflt›ra bilir olmaktan ç›kar›r. Bu
da mali tablo kullan›c›lar›n›n kararlar›n› güçlefltirir.
• Kavram
• Varsay›m
• Politika
• ‹lke
• Kural
gibi temel hareket noktalar›nda ortaya
ç›kan farkl›l›klar, önce ülkelerin kendi
ekonomik birimleri için standardizasyona gitmeleri ihtiyac›n› do¤urmufl
daha sonra yo¤unlaflan ülkeler aras›
iliflkiler ise uluslararas› düzeyde benzer raporlama kurallar›n›n oluflturulmas›n› zorunlu k›lm›flt›r.
Bu geliflmelerin muhasebe sisteminde
en önemli etkisi; Uluslararas› Muhasebe Standartlar›n›n oluflturulmas› gere¤inin ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r.
Ortak muhasebe standartlar›n›n kullan›m›;
Mali tablo haz›rlay›c›lar› ve kullan›c›lar› için, ortak bir muhasebe dili kullan›m› dolay›s›yla büyük kolayl›k sa¤lam›flt›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›

Bugün ülkemizde muhasebe dilinin
geliflmesinde; Fransa Muhasebe Sistemiyle, Almanya Muhasebe Sitemi
etkili olmufltur. Bu etki;
• 1950 y›l›nda yürürlü¤e giren Vergi
Usul Kanunu ile,

• 1957 y›l›nda revize edilen Türk Ticaret Kanunu’nun bilanço hukukunu
düzenleyen muhasebeye iliflkin hüküm
leri,

muhasebe dilinin yerleflmesine ve
geliflmesine yasal bir zemin sa¤lam›flt›r.

Vergi hukukunun amac› devletin
hakk›n› korumak, Türk Ticaret Kanunu’ nun amac› ekonomik faaliyetlerde
düzeni sa¤lamak ve bu amaçla üçüncü
kiflilerin haklar›n› korumak fleklinde
olunca muhasebe faaliyetleri sonucunda elde edilen veriler vergi hukuku
aç›s›ndan farkl›laflt›kça Türkiye’ de
muhasebe dili farkl› geliflmifltir.

Ekonomik faaliyetlerin gerekleri vergi
hukukundaki anlay›fltan farkl› oldu¤undan muhasebe dilindeki farkl›
geliflme günümüze kadar sürmüfltür.
Muhasebenin iflletme faaliyetlerine
iliflkin sa¤l›kl› bilgi aktar›labilmesi
benzer olaylar› benzer flekilde ifade
etmesi üretti¤i bilgilerin do¤ru, güvenilir, anlaml›, gerçe¤e uygun ve
karfl›laflt›r›labilir olmas› dolay›s›yla
belirli standartlara göre haz›rlanarak
8
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belirli formlarda ki finansal tablo ve
raporlarla ilgililere ulaflt›r›lmas› ile
mümkündür.
‹lgililere muhasebenin beklenen fayday› sa¤lamas› “kaliteli muhasebe
standartlar›” oluflturulmas› ve uygulamas› ile mümkün olabilecektir.
Bugün muhasebe uygulamalar›nda tüm
flirketleri kapsayan bir standartlaflman›n sa¤lanamam›fl olmas› ayn› flirket için Türk Ticaret Kanunu’na göre
haz›rlanan “ticari bilanço” vergi
kanunlar›na göre haz›rlanan “mali
bilanço” Sermaye Piyasas› Kurulu
düzenlemelerine uygun olarak haz›rlanan bilanço birden fazla mali tablonun
ortaya ç›kmas›na neden olmufltur.
Di¤er taraftan ülkemizde bugün her
kurumun kendi alan› ile ilgili standartlar› oluflturmas›; standartlar›n kalitesinde sorunlar›n ortaya ç›kmas›na
neden olmufl, ilgililerin finansal verilerden yararlanma olanaklar›n› k›s›tlam›flt›r.
Ülkemizde vergi kanunlar› içerisinde
kamu otoriteleri taraf›ndan konulan
muhasebe standartlar›nda ilgililerin
ayd›nlat›lmas› amac›yla sunulan finansal tablolar›n ilgililere tarafs›z bir
flekilde bilgi vermekten ziyade, kamu
otoritesini korumaya çal›flt›¤› hususlara yer verildi¤i görülmektedir.
Di¤er taraftan enflasyonun etkisi
alt›nda gerçek durumlar›n› görmek
isteyen kurulufllar kendileri için dövize
endeksli mali tablolar üretirlerken,
yabanc› sermayeli flirketler, yurtd›fl›
finans kurumlar› ile iliflkisi olan
kurumlar ve yurtd›fl› borsalarda halka
‹SMMMO Yay›n Organ›

arz olan Türk flirketleri IAS, US
GAAP, UK GAAP gibi kurallara göre
raporlama yapmaktad›rlar.
Standartlaflmaya yönelik dünyadaki
çal›flmalarda göz önünde bulundurularak her kurumun kendi standard›n›
oluflturmas›ndan uzaklaflmal› ve genel
kabul görmüfl tek standart oluflturulmal›, oluflturulacak bu standartlar
kamu otoritesinin etkisi alt›nda olmamal›d›r.
Nihayet bu amaçla ülkemizde kaliteli
“ulusal muhasebe standartlar›” n›n
oluflturulabilmesi için 15.12.1999 tarihinde SPK Kanunu’na eklenen Ek.1
madde ile son derece önemli bir ad›m
at›larak Denetlenmifl Finansal Tablolar›n sunumunda finansal tablolar›n
ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karfl›laflt›r›labilir nitelikte olmalar› için ulusal muhasebe ilkelerinin
geliflmesi ve benimsenmesini sa¤layacak ve kamu yarar› için uygulanacak
ulusal muhasebe standartlar›n› belirlemek ve yay›nlamak amac›yla TMSK
(Türkiye Muhasebe Standartlar›
Kurulu) kurulmufl bulunmaktad›r.
2005 Y›l›nda AB üyesi ülkelerce uluslararas› muhasebe standartlar›n›n
uygulanmaya bafllanacak olmas› ve
Türkiye’ninde bu yönde niyet belirtmifl
olmas› ve bu süreçte ‹MF 4. gözden
geçirme niyet mektubunda iki y›l içinde uluslararas› muhasebe standartlar›na uyumlu en az 20 adet ulusal
muhasebe standard› yay›nlama taahhüdünde bulunulmufl olmas› h›zl› bir
de¤iflim süreci içine girdi¤imizi göstermektedir.
9
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IFRS ilgilileri bilgilendirmeyi esas
al›rlar. Bu standartlar vergi a¤›rl›kl›
muhasebe sistemine sahip olan ülkelerin yaklafl›m› ile tam olarak örtüflmezler.
Türkiye’ de mali piyasalardaki düzenleyici olan Sermaye Piyasas› Kurulunda (SPK) haz›rlam›fl oldu¤u halen
yürürlükteki 33 adet Uluslararas›
Finansal Raporlama Standard›n› içeren
“Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤” de SPK
taraf›ndan kabul edilerek Resmi Gazete’ de yay›nlam›flt›r.
Tebli¤ 01 Ocak 2005’de sonra sona
eren ilk ara dönem mali tablolarda
geçerli olmak üzere yay›m› tarihinde
yürürlü¤e girmifltir.
Di¤er taraftan bugün Türkiye’ nin gündeminde olan Türk Ticaret Kanunu’
nun de¤ifltirilmesine iliflkin kanun
tasar›s› tart›flmaya aç›lm›fl ve önümüzdeki günlerde yasallaflarak uygulamaya geçecektir.
Bu kanun tasar›s›, muhasebe uygulamalar› ve muhasebe mesle¤i aç›s›ndan
gerek kapsam olarak gerek getirdi¤i
yenilikler aç›s›ndan çok önemli de¤ifliklikleri içermektedir.
Tasar›n›n genel yaklafl›m›, ça¤dafl
muhasebe standartlar›na ve uygulamalar›na ulaflmay› hedeflemifltir.
Bu hedef hem uluslararas› para ve sermaye piyasalar›ndan fon teminine olanak verecek düzenlemeler getirirken
di¤er taraftan da uluslararas› fonla
maliyetleri düflürme yönünde faydalar
sa¤layacakt›r.

Bilgi ça¤›nda sermaye hareketlerinin
yo¤un olmas› nedeniyle, iflletmelerin
ayn› standartlara göre haz›rlanm›fl;
do¤ru, güvenilir, karfl›laflt›r›labilir,
mali bilgilere ve ortak bir muhasebe
diline ihtiyaçlar› vard›r.

Son y›llarda Uluslararas› Muhasebe
Standartlar›n›n (Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› olarak
biline ‹nternational Financial
Reporting Standarts – IFRS) uluslararas› kabul görmüfl muhasebe standartlar› seti olarak kabul edilmesi
konusunda aç›k bir e¤ilim yaflanm›flt›r.
Global olarak binlerce iflletme önümüzdeki birkaç y›l içinde IFRS kullanma konusunda harekete geçecektir.

18 Eylül 2002 tarihinde FASB (Amerikan Finansal Muhasebe Standartlar›
Kurulu) ve IASB (Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu) ABD Connecticut Norwalk’ da gerçeklefltirdikleri ortak toplant›da, hem iç piyasalarda hem de s›n›r ötesi finansal raporlamada kullan›lacak yüksek kaliteli ve
birbirleriyle uyumlu muhasebe standartlar›n›n gelifltirilmesi taahhütlerini
bir anlaflma ile karfl›l›kl› kabul ettiler.
Bu toplant›da FASB ve IAS;

• Mevcut finansal raporlama standartlar›n› mümkün oldu¤u ölçüde tamamen birbirleriyle uyumlu hale getirebilmek,

• Gelece¤e iliflkin çal›flma programlar›n› koordine edebilmek hedefleri
do¤rultusunda gereken çabay› gösterme konusunda anlaflmaya vard›lar.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Tasar›da “muhasebelefltirme ve de¤erleme” konular›n›n Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kuruluna b›rak›lm›fl
olmas› ve baflka kurumlar›n özel standart yay›nlamak istemeleri halinde
Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulundan izin almalar› yönündeki düzenlemeler ortak muhasebe dilinin oluflmas› ve uluslararas› uygulamalar
aç›s›ndan çok olumludur.
Ayr›ca bu kanun tasar›s›nda flirketlerin
denetçilerinin 3568 say›l› yasaya göre
yetki alm›fl meslek mensuplar›
taraf›ndan seçilmesi de önemli bir
geliflmedir.

Bu tasar›ya göre 01 Ocak 2007 den itibaren bilanço esas›na göre defter tutan
flirket ve kurumlar muhasebe ifllemlerini Uluslararas› Muhasebe Standartlar›na (UFRS) göre tutacak olmas›
mesle¤imizin uluslararas› geliflmeler
karfl›s›ndaki önemini bir kere daha
ortaya koymaktad›r.
Günümüz bilgi ça¤›nda, bilgisayar ve
telekomünikasyon teknolojisindeki
geliflmeler ve bunlara uydular›n da
eklenmesi ile bilginin üretilmesi, iletilmesi ve kullan›lmas›nda çok büyük
geliflmeler olmufltur.

Bu geliflmeler ›fl›¤›nda; içinde bulundu¤umuz bilgi ça¤› iflletmelerde muhasebenin önemini art›rm›flt›r. Gelecekte,
iletiflim a¤›n›n dünya ülkelerini birbirine daha da yaklaflt›raca¤› ve iflletmelerin uluslararas› boyutlar kazanaca¤›
kaç›n›lmazd›r.

Bunun sonucunda iflletmeci olarak
uluslararas› standartlar› içeren bir bilgi
‹SMMMO Yay›n Organ›
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sisteminin oluflaca¤› ve bu bilgi sisteminin bilgisayar teknolojisi ile bütünleflerek muhasebeden yararlanmak
isteyen taraflara gerekli bilgiyi do¤ru,
tarafs›z ve samimi olarak sunaca¤› bir
bilgi bankas› haline gelece¤i vazgeçilmezdir.
Bütün bu geliflmeler karfl›s›nda Türkiye’ deki mevcut muhasebe yap›s›nda
da önemli de¤iflimler ve geliflimler
olmufltur.
Bu nedenle;
• Uluslararas› Muhasebe Standartlar›na uyumlu Türkiye Muhasebe
Standartlar›n›n oluflturulmas› ve bun
lar›n yayg›n olarak kullan›lmas›n›
sa¤layarak ortak muhasebe dili olufl
turulmal›d›r.
• Teknolojik geliflmelerin sa¤lad›¤›
olanaklar ve yaratt›¤› de¤ifliklikler
muhasebeyi ve muhasebeciyi etkile
mektedir. Bu nedenle meslek men
suplar› teknolojiye uyum sa¤layarak
mesleki faaliyetlerini teknolojiye
uyumlu bir biçimde yürütmelidirler.
• Muhasebe mesle¤i; Vergi Usul
Kanunu, Sermaye Piyasas› Mevzuat›
ve Türk Ticaret Kanunu’na göre
kay›t tutmak ve mali tablo haz›rla
maktan öteye, iflletme içerisinde olu
flan bilginin yönetilmesi ve müflteri
lere de¤er yaratan konular› belirleme
vizyonuna sahip olmal›d›r.
• Meslek mensuplar› yeni geliflmeleri
ve bilgileri sürekli ö¤renerek bilgile
rini güncel tutmal› ve bunlar› hizmet
verdi¤i taraflara do¤ru ve aç›k bir
flekilde sunmal›d›r.
Mali ÇÖZÜM - 70

Sonuç olarak günümüzde; iflletme faaliyetlerinin giderek karmafl›klaflmas›
vergi ve di¤er yasalar›n›n sürekli
de¤iflmesi Avrupa Birli¤ine uyum
süreci için yeni yasalar›n ç›kar›lmas›
gibi olgular, meslek mensuplar›m›z›n
iflini daha da zorlaflt›rmaktad›r.

Art›k meslek mensuplar›m›z›n verece¤i hizmetlerin uluslararas› düzeydeki
geliflmelerden soyutlanamayaca¤› aç›k
t›r. Buna ba¤l› olarak ülkemizdeki
muhasebecilik mesle¤i vergi muhasebesi konular›nda s›n›rl› kalmamal›,
iflletme yönetimi ve yat›r›mc›ya yol
gösterme ifllevini de yerine getirecek
“Yönetim Muhasebesi” anlay›fl›na
do¤ru kayd›r›lmal›d›r.
Biz ‹SMMMO olarak bu bilinçle uluslararas› geliflmeleri yak›ndan takip
ederek meslek mensuplar›m›z› gelece¤e götürecek, ulusal ve uluslararas›
geliflmelere ve uygulamalara haz›rlayacak çal›flmalar içindeyiz.
Bu dönem Enflasyon Muhasebesi
uygulamalar›ndan dolay›, ifl yerlerimizde sabahlar olduk.

Ayr›ca beyanname verme sürelerinin
geriye çekilmesi deyim yerindeyse tam
bir faciaya dönüflecekti. Bu faciay›
Maliye Bakanl›¤›’n›n ald›¤› yetki ile
meslek örgütümüzün s›k›nt›y› yak›ndan takip etmesi ile süreler uzat›larak
önlenmifl oldu.
Bu konuda k›sa ve net talebimiz fludur.

• Geçici Vergi ise ay›n 20 sinde tahakkuku ve ay›n 25 inde de ödemesi
olmal›d›r.

• Y›ll›k Gelir ve Kurumlar Vergisi
beyannameleri ise önceki hali ile uygulanmal›d›r.

“ Y›llard›r ka¤›tlar›n kalkaca¤›n›
mesle¤in gelece¤inin denetim ve
dan›flmanl›k mesle¤i olaca¤›n› söyledik. “
Süreç söylemlerimizle uyuflmaktad›r.

E beyanname ve E bildirgeden sonra
s›ra ;
e fatura ve e defterlere geldi.

Maliye bakanl›¤› bu çal›flmay› y›l
sonuna kadar tamamlamak istiyor.
Bu nedenle, önümüzde ki süreçte;

• TÜRMOB’un gündemine ald›¤› 16
projeyi,
• E-Bürolar, E-Odalar ve E-TÜRMOB
oluflturmak,
• ‹SMMMO Üye Geliflim Projesini
uygulamaya sokmak,

• “Denetim nas›l yap›l›r” ile ilgili
yayg›n e¤itimleri yapmak,

• Yabanc› dil e¤itimlerimize kat›l›m›
art›rmak,
• Luca’y› tüm meslek camiam›za mal
etmek,
Çal›flmalar›m›z›n ana bafll›klar› olacakt›r.

• KDV ve Muhtasar teke indirilmeli,
ay›n 25 inde tahakkuku ve ödemesi de
ay sonunda olmal›d›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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SONUÇ

Bugün e¤er geliflmeler karfl›s›nda
güçlü ve inisiyatifli olmak istiyorsak,
yapaca¤›m›z tek fley yaflam boyu
ö¤renme felsefesini hayata geçirmektir..

Yaflam boyu ö¤renme felsefesi her
meslekte kaç›n›lmaz bir olgudur.
Muhasebe mesle¤i yaflam boyu ö¤ren-

‹SMMMO Yay›n Organ›
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me felsefesinden uzak durmamal›,
yaflam boyu ö¤renmeyle bilgi, beceri
ve deneyimini hem gelifltirmeli, hem
yayg›nlaflt›rmal›, hem de paylaflmal›d›r. Sonuç da güçlü ve kuvvetli olunarak geliflmeler karfl›s›ndaki f›rsatlardan yararlan›p tehlikelere karfl› tedbirli
davranmal›y›z.
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KAYIT TUTMA VE DENET‹M AÇISINDAN
YEN‹ T‹CARET YASA TASARISI
Dr. Veysi SEV‹⁄

Ü

I- TASARININ GENEL N‹TEL‹⁄‹
lkemizde 2005 y›l›n›n hemen bafllar›nda özel hukuk aç›s›ndan ve günlük
ekonomik yaflam›m›z› do¤rudan etkilemesi söz konusu olabilecek iki yasa
tasar›s› gündeme gelmifl bulunmaktad›r.
Bu yasa tasar›s›ndan birisi Prof. Dr. Ernest E. Hirsh taraf›ndan bundan yaklafl›k
50 y›l önce kaleme al›nm›fl ve 01.01.1957 tarihinde yürürlü¤e giren Ticaret
Yasas›n›n yenilenmesine yöneliktir. Di¤eri ise Borçlar Yasas›n›n yenilenmesi ile
ilgilidir.
Elli y›ll›k süreç içerisinde özellikle Avrupa’ da Ticaret Hukuku alan›nda ortaya
ç›kan de¤iflim yan›nda teknolojik geliflmeler ister istemez ekonomik hukuk düzenini tam anlam› ile yenilemifl bulunmaktad›r.
Bunun sonucunda yeni bir Türk Ticaret Yasas›n›n yap›lmas›, tüketicinin korunmas›na yönelik yeni düzenlemelerin uygulamaya konulmas›, kurumsal ticari faaliyetlerinde, bireysel tasarruflar›nda kat›l›mc› olmas›, pay sahiplerinin haklar›n›n
korunmas›, elektronik ortamda hukuki ifllem kurman›n yayg›nl›k kazanmas›,
çevre ve deniz kirlili¤inin yayg›nlaflmas›n› önlemeye yönelik özel düzenlemelere gidilmesi kaç›n›lmaz olmufltur.
Ülkemizde bir süredir yeni bir Türk Ticaret Yasas› haz›rlama görevini üstlenmifl
bulunan komisyon çal›flmalar›nda; T.C. Adalet Bakanl›¤›, üniversite ö¤renim
üyeleri, Yarg›tay üyeleri, Sermaye Piyasas› Kurulu, Türk Noterler Birli¤i, Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Hazine Müsteflarl›¤› ve
Türkiye Odalar Birli¤i temsilcileri görev alm›fl, 2000 y›l›ndan bu yana çal›flmalar›n› aral›ks›z sürdüren komisyon taraf›ndan haz›rlanan yeni Ticaret Yasa
Tasar›s› geçti¤imiz hafta tart›flmaya aç›lm›fl bulunmaktad›r.
Alt› kitap ve 1514 maddeden oluflan yeni Ticaret Yasa Tasar›s›n›n temel özelli¤i Avrupa Birli¤i hukuk düzenine uyumlu olmas›d›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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ayr›l›klar› hakk›nda, yönetim kurulunun veya denetçinin talebi üzerine flirketin merkezinin bulundu¤u yerdeki
ticaret mahkemesi karar” verme yetkisine sahip olacakt›r. Bu ba¤lamda söz
konusu ihtilaf acele ifllere özgü usule
göre karara ba¤lanacak ve bu karar
kesin olacakt›r.
Avrupa Birli¤inin birleflmelere iliflkin
78/855 ve bölünmeler hakk›ndaki
82/891 say›l› yönelgeleri, birlik ülkelerinde birleflmelerin, bölünmelerin ve
tür de¤ifltirmelerin ayr›nt›l› bir biçimde
düzenlenmesine neden olmufltur.
Avrupa Birli¤i üyesi ülkeler d›fl›nda,
‹sviçre de bu dinamiklikten etkilenmifltir. Baz› ülkeler, yeniden yap›land›rmalar›n› ve tür de¤iflmelerini, flirketleri aflan bir genifllikte ele alm›fllard›r.
Almanya ve ‹sviçre, yap›sal ve türsel
de¤ifliklik hükümlerinin kapsam›nda,
ticari iflletmeyi, derne¤i, vak›flar›, baz›
kamu tüzel kiflilerini de sokmufllard›r.
‹sviçre ayr›ca mal varl›¤› devirlerini de
yeniden yap›land›rma kavram› içersinde de¤erlendirilmifl ve buna iliflkin
hükümlere Birleflme Yasas›nda yer
vermifltir. Üç yap›sal de¤ifliklik, flekillenme serbestisi, ortaklar›n korunmas›,
ortakl›¤›n (üyeli¤in) süreklili¤i ve
ortakl›k ile intifa senedi sahipleri gibi
hak sahiplerinin korunmas› temelleri
üzerine infla edilmifltir. Bölünmede
k›sm› külli halefiyet yeni vurgulanan
bir ilkedir; ayr›lma akçesi, denklefltirme, alacakl›lar›n korunmas›, birleflmeye bölünmeye ve tür de¤ifltirmeye
kat›lanlar›n özel sorumluluklar› ile iliflkilerinin geçmesi tasar›da yeni bir yaklafl›mla ele al›nm›flt›r.

Söz konusu tasar›da yer alan kitaplar;
• Ticari ‹flletme,

• Ticaret fiirketleri,
• K›ymetli Evrak,
• Tafl›ma ‹flleri,

• Deniz Ticareti,

• Sigorta Hukuku,

bafll›klar›n› tafl›maktad›r.

Tasar› gerekçesinde de ifade dildi¤i
üzere, yasallaflmas› öngörülen düzenlemelerin ço¤u Avrupa’n›n çeflitli
ülkelerinde, özellikle 1970 y›l›ndan bu
yana gerçeklefltirilen reformlardan
esinlenerek kaleme al›nm›flt›r. Bu ba¤lamda ticaret sicili, ticaret unvan›,
haks›z rekabet gibi günümüzde
tart›flma konusu olan, ülkemizdeki
uygulamalar› aç›s›ndan özellikle
tart›flmaya konu olabilen uyuflmazl›¤a
aç›k müesseselerde Avrupa Birli¤i
uygulamalar›na paralel yeni düzenlemelerin yap›lmas›na gerek görülmüfltür.

Avrupa Birli¤i ülkelerinde Denetim
Hukukuna verilen önem dikkate
al›nd›¤›nda özellikle ticari yaflamda
ortaya ç›kan ve giderek yayg›nlaflan
yan›lt›c› ifllemlerin önlenmesine yönelik zaman içinde yeni düzenlemelere
gidilmesine gereksinim duyulmufltur.
Tasar›n›n 405. maddesinde hükme
ba¤lanmas› öngörüldü¤ü üzere “fiirket
ile denetçi aras›nda flirketin ve toplulu¤un y›l sonu hesaplar›na finansal tablolar›n ve faaliyet raporuna iliflkin,
kanun, idari düzenleme veya esas sözleflme hükümlerine yorumu veya uygulanmas› konusunda do¤an görüfl
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Anonim fiirketlerde güvenli kurulufl ve
sermayenin korunmas› ilkeline ba¤l›
kal›nm›flt›r. Bu ba¤lamda basit ve
güvenli kurulufl anlay›fl› çerçevesinde
Avrupa’da tedrici kurulufl kald›r›lm›flt›r. Bu tür kurulufl ifllemlerinin hantal oldu¤u kadar kar›fl›k oldu¤u varsay›lm›flt›r.

Gerçekte yeni Türk Ticaret Yasas›
tasar›s› yo¤un ve yorucu bir çal›flman›n ürünü olarak gündeme gelmifl
bulunmaktad›r. Tasar›; Türkiye Büyük
Millet Meclisinde yap›lacak çal›flmalar
s›ras›nda flekillenecek ve kesinlik
kazanacakt›r. Tasar›da Avrupa Birli¤indeki de¤iflim ve ilkeler esas al›nm›fl
bulunmaktad›r.
Tasar›n›n gerekçesinde de ifade edildi¤i üzere “onbefl y›ldan beri, özellikle
pay senetleri; borsada ifllem gören anonim flirketlerde, pay sahipleri baflta
olmak üzere tüm ilgililerin menfaatlerini ideal düzeyde korumaya yönelmifl
yeni bir kurallar sistemi kendisini
kabul ettirmeye çal›flmaktad›r. Bu
kurallar› organlar›n do¤ru karar› do¤ru
zamanda alabilme yeteneklerini
art›rmay› hedeflemekte, onun için flirketlerin yeni bir ortaksal yap›ya kavuflturucu önerilerine a¤›rl›k vermektedir.
An›lan kurallar›n temelleri, fleffafl›k,
iyi ve hesab› verilebilir bir yönetim ve
etkili bir iç ve d›fl denetimdir. Söz
konusu ilkeler kurumsal yönetim ilkeleri olarak adland›r›lm›flt›r. Uluslar
aras› alanda corporate governance terimi ile an›lan bu ilkeler esas›nda hisse
senetleri borsada ifllem gören anonim
‹SMMMO Yay›n Organ›
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flirketler için öngörülmüfltür. Ancak
di¤er anonim flirketlere hatta yönetim
ve denetimin oldu¤u her kuruma ve
kurulufla nihayet Devlete de tavsiye
edilecek bir kapsam ve yayg›nl›k
kazanm›flt›r. Bu ba¤lamda da mevcut
tasar›da yer alan düzenlemeler bafll›
bafl›na hukuksal oluflum ve de¤iflim
aç›s›ndan önem arz etmektedir.

Kan›m›zca tasar›n›n önemli özelliklerinden birisi de Türkiye’ de bundan
böyle Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar›na veya bunun yerine
geçen standartlara tam bir uygunluk
içersinde haz›rlanm›fl raporlama sisteminin geçerli k›l›nmas›n› zorunlu hale
getirilmesini öngörmesidir.

Türk Ticaret Yasa Tasar›s›n›n geçici
birinci maddesi uyar›nca “Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulu Türk
Ticaret Yasas›n›n yürürlü¤e girdi¤i
tarihten itibaren on gün içinde, gerçek
ve tüzel kifli tacirlerle her ölçekteki
iflletmelerin, ticaret flirketleri topluluklar›n›n ticari defterleri ile münferit ve
konsolide finansal tablolar›na do¤rudan do¤ruya uygulanacak olan Uluslararas› Raporlama Standartlar›na veya
bunun yerine geçen standartlara tam
uygunluk içersinde haz›rlanm›fl bulunan Türkiye Muhasebe Standartlar›n›n
tam metninin Türkçe’sini Resmi Gazete’de yay›mlatmakla yükümlü tutulmufltur.
Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu, ayr›ca Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›nda veya yerlerine
geçen standartlarda yap›lacak her türlü
Mali ÇÖZÜM - 70

de¤iflikli¤i hemen Türkiye Muhasebe
Standartlar› olarak yay›mlayacakt›r.
Bu ba¤lamda yasal düzenleme gere¤i
olarak Resmi Gazete’ de yay›nlanan
Türkiye Muhasebe Standartlar› ve kavramsal çerçevede belirlenen ilkeleri
ticari defterler, finansal tablolar ve
raporlamayla ilgili hükümler için de
geçerli olacakt›r.
Yasa tasar›s›n›n içerisinde yer alan
hükümlerin bir bölümü kay›t tutma ve
denetim aç›s›ndan önem arz etmektedir.

mesini ve bir emtia envanterinin
ç›kar›lmas›n› öngörmüfltür.
Tasar›ya göre tacir, ticari faaliyetlerin
bafl›nda ve her faaliyet döneminin
sonunda, varl›k ve borçlar›n›n tutarlar›n›n iliflkisini gösteren finansal tabloyu, bir baflka anlat›mla aç›l›fl bilançosunu ve y›l sonu bilançosunu ç›karmak
zorundad›r. Bu ba¤lamda aç›l›fl bilançosunda, y›l sonu finansal tablolar›n›n,
y›l sonu bilançosuna iliflkin hükümlerini uygulayacakt›r. (Tasar› madde 68)
Bir baflka aç›dan tasar›n›n 66. maddesine göre “Her tacir, ticari iflletmenin
aç›l›fl›nda tafl›nmazlar›n›, alacaklar›n›,
borçlar›n›, nakit paras›n›n tutar›n› ve
di¤er varl›klar›n› eksiksiz ve do¤ru bir
flekilde gösteren ve varl›klar› ile borçlar›n›n de¤erini teker teker belirten bir
envanter ç›karacakt›r.”
Ayn› yasal düzenleme gere¤i olarak
“Tacir aç›l›fltan sonra her faaliyet
y›l›n›n sonunda da bu tür envanter”
düzenleyecektir.
Yeni yasa tasar›s›nda yer alan ve
yukar›ya k›smen aktar›lan öngörülerden de anlafl›laca¤› üzere bundan böyle
tasar›n›n yasallaflmas› ile birlikte bilanço esas›na göre kay›t tutmak; tüm
tacirler aç›s›ndan zorunlu olacakt›r.
Gerçekte tacir s›fat›na haiz olan kiflilerin kay›tlar›n› bilanço esas›na göre tutmalar› anlaml› mali tablo üretimi
aç›s›ndan önem arz etmektedir. Bir
baflka anlat›mla iflletmelerin bilanço
esas›na göre kay›t tutmalar› halinde
söz konusu iflletmelerin mali yap›s›n›
de¤erlendirmek kolaylaflacak ve

II. “‹fiLETME HESABI” ESASI
TERK ED‹L‹YOR
Türk Ticaret Kanunu tasar›s›n›n “Ticari ‹flletme” bafll›kl› birinci bölümünün
beflinci k›sm› ticari defter” ile ilgili
hükümleri içermektedir.
(Tasar› madde : 64 – 88)
Öngörülen yasal düzenleme gere¤i,
“her tacir, ticari defterleri tutmak ve
defterlerinde, ticari ifllemleriyle mal
varl›¤› durumunu aç›kça görülebilir bir
flekilde ortaya koymak zorundad›r.”
Bu ba¤lamda bundan böyle “Tutulacak
defterler Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan bir tebli¤ ile
belirlenecektir.” (Tasar› madde : 64)
Halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu’ nun 66/3 maddesinde tacirin iflletmesinin mahiyet ve önemine
göre sadece iflletme defteri tutabilece¤i
hükmüne yer verilmifl olup, 76. maddesinde “‹flletme hesab› hülasas›”
tan›mlanm›fl, 77. maddesinde ise emtia
üzerine ifl yapanlar›n emtia hareketlerini iflletme hesab›n›n masraf ve has›lat
k›s›mlar›nda ayr› bir sütunda gösteril‹SMMMO Yay›n Organ›
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dolay›s›yla da özellikle kredilendirme
aflamas›nda iflletme yap›lar› dikkate
al›nabilecek ve de¤erlendirilecektir.
Öngörülen yasal tan›mlamaya göre de
bilançoda, duran ve dönen varl›klar,
özsermaye, borçlar ve dönem ay›r›c›
hesaplar ayr› kalemler olarak gösterilecek ve yeterli ayr›nt›ya inilerek flemaland›r›lacakt›r. (Tasar› madde 73)

Tasar›n›n bir çok maddesinde oldu¤u
gibi ticari defterlerle ilgili hükümlerin
yaz›l›fl›nda hukuk dili kullan›m›
aç›s›ndan gerekli özen gösterilmemifltir.
fiöyle ki;

Tasar›n›n 78. maddesi gere¤i olarak
“(1) Y›l sonu finansal tablolar›nda yer
alan varl›klar ile borçlarla ilgili olarak,
afla¤›dakilerle s›n›rl› olmamak ve Türkiye Muhasebe Standartlar›nda öngörülen ilkeler de dikkate al›nmak üzere
flu de¤erleme ilkeleri geçerlidir.
a. Bir önceki dönemin kapan›fl bilanço
sundaki de¤erler ile, faaliyet döne
minin aç›l›fl bilançosundaki de¤er
ler birbirinin ayn› olmal›d›r.

b. Fiili veya hukuki duruma ayk›r›
olmad›kça, de¤erlemelerde iflletme
faaliyetinin süreklili¤inden hareket
edilir.
c. Bilançonun kapan›fl gününde,
varl›klar ve borçlar teker teker
de¤erlendirilir.

d. De¤erleme ihtiyatla yap›lmal›d›r;
özellikle de bilanço gününe kadar
do¤mufl bulunan bütün olas› riskler
ve zararlar, bunlar bilanço günü ile
y›l sonu finansal tablolar›n›n düzen
‹SMMMO Yay›n Organ›
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leme tarihi aras›nda ö¤renilmifl
olsalar bile, dikkate al›n›r; kazanç
lar bilanço günü itibariyle gerçek
leflmiflse hesaba kat›l›r.

e. Faaliyet y›l›n›n gider ve gelirleri,
ödeme ve tahsilat tarihlerine
bak›lmaks›z›n y›l sonu finansal tab
lolar›na al›n›rlar.
f. Önceki y›l sonu finansal
tablolar›nda uygulanm›fl bulunan
yöntemler korunur.

Yukar›daki madde orijinali içersinde
yer alan tan›mlamalar›n hukuk dili
aç›s›ndan daha anlaml› yap›lmas›
mümkündür. Özellikle de¤erleme iflleminin ihtiyatla yap›lmas› kavram›
anlafl›labilir nitelikte de¤ildir.
Ayr›ca tasar›da yer alan hüküm önerisine göre y›l sonu finansal tablolar;

• Türkiye Muhasebe Standartlar›na
uyularak düzenlenecektir.
• Aç›k ve anlafl›l›r olacakt›r.

• Düzenli bir iflletme faaliyeti ak›fl›n›n
gerek k›ld›¤› sürelerde ç›kart›lacakt›r.
(Tasar› madde 69)
Y›l sonu finansal tablolar› Türkçe ve
Türk Liras› ile düzenlenecek (Tasar›
madde 70), tacir taraf›ndan tarih
at›larak imzalanacakt›r.
(Tasar› madde 71).

Bir baflka yasal düzenleme tasla¤› ile
de Ticaret Hukuku uygulamalar›
aç›s›ndan “Defterler ve gerekli di¤er
kay›tlar” ›n Türkçe tutulmas› öngörülmüfl bulunmaktad›r (Tasar› madde 65).
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III. F‹NANSAL TABLOLAR
Türk Ticaret Yasas› Tasar›s›nda yer
alan öngörüye göre “Aksine yasal
hükümler sakl› kalmak kayd›yla, y›l
sonu finansal tablolar›nda ticari iflletmenin tüm varl›klar›n›n, borçlar›n›n,
peflin ödenen giderler ile peflin tahsil
edilen gelirlerinin (dönem ay›r›c›
hesaplar›) bütün gelir ve giderlerinin
do¤ru bir flekilde de¤erlendirilmifl olarak gösterilmesi zorunludur.” Bu ba¤lamda “Mülkiyeti sakl› tutulmas›
kayd›yla iktisap edilen ve iflletmenin
kendisinin veya üçüncü kiflilerin borçlar› için rehnolunan yada baflka bir
flekilde güvenceye verilen mal varl›¤›
unsurlar›, güvence verenin bilançosunda gösterilecektir. Nakdi tevdilerin söz
konusu oldu¤u hallerde, bunlar güvence alan›n bilançosunda yer alacakt›r.
(Tasar› madde 72) Finansal kiralamaya
iliflkin ifllemler bu düzenlemenin kapsam› d›fl›nda tutulmufltur.
Daha önce de belirtti¤imiz gibi her
tacir ticari faaliyetinin bafl›nda ve
sonunda bir bilanço düzenlemek
zorundad›r. Bu ba¤lamda; tacir dönem
sonunda ayr›ca gelir tablosu düzenleyecektir. (Tasar› madde 68)
Bilanço ile gelir tablosu, y›l sonu
finansal tablolar›n› oluflturacakt›r.
Kural olarak;
• ‹flletmenin kuruluflu ve özsermaye
edinimi amac›yla yap›lan harcamalar
için bilançoya aktif kalem konulamayacakt›r.
• Bedelsiz olarak elde edilmifl, maddi
almayan duran varl›klar için bilançonun aktifinde hesap aç›lamayacakt›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›

• Sigorta sözleflmelerinin yap›lmas›
için yap›lan giderler aktiflefltirilemeyecektir.

Türk Ticaret Yasas› tasar›s›n›n gerekçesinde de ifade edildi¤i üzere “bilirkifli, kurulufl denetçisi, noter, avukat
ücretleri, tescil giderleri ve çeflitli
resimler gibi kurulufl giderleri sonuncunda iflletmeye herhangi bir varl›k
girmez. Ayn› flekilde öz sermayenin
sa¤lanabilmesi için yap›lan ihraç, izahname, pay senedi bas›m› giderleri ile
arac› kurum komisyonlar› da iflletmeye
bir varl›k kazand›rmamaktad›r. Bu tür
giderler kural olarak taml›k ilkesinin
gere¤i olarak ihraç priminden (ag›o)
mahsubu da mümkün de¤ildir.
Bir iflletmenin kendi yaratt›¤›, kendisine ait ticaret unvan›, marka, patent,
faydal› model, tasar›m gibi fikri mülkiyet haklar› pefltemaliye benzeri iflletme
de¤erleri de aktiflefltirilemez.
Di¤er yandan karfl›l›klar, bilanço
hukukunun en önemli kalemlerinden
birisi olup, flüpheli borçlardan,
ask›daki ifllemlerden, gelecekte yerine
getirilecek borçlardan do¤mas› olas›
kay›plar için ayr›lan, amaç hükmü
belirli yedek akçeler akçelerdir. Bundan böyle öngörülen yasal düzenleme
gere¤i “Karfl›l›klar” Türkiye Muhasebe
Standartlar›na göre ayr›lacakt›r.

Gerçekte yine öngörülen yasal düzenlemeye göre gerçek ve tüzel kifliler
gerek ticari defterlerini tutarken, gerek
münferit ve konsolide finansal tablolar›n› düzenlerken, Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu taraf›ndan yay›m19
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lanan, Türkiye Muhasebe Standartlar›na ve kavramsal çerçevede yer alan
muhasebe ilkelerine aynen uymak ve
bunlar› uygulamak zorundad›rlar.
Bu düzenlemeler, uygulamada birli¤i
sa¤lamak ve finansal tablolara uluslararas› pazarlarda geçerlilik kazand›rmak amac›yla, uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar›na tam uyumlu
olacak flekilde yaln›z Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurul taraf›ndan belirlenecek ve uygulanacakt›r.
Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu
taraf›ndan de¤iflik ölçütlerde ki iflletmeler ve sektörler itibariyle, Uluslar
aras› Finansal Raporlama Standartlar›ndan farkl› istisnai uygulamalara
izin verildi¤i hallerde, bunlar› uygulayanlar, söz konusu durumu finansal
tablo dipnotlar›nda aç›klayacaklard›r.
Yasalarla, belirli alanlar› düzenlemek
ve denetlemek üzere kurulmufl bulunan
kurum ve kurullar, Türkiye Muhasebe
Standartlar›na uygun olmak ve Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulunun
onay›n› almak kofluluyla, kendi alanlar› için geçerli olacak standartlar ile
ilgili olarak ayr›nt›ya iliflkin s›n›rl›
düzenlemeleri yapabilirler.
Uygulamada, Türkiye Muhasebe Standartlar›nda hüküm bulunmayan haller
de ilgili olduklar› alanlar itibariyle
yukar›da yer alan ayr›nt›l› düzenlemelerde de hüküm bulunmad›¤› hallerde
dünyada yayg›n uygulamas› bulunan
genel kabul gören muhasebe ilkeleri
uygulanacakt›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›

Yap›lmas› öngörülen yasal düzenleme
ile Türkiye Muhasebe Standartlar›nda
ve ilgili olduklar› alana özgülenerek
özel standartlarda hüküm olmayan hallerde dünyada yayg›n uygulamas›
bulunan genel kabul gören muhasebe
ilkelerine uyulaca¤› belirtilmifltir. Bu
hükümle US-GAAP diye an›lan ABD’nin genel kabul görmüfl ilkeleri kasdedilmektedir.
Dünyada en yayg›n olan USGAAP’t›r. US-GAAP’› uygulamayan
flirketler ABD menkul k›ymetler borsalar›na kabul edilmemekte, kote olunmamaktad›r. Bu nedenle AB kendi
standartlar›ndan vazgeçmifl IFRS’i
kabul etmifltir. IFRS ile US-GAAP gittikçe birbirine yaklaflm›flt›r.

IV. ÖNGÖRÜLEN YEN‹
DENET‹M B‹Ç‹M‹
Türk Ticaret Yasa Tasar›s›nda öngörüldü¤ü üzere kurumlar›n finansal tablolar›n›n yani hesaplar›n›n denetlenmesi sistemi de¤ifltirilmektedir. Tasar›n›n
yasallaflmas› halinde kurumlar finansal
tablolar›n› bir ba¤›ms›z denetleme
kuruluflu veya yeminli mali müflavirler
ile serbest muhasebeci mali müflavirler
denetleyecektir.
Tasar›ya göre “Anonim flirketin ve flirketler toplulu¤unun finansal tablolar›
ile y›ll›k raporu denetçi taraf›ndan
denetlenir”. Bu ba¤lamda “denetçinin
denetiminden geçmemifl finansal tablolar ve y›ll›k rapor düzenlenmemifl
hükümdedir.” (Tasar› madde:397)
“Denetçi ancak bir ba¤›ms›z denetleme
kuruluflu olabilir. Küçük anonim flir20
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ketler, en az iki yeminli mali müflaviri
veya serbest muhasebeci mali müflaviri denetçi olarak seçebilir. Ba¤›ms›z
denetleme kuruluflunun kurulufl ve
çal›flma esaslar› ve denetleme elemanlar›n›n nitelikleri Bakanlar Kurulu
Karar› ile” düzenlenecektir. (Tasar›
madde: 400)
Tasar› gerekçesinde de ifade edildi¤i
üzere “denetlenecek olan, flirketin
finansal tablolar› (FT) ile y›ll›k raporlar› (YR) ve bunlar ba¤lam›nda tüm
flirket muhasebesidir.”

Bir baflka anlat›mla “Denetim, noktasal de¤il bütünsel” olacakt›r. “Zaman
zaman de¤il sürekli yap›lacakt›r.”

Küçük ve orta ölçekli flirketlerde denetim ifli yeminli mali müflavirler ve/veya
serbest muhasebeci mali müflavirler
taraf›ndan da yap›labilecektir.
Afla¤›daki hallerden birinin varl›¤›nda
yeminli mali müflavir veya serbest
muhasebeci mali müflavir, ba¤›ms›z
denetleme kuruluflu, bunun pay sahiplerinden biri ve yeminli mali müflavir,
serbest muhasebeci mali müflavirin
ba¤›ms›z denetleme kuruluflunun veya
onun pay sahibinin yan›nda çal›flan
veya burada say›lanlar›n mesle¤i birlikte icra ettikleri kifli veya kifliler ilgili flirkette denetçi olamayacaklard›r.
fiöyle ki, bu kifliler;
• Denetlenecek flirkette pay sahibiyse,

• Denetlenecek flirketin yönetici veya
çal›flan›ysa veya denetçi olarak atanmas›ndan önceki üç y›l içinde bu s›fat›
tafl›m›flsa,
‹SMMMO Yay›n Organ›

• Denetlenecek flirkette ba¤lant›s›
bulunan bir tüzel kiflinin veya bir flirketin veya bir ticari iflletmenin kanuni
temsilcisi veya temsilcisi, yönetim
kurulu üyesi yada sahibiyse veya bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse,
• Denetlenecek flirkette ba¤lant› halinde bulunan veya böyle bir flirkette
yüzde yirmiden fazla paya sahip olan
bir iflletmede çal›fl›yorsa veya denetçisi olaca¤› flirkette yüzde yirmiden fazla
paya sahip bir gerçek kiflinin yan›nda
herhangi bir flekilde hizmet veriyorsa;
• Denetlenecek flirketin defterlerinin
tutulmas›nda veya finansal tablolar›n›n
düzenlenmesinde denetleme d›fl›nda
faaliyette veya katk›da bulunmuflsa;
• Denetlenecek flirketin defterlerinin
tutulmas›nda veya finansal tablolar›n›n
ç›kar›lmas›nda denetleme d›fl›nda faaliyette veya katk›da bulundu¤u için
denetçi olamayacak gerçek veya tüzel
kiflinin veya onun ortaklar›ndan birinin
kanuni temsilcisi, temsilci çal›flan›,
yönetim kurulu üyesi, orta¤›, sahibi
yada gerçek kifli olarak bizzat kendisi
ise;
• Denetlenecek flirketin pay sahibi olan
veya denetlenecek flirketin defterlerinin tutulmas›nda veya finansal tablolar›n›n düzenlenmesinde de denetleme
d›fl›nda faaliyette ve katk›da bulunmas›
nedeniyle denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çal›fl›yorsa,
• Son befl y›l içinde denetçili¤e iliflkin
mesleki faaliyetinden kaynaklanan
gelirinin tamam›n›n yüzde otuzundan
fazlas›n› denetlenecek flirkete veya ona
21
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yüzde yirmiden fazla pay ile ifltirak
etmifl bulunan flirketlere verilen denetleme ve dan›flmanl›k faaliyetinden elde
etmiflse ve bunu cari y›lda elde etmesi
bekleniyorsa,
Denetçi olamayacakt›r. Ancak Türkiye
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler
ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar›
Birli¤i (TÜRMOB) katlan›lmas› güç
bir durum ortaya ç›karsa “son befl y›l
içinde denetçili¤e iliflkin mesleki faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamam›n›n yüzde otuzundan fazlas›n›
denetlenecek flirkete veya ona yüzde
yirmiden fazla pay ile ifltirak etmifl
bulunan flirketlere verilen denetleme
ve dan›flmanl›k faaliyetinden elde
etmifl ve bunu cari y›lda elde etmesi
beklenenlere tan›nan yasa¤›n kald›r›lmas› için belli bir süreyle s›n›rl› olarak
onay verebilecektir.

‹SMMMO Yay›n Organ›

Di¤er yandan;

Bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflu,
menkul k›ymetleri borsada ifllem gören
flirket için on y›l içinde alt› defa onay
yaz›s› vermiflse, söz konusu flirkette
denetçi olamayacakt›r.

Yasal düzenleme gere¤i bu koflullar
ifllem denetçileri içinde geçerli bulunmaktad›r. Yasada veya ana sözleflmede
aksine hüküm yoksa ifllem denetçisi de
genel kurul taraf›ndan atanacak veya
görevinden al›nacakt›r.
fiirketin veya toplulu¤un finansal tablolar›n›n, konsolide tablolar›n›n ve
y›ll›k raporlar›n›n denetimi, envanterler de dahil olmak üzere, muhasebelerinin denetimini kapsamaktad›r (tasar›
madde:398) bu ba¤lamda da “fiirketin
ve toplulu¤un finansal tablolar›n› ve
y›ll›k raporlar›n› denetimi ayr›ca Türkiye Muhasebe Standartlar› ile yasaya
ve ana sözleflme hükümlerine uyulup
uyulmad›¤›n›n incelenmesinin de içermektedir.
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‹MALATÇI F‹RMALARIN ÜRET‹MLER‹
NET‹CES‹NDE ORTAYA ÇIKAN
HURDALARIN SATIfiINDA KATMA
DE⁄ER VERG‹S‹ UYGULAMASI
Mesut KOYUNCU
Bafl Hesap Uzman›

K

1-G‹R‹fi:
atma De¤er Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 4-g bendi uyar›nca
1.8.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ¤›t, cam hurda ve at›klar› (hurda metalden elde edilen külçeler
dahil) teslimi katma de¤er vergisinden istisna tutulmufltur.
‹stisna uygulamas›na iliflkin olarak 91 seri numaral› Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤inin (H) bölümünde afla¤›daki aç›klamaya yer verilmifltir:
“…….
Buna göre, 1.1.2004 tarihinden itibaren yap›lacak hurda veya at›k metal, plastik,
ka¤›t, cam teslimlerinde katma de¤er vergisi uygulanmayacakt›r. Ayr›ca bu
düzenlemeden önce katma de¤er vergisine tabi tutularak ithal edilen hurda mallar ile sökülecek gemiler ve suda yüzen sökülecek di¤er araçlar katma de¤er vergisinden istisna olarak ithal edileceklerdir. Bu mallar›n yurtiçi teslimlerinde de
katma de¤er vergisi istisnas› uygulanaca¤› tabiidir.
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/4-g maddesinde 5035 say›l› Kanunla
yap›lan de¤ifliklik uyar›nca hurda veya at›k maddelere iliflkin katma de¤er vergisi üzerinden yap›lan tevkifat (istisnadan vazgeçen mükellefler d›fl›nda) sona
ermifl bulunmaktad›r. Ancak bu mallar›n 1.1.2004 tarihinden önce gerçekleflen
sat›fl ve teslimlerine iliflkin olarak tevkif edilen vergilerin iadesine devam edilecektir. Yap›lan de¤ifliklik ile teslim veya ithali vergiden istisna edilen hurda veya
at›k mallar›n kapsam ve mahiyeti konuyla ilgili olarak daha önce yay›mlanan
Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤lerindeki aç›klamalara göre belirlenecektir.
Öte yandan, Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/4-g maddesindeki istisnadan
ayn› Kanunun 18/1 maddesi uyar›nca vazgeçen mükelleflere ait ifllemler üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisi daha önce yay›mlanan Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤lerindeki esaslar dahilinde tevkifata tabi tutulacakt›r.”

‹SMMMO Yay›n Organ›
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2-‹MALAT SÜREC‹NDE ORTAYA
ÇIKAN HURDA VE ATIKLARIN
SINIFLANDIRILMASI

Bilindi¤i üzere, Katma De¤er Vergisi
Kanununda yer alan istisnalar iki ana
grupta de¤erlendirilmektedir. “Tam
‹stisnalar” ve “K›sm› ‹stisnalar” olarak
adland›r›lan bu iki gruptan, k›sm› istisnalar kapsam›nda olup vergiden istisna
edilmifl bulunan mal teslimi ve hizmet
ifalar› ile ilgili al›fl vesikalar›nda gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma de¤er vergisi tutarlar› indirim konusu yap›lamamaktad›r.

a- Do¤al Afetler Veya Bozulmak,
Çürümek, K›r›lmak Ya da Beklenen
Standartlara Uymamak Gibi Ola¤and›fl› Haller Neticesinde Ortaya
Ç›kan Hurda ve At›klar

Yang›n, deprem, su bask›n› gibi do¤al
afetler veya bozulmak, çürümek
k›r›lmak gibi ola¤and›fl› nedenlerle
mallar›n de¤erinde k›smen veya tamamen düflüfller gerçekleflebilir. Bu mallar, bahsedilen nedenler sonras›nda
hurda ve at›k haline dönüflebilir. Belirtilen nedenlerle fiziki kayba u¤rayarak
de¤eri düflen ya da hurda ve at›k haline
dönüflen mallar›n mal, yar› mamül ya
da hammadde hesaplar›ndan ç›kart›l›p
“De¤eri Düflen Mallar” ya da “Hurda
ve At›k Mallar” hesaplar›na aktar›lmas› gerekir.
Ola¤anüstü nedenlerle ortaya ç›kan
de¤eri düflen mallar ile hurda ve
at›klar›n de¤erlemesinde kullan›lacak
ölçü, Vergi Usul Kanununun 278’inci
maddesinde emsal bedeli olarak belirlenmifltir. Emsal bedel esas›n›n düzenlendi¤i Vergi Usul Kanununun 267’nci
maddesindeki esaslardan birinci s›rada
yer alan ortalama fiyat esas›n›n uygulanmas› pek mümkün de¤ildir. Çünkü,
bu esasa göre emsal bedelinin tespiti
için ayn› oranda hasara u¤ram›fl ya da
hurda ve at›k haline dönüflmüfl mallar›n de¤erlemenin yap›laca¤› ayda
veya bir evvelki ayda veya bir daha
evvelki ayda sat›fl›n›n yap›lm›fl olmas›

Hurda ve at›klara iliflkin istisna da bir
k›smi istisnad›r. Teslimi vergiden istisna tutulan hurda ve at›klar›n al›fl vesikalar›nda gösterilen veya maliyetleri
içinde yer alan katma de¤er vergisi
tutarlar› indirim konusu yap›lamayacakt›r. Bu flekilde indirim konusu
yap›lamayacak katma de¤er vergisi
tutarlar›, Katma De¤er Vergisi Kanununun 58’inci maddesinde yer alan
hükmün mevhumu muhalifinden gidilerek, gelir ve kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde gider veya maliyet
unsuru olarak kabul edilecektir.

Bu makalemizde, imalatç› firmalar›n
üretim süreçlerinde ortaya ç›kan hurda
ve at›klar›n sat›fl› neticesinde, bunlara
iliflkin indirim katma de¤er vergisi
tutarlar›na iliflkin de¤erlendirmelerimize
yer
verilmiflti.
Burada
aktaraca¤›m›z görüfllerimiz flahsi
görüfllerimizdir. Nihai uygulama için
Maliye Bakanl›¤›n›n tebli¤i beklenmeli ya da gerekti¤inde mükteza istenilmelidir.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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gerekir. Bahsedilen aylarda de¤eri
düflen mallarla ilgili olarak madde metninde belirtilen oranda bir sat›fl gerçekleflmifl olsa bile, bu mallar›n emsal
bedeli tespit edilecek mallarla ayn›
oranda hasar görmüfl olmas›, hatta
bunun tespiti ve tevsiki imkans›zd›r .1
De¤eri düflen mallar› emsal bedelle
de¤erlemekten amaç, mallarda oluflan
fiziki kay›plar nedeniyle yeni de¤erinin tespiti ve bu de¤erle maliyet bedeli
aras›ndaki fark›n sonuç hesaplar›na
zarar olarak aktar›lmas›d›r. Hal böyle
iken, de¤eri düflen mallar›n emsal
bedelinin tespitinde, ikinci s›rada yer
alan maliyet bedeli esas› da uygulanamaz. Dolay›s›yla de¤eri düflen mallar›n
emsal bedelinin tespitinde üçüncü
s›rada yer alan takdir esas›n›n uygulanmas› bir zorunluluktur. Bu nedenle,
mallardaki de¤er kayb› nedeniyle takdir komisyonuna baflvurulup, emsal
bedelinin tespit edilmesi istenilmelidir 2
Ancak, de¤eri düflen mallar›n emsal
bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun 267’nci maddesinde yer alan ve
yukar›ya aktar›lan esaslara mukayyet
olmaks›z›n kaza mercilerinin re'sen
biçtikleri de¤erlerin de kullan›lmas›
mümkündür.
De¤eri düflen mallarla ilgili emsal
bedel tespiti, hesap dönemi sonunda
yap›l›r. Dolay›s›yla, de¤eri düflen mallarla ilgili emsal bedel tespitinin takdir
komisyonundan hesap dönemi sonun-

da istenilmesi gerekir. Ancak, emsal
bedel tespiti için hesap dönemi sonunun beklenmesinin olanaks›z oldu¤u
durumlarda, hesap dönemi sonu beklenilmeden de takdir komisyonuna baflvurulabilir.
Ola¤anüstü nedenlerle ortaya ç›kan
de¤eri düflen mallar ile hurda ve
at›klar›n dönem içinde sat›lmas› halinde, Vergi Usul Kanununun 278’inci
maddesine göre bir de¤erleme yapma
durumu do¤maz.
Ola¤anüstü nedenlerle mallar›n de¤erinin düflmesi ya da hurda ve at›klar›n
ortaya ç›kmas› sadece deprem, yang›n,
su basmas› gibi do¤al afetler neticesinde ortaya ç›kmaz. Konumuz itibariyle
imalatç› firmalarda üretimin beklenen
standartlara uymamas› da mal› hurda
ya da at›k haline getirebilir.
Örne¤in buzdolab› imal eden bir firman›n, ihraç etmek üzere imal etti¤i
buzdolaplar›n›n boyanmas›nda kullan›lan boyalar›n insan sa¤l›¤›na zarar
verdi¤i, bu ürünlerin art›k buzdolab›
olarak kullan›lamayaca¤› tespit edilmiflse, belirlenen standartlara uymayan
bu ürünün de¤eri düflen mal hatta
hurda olarak kabul edilmesi gerekir.

b- Normal Firelerin De¤erlenmesi
‹flletmelerin faaliyetleri neticesinde bir
miktar firenin ortaya ç›kmas› ola¤and›r. Normal fire olarak adland›r›lan
bu fireler bazen bir iktisadi de¤er içer-

1 Mesut KOYUNCU, “De¤eri Düflen Mallar›n Vergi Kanunlar› Karfl›s›ndaki Durumu”, Vergi Dünyas›,
Say›:187, Sayfa:75
2 KOYUNCU, a.g.m., s.75

‹SMMMO Yay›n Organ›

25

Mali ÇÖZÜM - 70

3-‹MALAT SÜREC‹NDE ORTAYA
ÇIKAN HURDA VE ATIKLARIN
SATIfiINDA KATMA DE⁄ER
VERG‹S‹ ‹ST‹SNASI VE BUNLAR
‹Ç‹N YÜKLEN‹LEN ‹ND‹R‹M
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
TUTARLARININ DURUMU

mezken, bazen de yan ürün niteli¤i
kazan›p bir iktisadi de¤er içerebilir.

‹flletmelerin faaliyetleri neticesinde
ortaya ç›kan ve herhangi bir de¤er içermeyen normal fireler için y›l sonunda
herhangi bir de¤erleme yap›lmas›,
bunlar›n aktiflefltirilmesi gerekmez. Bu
fireler, ilgili olduklar› mal›n maliyetine
girerek o malla beraber de¤erlemeye
tabi tutulur.

a- Do¤al Afetler Veya Bozulmak,
Çürümek, K›r›lmak Ya da Beklenen
Standartlara Uymamak Gibi
Ola¤and›fl› Haller Neticesinde
Ortaya Ç›kan Hurda ve At›klar

Ancak, bir iktisadi de¤er tafl›yan
dönem sonunda mevcut normal firelerin ayr›ca de¤erlemeye tabi tutulmas›
gerekir. Dönem sonunda mevcut normal fireler, Vergi Usul Kanununun
278’inci maddesi gere¤i ancak emsal
bedeli ile de¤erlenecaktir. Bu de¤erleme ölçüsü uygulan›rken Vergi Usul
Kanununun 267’nci maddesinde belirtilen s›ran›n izlenece¤i tabiidir 3.

‹malat sürecinde, yaz›m›z›n ikinci
bölümünde aktard›¤›m›z ola¤anüstü
nedenlerle ortaya ç›kan metal, plastik,
lastik, kauçuk, kâ¤›t, cam hurda ve
at›klar›n›n sat›lmas› (hurda metalden
elde edilen külçeler dahil) Katma
De¤er Vergisi Kanununun 17/4-g
bendi uyar›nca katma de¤er vergisinden istisna tutulmufltur. Bu istisna
k›smi istisnad›r. Dolay›s›yla ola¤anüstü nedenlerle ortaya ç›kan hurda ve
at›klara iliflkin yüklenilen katma de¤er
vergisi tutarlar›n›n indirim konusu
yap›lmas› mümkün de¤ildir.

Bir önceki bölümde verdi¤imiz örne¤i
normal fireler neticesinde ortaya ç›kan
hurda ve at›klar içinde ortaya koyabiliriz. Buzdolab› imal eden bir firman›n,
imalatta kulland›¤› rulo saçlardan kal›p
ifllemi sonras› geriye kalan ve imalatta
kullan›lamayan saç parçalar› normal
fire olarak de¤erlenecektir.

Ola¤anüstü nedenlerle ortaya ç›kan
hurda ve at›klar›n sat›lmas› durumunda, teslimin gerçekleflti¤i vergilendirme döneminde bunlara isabet eden
katma de¤er vergisi tutarlar›n›n “‹ndirilecek Katma De¤er Vergisi” toplam›ndan ç›kar›lmas› gerekmektedir.
Bu flekilde indirilmesi mümkün olmayan katma de¤er vergisi tutarlar›n›n

3 KOYUNCU, a.g.m., s.76
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gelir ve kurumlar vergisi matrah›n›n
tespitinde gider ya da maliyet unsuru
olarak kabul edilebilece¤i hususu flüphesizdir.

‹malat sürecinde ola¤anüstü nedenlerle ortaya ç›kan hurda ve at›klara iliflkin
yüklenilen katma de¤er vergisi tutarlar›n›n tespiti esas itibariyle bir maliyet
muhasebesi ya da yönetim muhasebesi
tekni¤idir. Üretimde ola¤anüstü neden
lerle ortaya ç›kan hurda ve at›klara iliflkin yüklenilen katma de¤er vergisi
tutar›n› tespitte kullan›lan her türlü
yöntem, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymak, olay›n özelli¤ine göre normal ve mutat olmak kofluluyla geçerli
olmal›d›r. Bunlar›n hesaplanmas›nda
kullan›lan yöntem ve gerekli doneler
vergi incelemelerinde kan›t olarak
sunulabilmesi bak›m›ndan muhafaza
edilmelidir.
Bu yaz›m›zda kullan›lan örne¤imizi
devam ettirecek olursak; buzdolab›
imalat› ile u¤raflan firma dönem içerisinde 10.000.- adet buzdolab› imal
etmifl ve bu imalatta 50.000.- m2 saç
metal kullanm›flt›r. Bu metallere iliflkin olarak yüklenilen katma de¤er vergisi 500.000.- YTL.’d›r. Dönem içerisinde imal edilen buzdolaplar›ndan
1.000.- adedinin boyanmas›nda kullan›lan kimyasallar›n insan sa¤l›¤›na
zarar verdi¤i tespit edilmifltir. Bu buzdolaplar›n›n eritilmifl, ortaya ç›kan
metaller hurda olarak sat›lm›flt›r.

Örne¤imizde hurda olarak sat›lan
1.000.- adet buzdolab›n›n imalat›nda
kullan›lan metallere iliflkin (1.000.‹SMMMO Yay›n Organ›
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/10.000.-)*500.000.-=) 50.000.- YTL.
tutar›ndaki yüklenilen katma de¤er
vergisi tutar›n›n, sat›fl›n gerçekleflti¤i
vergilendirme döneminde düzeltilmesi
gerekmektedir. Bu flekilde indirimi
kabul edilmeyen 50.000.- YTL. gelir
ya da kurumlar vergisinin tespitinde
gider ya da maliyet unsuru olarak
kabul edilecektir.
b- ‹malat Sürecinde Normal Fireler
Neticesinde Ortaya Ç›kan Hurda ve
At›klar

‹malat sürecinde imalat›n gerçekleflmesi için firelerin ortaya ç›kmas› ola¤and›r. ‹malatta kullan›lan her türlü
hammadde ve yar› mamulün tamamen
kullan›lmas›n› beklemek imkans›zd›r.
‹malatta bir k›s›m firenin ç›kmas›, teknik nedenler, imalat›n daha verimli
olmas› ya da üretim sürecinin do¤al
sonucu olarak normal bir durumdur.
‹malat sürecinde ortaya ç›kan normal
fireler neticesinde oluflan metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ¤›t, cam hurda ve
at›klar›n›n sat›lmas› da (hurda metalden elde edilen külçeler dahil) Katma
De¤er Vergisi Kanununun 17/4-g
bendi uyar›nca katma de¤er vergisinden istisnad›r.

Bir önceki bölümde de belirtti¤imiz
üzere, bu istisna k›smi bir istisnad›r.
Gerçekte, normal firelerle ortaya ç›kan
ve dönem içinde sat›lan hurda ve
at›klara iliflkin yüklenilen katma de¤er
vergisi tutarlar›n›n indirim konusu
yap›lmas› mümkün de¤ildir. Ancak,
hurda ve at›klar›n oluflumuna konu
normal fireler imalat sürecinin zorunlu
Mali ÇÖZÜM - 70

4-SONUÇ
‹malat sürecinde “ola¤anüstü nedenlerle ortaya ç›kan” metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ¤›t, cam hurda ve
at›klar›n›n teslimi (hurda metalden
elde edilen külçeler dahil), Katma
De¤er Vergisi Kanununun 17/4-g
bendi uyar›nca, katma de¤er vergisinden istisnad›r. Bu hurda ve at›klar için
yüklenilen katma de¤er vergisi tutarlar›n›n da teslimin yap›ld›¤› vergilendirme döneminde düzeltilmesi gerekmektedir. Düzeltilmifl katma de¤er
vergisi tutarlar›n›n gelir ve kurumlar
vergisi matrah›n›n tespitinde gider ve
maliyet unsuru olarak dikte al›naca¤›
ortadad›r.
‹malat sürecinde, “normal fireler
nedeniyle ortaya ç›kan” metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ¤›t, cam hurda ve
at›klar›n›n teslimi de (hurda metalden
elde edilen külçeler dahil), Katma
De¤er Vergisi Kanununun 17/4-g
bendi uyar›nca, katma de¤er vergisinden istisnad›r. Ancak, kuflkusuz bize
göre, bunlar›n temininde yüklenilen
katma de¤er vergisi tutarlar› için bir
düzeltme yap›lmas› gerekmemektedir.
‹malat sürecinde normal fireler nedeniyle ortaya ç›kan hurda ve at›klar›n
teslimini katma de¤er vergisinden
istisna tutarken bunlar›n al›m›nda yüklenilen katma de¤er vergisi tutarlar›n›n
düzeltilmesini zorunlu k›lmak, bu teslimlerin kay›t d›fl›na kaymas›na neden
olacakt›r. Bu olas›l›k yap›lacak düzenleme ve de¤erlendirmelerde gözard›
edilmemelidir.

sonuçlar›d›r. ‹malat sürecinde bu firelerin ortaya ç›kmas› beklenen bir
durumdur. Bu fireler neticesinde ortaya ç›kan hurda ve at›klara iliflkin yüklenilen katma de¤er vergisi tutarlar›n›n
tamamen imal edilen mamul ya da yar›
mamullerin bünyesine aktar›lmas›
gerekmektedir. Dolay›s›yla normal
fireler nedeniyle ortaya ç›kan hurda ve
at›klar için yüklenilen bir katma de¤er
vergisi tutar› bulunmamaktad›r. Hal
böyle olunca, imalat sürecinde normal
fireler nedeniyle ortaya ç›kan hurda ve
at›klar›n sat›lmas› esnas›nda, bu teslim
katma de¤er vergisinden istisna tutulurken, bunlar için yüklenilen katma
de¤er vergisi tutarlar›n›n düzeltilmesi
fleklinde bir ifllem yap›lmamas› gerekir.
Kuflkusuz buraya aktard›¤›m›z konuya
iliflkin görüfllerimiz, flahsi görüfllerimizdir. Bütün içtenli¤imizle inand›¤›m›z ve destekledi¤imiz bu görüfllerimiz, gerek di¤er denetim elemanlar›nca ve gerekse Gelir ‹daresi taraf›ndan paylafl›lmayabilir. Bu nedenle
konuya iliflkin tereddüt duyan mükelleflerimizin mukteza istemeleri, Gelir
‹daresinin konuya iliflkin tebli¤ ya da
di¤er aç›klamalar›n› takip etmelerini
öneririz.
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TÜRK T‹CARET KANUNU TASARISI
HAKKINDA TASLAK’TA
YER ALAN fi‹RKETLER‹N DENET‹M‹ VE
MUHASEBE STANDARTLARINA ‹L‹fiK‹N
HÜKÜMLER‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Fatih DURAL
Yeminli Mali Müflavir

T

ÜRK T‹CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK’ta yer
alan flirketlerin denetimi ve muhasebe standartlar›na iliflkin hükümler
kamuoyuna sunuldu¤u andan itibaren üyelerimizle yapt›¤›m›z toplant›larda
de¤erlendirilmifl olup; Dernek uzmanlar›m›zca haz›rlanan görüfl öneri ve de¤erlendirmelerimiz afla¤›daki gibidir :
1- GENEL AÇIKLAMA
Taslak ça¤dafl dünyan›n paylaflt›¤› ortak muhasebe raporlama dilini esas alm›flt›r.
“Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›” (UFRS) ve “Uluslararas› Denetim Standartlar›” (UDS) n›n uygulanmas› taslakta kurala ba¤lanm›flt›r. Bu flekilde öncelikle AB ve giderek tüm ça¤dafl dünya ile Türkiye’nin entegrasyona girmesini amaçlamaktad›r. Bu temel ilke BA⁄IMSIZ DENET‹M DERNE⁄‹’nin
kuruluflundan beri esas ald›¤› temel ilkedir. Küreselleflen bir dünyada ortak dil,
tüm aktörlerin ortak ihtiyac›n› ve beklentisini oluflturmaktad›r. Taslakta gerek
Avrupa Birli¤i müktesebat›na uygun ve gerekse baflta A.B.D. olmak üzere uluslararas› düzenlemelere ve uygulamalara uyum bu konuda büyük ölçüde sa¤lanm›flt›r. Bu çerçevede gerçekten hukuki bir büyük reform bafll›yor denilebilir.
2- TÜRK T‹CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLA’⁄A
‹L‹fiK‹N GÖRÜfi VE ÖNER‹LER‹M‹Z
2.1. AÇILIfi B‹LANÇOSU, YIL SONU F‹NANSAL TABLOLARI (Md.68-81 )
Tasla¤›n (68 – 81) maddelerinde aç›l›fl Bilançosu ve y›l sonu finansal tablolar›na
iliflkin hükümler düzenlenmifltir. Burada önerimiz, bu hükümlerin taslak metninden ç›kar›larak yerine finansal raporlaman›n temel ilke ve kavramlar›n›n belirtildi¤i afla¤›daki gibi bir hüküm düzenlenmesi temel amaca daha uygun olacakt›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›

29

Mali ÇÖZÜM - 70

Önerilen Metin : Madde 68. Tacir,
her faaliyet döneminin sonunda mali
pozisyonu ifade eden bilanço, faaliyet
döneminin sonuçlar›n› ifade eden gelir
tablosu, özsermaye hareket tablosu,
nakit ak›m tablosu ve bunlar›n
ayr›lmaz bir parças›n› oluflturan
aç›klay›c› notlar› (topluca ''Mali tablolar'') haz›rlamak zorundad›r. Mali tablolarda yer alan varl›klar›n, yükümlülüklerin, özsermaye kalemlerinin ve
gelir ve gider kalemlerinin ölçüm, mali
tablolara al›nma, mali tablolardan
ç›kar›lma ve mali tablolar›n sunum
esaslar›n›n ve aç›klay›c› notlarda belirtilmesi gereken bilgilerin belirlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlar›
Kurulu taraf›n-dan yay›nlanm›fl olan
Türkiye Muhasebe Standartlar› uygulan›r.
Mali tablolar muhasebenin tahakkuk
esas›na göre haz›rlan›rlar. Bu esasa
göre, ifllemlerin ve di¤er olaylar›n etkisi bu ifllem ve olaylar oldu¤u zaman
tahakkuk ettirilir (nakit veya nakit benzerleri al›nd›¤›nda veya ödendi¤inde
de¤il) ve ilgili olduklar› dönemin
muhasebe kay›tlar›na kaydedilerek o
dönemin mali tablolar›nda rapor edilirler. Tahakkuk esas›na göre haz›rlanan
mali tablolar kullan›c›lar› sadece geçmiflteki nakit tahsilatlar ve nakit ödemelerle sonuçlanan ifllemler hakk›nda
de¤il gelecekte nakit ödemesi gerektirecek mevcut yükümlülükler ve gelecekte nakte dönüflecek mevcut kaynaklar hakk›nda da bilgilendirir.
Mali tablolar normal olarak iflletmenin
devaml›l›¤› ve öngörülebilir bir gele‹SMMMO Yay›n Organ›

cekte de faaliyetlerini sürdürece¤i varsay›m›na dayan›larak haz›rlan›rlar.
Böylece, iflletmenin ne tasfiyeye niyetinin ne de ihtiyac›n›n oldu¤u, faaliyet
hacminin de önemli bir ölçüde azalmayaca¤› varsay›l›r; e¤er böyle bir niyet
ve ihtiyaç varsa mali tablolar farkl› bir
gerekçe ile haz›rlanmal› ve bu gerekçe
aç›klanmal›d›r.
Mali tablolar, Türkiye Muhasebe Standartlar› - Mali Tablolar›n Haz›rlanmas›n›n ve Sunulmas›n›n Esaslar›na
Dair Çerçeve'de belirtildi¤i üzere, mali
tablolar›n niteliksel özellikleri olan
anlafl›labilirlik, uygunluk, önemlilik,
güvenilirlik, do¤ru bir flekilde gösterim, özün önceli¤i, tarafs›zl›k, ihtiyatl›l›k bütünlük ve karfl›laflt›r›labilirlik ilkelerine uygun olarak Türkçe ve
Yeni Türk Liras› biriminde haz›rlan›r.

2.2. DENETLEME (Md. 397)

Tasla¤›n 397. maddesinin (1). f›kras›nda, Denetçinin denetimden geçmemifl finansal tablolar ve YIILIK
RAPORU denetçi taraf›ndan denetlenece¤i kurala ba¤lanm›flt›r.

Kanaatimizce, madde de yer alan
“YILLIK RAPOR” un çok aç›k ve
tart›flmaya meydan vermeyecek flekilde tan›mlanmas› gerekir. Madde de yer
alan y›ll›k rapordan amaç, uluslararas›
“ANNUAL REPORT” ise uluslararas›
uygulamalarda denetim kapsam›
d›fl›ndad›r. Y›ll›k raporda denetçi sadece denetim raporunun ve mali tablolarla uyumsuzluk arz edip etmedi¤ine
bakmal›d›r. Aksi takdirde direkt olarak
denetçinin y›ll›k rapor hakk›nda görüfl
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bildirmesi “Uluslararas› Denetim
Standartlar›” n›n s›n›rlar›n› aflan bir
durumdur.
Ayr›ca 3. f›kra için “ONAY YAZISI”
yerine “DENETÇ‹ RAPORU” Uluslararas› Denetim Standartlar› ile daha
çok örtüflen bir deyim olacakt›r. Bu
çerçevede ilgili maddelerde gerekli
de¤ifliklikler yap›lmal›d›r. Keza 3.
f›kran›n gerekçesinde mali tablolarda
de¤ifliklik / düzeltme gerektiren hususlar›n daha kapsaml› tan›mlanabilmesi
için ilgili Muhasebe Standard›na ve bu
durumlarda denetçi raporunun hangi
flartlarda yeniden düzenlenmesi gerekti¤i konusunda da ilgili Uluslararas›
Denetim Standard›na referans verilmesi daha uygun olabilecektir.
2.3. KONU VE KAPSAM ( Md. 398)
Muhasebenin bir bütün olarak denetimi Uluslararas› Denetim Standartlar›
kapsam›nda de¤ildir. Bu çerçevede,
hükmün (1) inci f›kras›nda yer alan
“y›ll›k raporlar›n denetimi” buradan
ç›kart›lmal›d›r kanaatindeyiz.
Ayr›ca hükümde yer alan “Ayr›ca
y›ll›k rapor ile di¤er raporlarda gelecekteki geliflime iliflkin risklerin gere¤i
gibi ifade edilip edilmedi¤i de
aç›klan›r” kural› Uluslararas› Denetim
Standartlar›na uygun de¤ildir. Böyle
bir hükmün getirilmesi tüm denetçileri
ihtisaslar› olmayan bir çok konuda
görüfl bildirmeyle karfl› karfl›ya b›rakmalar› anlam›na gelecektir.
An›lan maddenin 3. f›kras›n›n afla¤›daki flekilde düzenlenmesinin daha
uygun olaca¤› kanaatindeyiz.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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(3) Toplulu¤un finansal tablolar›n›n
denetiminden sorumlu olan denetçi,
toplulu¤un konsolide tablolar›na
al›nan flirketlerin finansal tablolar›n›,
özellikle konsolidasyona tâbi uyarlamalar› ve mahsuplar›, bu maddenin
birinci f›kras› anlam›nda inceler;
me¤er ki, konsolidasyona al›nan flirket
kanun gere¤i veya böyle bir gereklilik
bulunmaks›z›n, bu k›s›m hükümlerine
uygun olarak denetlenmifl olsun. Bu
istisna, merkezi yurtd›fl›nda bulunan
bir flirketin bu kanunun öngördü¤ü
denetimle eflde¤er bir denetime tâbî
tutulmufl olmas› halinde de geçerlidir.

(4) Denetçi, yönetim kurulunun, 378
inci madde uyar›nca flirketi, finansal
tablolar›n›n gerçek resmi göstermemesi aç›s›ndan tehdit eden veya edebilecek nitelik tafl›yan tehlikeleri zaman›nda teflhis etmeye yönelik bir sistem
kurup kurmad›¤›n›, varsa bu sistemin
yap›s›n› ve uygulamas›n› aç›klayan
ayr› bir rapor düzenleyerek, denetim
raporu ile birlikte yönetim kuruluna
sunar.
2.4. DENETÇ‹, SEÇ‹M, GÖREVDEN
ALMA VE SÖZLEfiMEN‹N FESH‹ :
Hüküm genelinde düzenlenmifl olan
“mahkeme taraf›ndan atama” profesyonel hizmet ilkeleri ile örtüflmemektedir. Denetçiler ba¤›ms›zd›r ve r›za
göstermedikleri, kabul etmedikleri
müflteriler ile çal›flmak konusunda zorlanamazlar, bu serbest piyasa ilkeleri
ile de aç›kça çeliflmektedir. Bu sebeple, hükümde yer alan mahkeme
taraf›ndan atama mekanizmas›n›n
Mali ÇÖZÜM - 70

tamamen Tasar›’dan ç›kar›lmas› gerekti¤i düflüncesindeyiz. Denetçiler potensiyel müflterileri için risk, etik kurallar
ve fleffafl›k gibi kriterler aç›s›ndan
de¤erlendirip birlikte çal›fl›p çal›flamayacaklar›na karar verirler. Di¤er taraftan, denetçi kendi ücretini kendisi tayin
eder, bu flartlar kabul edilmezse hiçbir
flekilde, kabul etmedi¤i profesyonel
koflullarda,
çal›flmak
zorunda
b›rak›lamaz, aksi serbest piyasa ilkelerinin ihlali olur. Bu sebeple uygun
görülen de¤ifliklikler madde de
yap›lmal›d›r. Denetçinin sözleflmeyi
feshedebilece¤i flartlar Genel Ba¤›ms›z
Denetim Sözleflmesinde aç›kça düzenlenmelidir, bu flartlar olufltu¤u takdirde
denetçi sözleflmeyi feshedebilmeli ve
bunun için herhangi bir onay aramamal›d›r. Bu kapsamda hükmün (8) inci
f›kras›nda de¤ifliklik gerçeklefltirilmelidir kanaatindeyiz.

birinin varl›¤›nda mâlî müflavir veya
serbest muhasebeci malî müflavir,
ba¤›ms›z d›fl denetleme kuruluflu,
bunun paysahiplerinden biri ve yeminli mâlî müflavirin, serbest muhasebeci
malî müflavirin, ba¤›ms›z denetleme
kuruluflunun veya onun paysahibinin
yan›nda çal›flan veya burada say›lanlar›n mesle¤i birlikte icra ettikleri kifli
veya kifliler, ilgili flirkette denetçi olamaz. fiöyle ki, önceki cümlede say›lanlardan biri,
a) denetlenecek flirkette pay sahibiyse;
b) denetlenecek flirketin yöneticisi
veya çal›flan›ysa veya denetçi olarak
atanmas›ndan önceki üç y›l içinde bu
s›fat› tafl›m›flsa;
c) denetlenecek flirketle ba¤lant›s›
bulunan bir tüzel kiflinin veya bir flirketin veya bir ticarî iflletmenin kanunî
temsilcisi veya temsilcisi, yönetim
kurulu üyesi ya da sahibiyse veya bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse;
d) denetlenecek flirketle ba¤lant› halinde bulunan veya böyle bir flirkette
yüzde yirmiden fazla paya sahip olan
bir iflletmede çal›fl›yorsa veya denetçisi olaca¤› flirkette yüzde yirmiden fazla
paya sahip bir gerçek kiflinin yan›nda
herhangi bir flekilde hizmet veriyorsa;
e) denetlenecek flirketin defterlerinin
tutulmas›nda veya finansal tablolar›n›n
düzenlenmesinde denetleme d›fl›nda
faaliyette veya katk›da bulunmuflsa;
f) denetlenecek flirketin defterlerinin
tutulmas›nda veya finansal tablolar›n›n
ç›kar›lmas›nda denetleme d›fl›nda faaliyette veya katk›da bulundu¤u için

2.5. DENETÇ‹ OLAB‹LECEKLER
Türk Ticaret Kanunu Tasla¤›’n›n 400.
maddesinde Denetçi olabilecekler
afla¤›daki flekilde düzenlenmifltir.

II - DENETÇ‹ OLAB‹LECEKLER
MADDE 400. – (1) Denetçi ancak bir
ba¤›ms›z denetleme kuruluflu olabilir.
Küçük anonim flirketler, en az iki
yeminli malî müflaviri veya serbest
muhasebeci malî müflaviri denetçi olarak seçebilirler. Ba¤›ms›z denetleme
kuruluflunun kurulufl ve çal›flma esaslar› ve denetleme elemanlar›n›n nitelikleri TÜRMOB taraf›ndan, uluslararas› denetim standartlar›na uygun olarak düzenlenir. Afla¤›daki hallerden
‹SMMMO Yay›n Organ›
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beflinci bende göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kiflinin veya
onun ortaklar›ndan birinin kanunî temsilcisi, temsilcisi, çal›flan›, yönetim
kurulu üyesi, orta¤›, sahibi ya da gerçek kifli olarak bizzat kendisi ise;
g) birinci ilâ alt›nc› bendlerde yer alan
flartlar› tafl›d›¤› için denetçi olamayan
bir denetçinin nezdinde çal›fl›yorsa,
h) son befl y›l içinde denetçili¤e iliflkin
meslekî faaliyetinden kaynaklanan
gelirinin tamam›n›n yüzde otuzundan
fazlas›n› denetlenecek flirkete veya ona
yüzde yirmiden fazla pay ile ifltirak
etmifl bulunan flirketlere verilen denetleme ve dan›flmanl›k faaliyetinden
elde etmiflse ve bunu cari y›lda da elde
etmesi bekleniyorsa,
denetçi olamaz; ancak Türkiye Serbest
Muhasebeci Malî Müflavirler ve
Yeminli Malî Müflavirler Odalar› Birli¤i, katlan›lmas› güç bir durum ortaya
ç›kacaksa (h) bendindeki yasa¤›n
kald›r›lmas› için belli bir süreyle s›n›rl›
olarak onay verebilir.
(2) Bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflu,
bir flirket için alt› y›l arka arkaya
denetçi raporu vermiflse, o flirketin
finansal tablolar›n›n denetimi için tahsis etti¤i sorumlu ortak bafl denetçiyi
ve alt›ndaki denetim ekibini en az dört
y›l için de¤ifltirmek zorundad›r.
(3) Bu madde hükümleri, ilgili konuda
uzmanl›¤› flart olan ifllem denetçilerine
de uygulan›r. Kanunda veya esas sözleflmede aksi öngörülmemiflse ifllem
denetçisi genel kurul taraf›ndan atan›r
ve görevden al›n›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Maddenin 1. f›kras›nda yer alan
“Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluflunun
Kurulufl ve Çal›flma Esaslar› ve Denetleme Elemanlar›n›n Niteliklerine ‹liflkin Düzenlemeler”in Bakanlar Kurulu
Karar› ile de¤il meslek örgütü olan
TÜRMOB taraf›ndan yap›lmas›n›n
daha uygun olaca¤› kanaatindeyiz. Bu
düzenlemelerde de ilke olarak, uluslararas› standart ve düzenlemelerin esas
al›nmas› gereklidir.

Di¤er yandan maddenin (2.) f›kras›n›n
ise “Bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflu,
bir flirket için alt› y›l arka arkaya
denetçi raporu vermiflse, o flirketi
finansal tablolar›n›n denetimi için tahsis etti¤i sorumlu ortak bafldenetçiyi ve
alt›ndaki denetim ekibini en az dört y›l
için de¤ifltirmek zorundad›r” fleklinde
de¤ifltirilmesi dünya uygulamalar›na
daha uygun olacakt›r.

2.6. DENET‹M RAPORU (Md. 402)
Kanun Tasar› Tasla¤› genelinde finansal tablolar ve denetçi raporu içiçe geçmifl bir flekilde ifade edilmektedir.
Denetim Raporu ile ilgili tüm gereklilikler Uluslararas› Denetim Standartlar›n›n ilgili standartlar›nda belirlenmifl ve aç›kça kurala ba¤lanm›flt›r. Bu
nedenle Kanun’da hukuk tekni¤ine
uygun olarak Uluslararas› Denetim
Standartlar›na referans yap›lmas›
yeterli olacakt›r. Aksi takdirde taslakta
yer alan haliyle tan›mlanan bir denetim
raporunun Uluslararas› Denetim Raporuyla uyumlu oldu¤u söylenemez.
Ululslararas› Denetim Standartlar›
kapsam›nda yer alan denetim raporu
Mali ÇÖZÜM - 70

Hükmün (5)inci f›kras› ile getirilmifl
bulunan düzenleme de, UDS kapsam›nda yer almayan bir raporlama
fleklidir. UDS ile örtüflmedi¤inden
ç›kar›lmas›n›n do¤ru olaca¤› kan›s›nday›z.
Hükmün (7)nci f›kras›nda yer alan
düzenlemede denetim raporunun ayr›
bir k›sm›nda yer verilmesi gerekti¤i
düzenlenmifl olan hususta, ayr› bir
rapor haz›rlanmas› gerekti¤ini ve bu
raporun da finansal tablolar üzerine
haz›rlanan rapordan ayr› biçimde
sunulmas›n›n daha uygun olaca¤›
kan›s›nday›z.

asl›nda Kanun Tasar› Tasla¤›’nda
“onay yaz›s›” ile tan›mlanan doküman
ile s›n›rl›d›r. Madde kapsam›nda Hükmün (2) nci f›kras›nda, raporun özel
bölümü olarak tan›mlanan dokümanda
yer alan hususlar UDS kapsam›nda yer
almamaktad›r; bu sebeple, bu hususlara iliflkin yap›lacak denetimler bak›m›ndan mutlaka standartlar gelifltirilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu’nun flirketin durumu ve gelece¤i
hakk›ndaki tahlillerinin irdelenmesi ve
bunlar üzerine kanaat bildirilmesi uluslararas› denetimde rastlanan bir uygulama de¤ildir. Denetçinin ifllevinin
finansal tablolar ile s›n›rland›r›lmas›,
Yönetim Kurulu taraf›ndan y›ll›k faaliyet raporunda yap›lan saptamalar›n ise
sadece finansal tablolar ile ahengi
yönünden denetçi taraf›ndan de¤erlendirilmesi ve ancak bu ikisinin birbiri
ile örtüflmedi¤i gözlemlenen bulgular›n raporlamas› daha tatbik edilebilir
olacakt›r. UDS 570 uyar›nca denetçinin denetledi¤i iflletmelerin süreklili¤ine yönelik denetim ve raporlama standartlar› aç›kça belirtilmifltir. Bu maddede belirtilen denetlenen flirket veya
toplulu¤un varl›¤›n› tehlikeye atan,
geliflmesine engel teflkil eden olgular›n
saptanmas›, UDS 570’deki kapsam›
hayli aflmaktad›r ve tatbik edilebilir
de¤ildir.
(4) üncü f›kran›n “a” bendinde yer alan
“defterlerin usülüne uygun tutulup
tutulmad›¤›”na iliflkin denetim, UDS
kapsam›nda ele al›nan bir konu de¤ildir. Bu nedenle böyle bir denetimin
nas›l yap›laca¤›na iliflkin standartlar
mutlaka tespit edilmelidir.
‹SMMMO Yay›n Organ›

2.7. ONAY YAZISI (Md. 403)
Hüküm kapsam›nda öncelikle kenar
bafll›kta ve madde metninde yer almakta olan “onay yaz›s›” tabiri yerine
“denetçi raporu” tabirini kullanmak
UDS ile örtüflecektir.
Hükmün (3) üncü f›kras› kapsam›nda
yer verilmifl olan ayr›nt›lara iliflkin
hususlar UDS kapsam›nda denetçi
görüflünde yer verilmeyen hususlard›r.
Bu sebeple f›krada yer alan düzenlemeden ç›kar›lmas› gerekti¤ini düflünmekteyiz.
UDS uyar›nca denetçi raporlar› 4 flekilde olabilir: flarts›z görüfl, flartl› görüfl,
olumsuz görüfl ve görüfl bildirmeme.
Hükmün (4)üncü f›kras› ile getirilen
düzenlemenin bu yönde de¤ifltirilmesi
gerekti¤i kan›s›nday›z; f›kra metninin
Kanun Tasar› Tasla¤› ile yer verilmifl
hali ile b›rak›lmas›, UDS’ye çok ciddi
biçimde ayk›r›l›k teflkil edecek ve mali
tablolar›n tümü üzerinde olumsuz
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görüfl verilmesini gerektirecek önemlilikte olmayan ancak mali tablolarda
belirli kalemler aç›s›ndan önemli olabilecek hususlar›n (flartlar›n) varl›¤›
durumunda, denetçinin bu hususlar›
raporunda belirtmesini k›s›tlayacakt›r.
2.8. DENETÇ‹LER‹N SIR
SAKLAMADAN DO⁄AN
SORUMLULU⁄U (Md. 404)

Taslakta yer alan 404. maddenin 2.
f›kras›nda, 1. f›kra ile getirilen yükümlere ayk›r›l›k halinde sorumluluk
düzenlenmektedir. Buna göre getirilen
parasal cezalar gerçekçi amaca uygun
görünmemektedir. Kanaatimizce burada maddi bir tavan belirlenmesi yerine,
Uluslararas› uygulamalarda da öngörülen denetim ücretinin belirli bir kat›na
göre (ücretin 2 ila 4 kat›n› aflamaz gibi)
s›n›rlama yönteminin uygulanmas›

‹SMMMO Yay›n Organ›

daha do¤ru olacakt›r. Ayr›ca denetçilerin s›r saklamadan do¤an sorumlulu¤unun flirketin borsada ifllem görmesi
flart›na ba¤l› olmadan tüm anonim flirketler için ortak bir oranda belirlenebilmesi daha do¤ru olabilecektir.

3- SONUÇ :

Yaz›m›z›n bafl›nda da belirtti¤imiz
üzere, Türk Ticaret Kanunu Tasla¤›
orta ve uzun vadeli yol haritam›z olan
AB normlar›na uyumludur. Ayr›ca taslakta Türkiye koflullar› da uluslararas›
normlardan kopmadan titizlikte dikkate al›nm›flt›r. Yukar›da belirtti¤imiz ve
hepsi UFRS’na UDS’na ayk›r› olan
hususlar›nda dikkate al›nmas› halinde
taslak çok daha amaca uygun hale
gelecek ve Türkiye’nin ça¤dafl dünya
ile entegrasyonunda çok büyük bir rol
oynayacakt›r.
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JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI ‹LE
ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER
ÜZER‹NDEN YAPILAN GEL‹R VERG‹S‹
TEVK‹FATININ BEYAN VE ÖDEME
SÜRES‹NE ‹L‹fiK‹N SORUN
Dr. Ahmet Kavak
Yeminli Mali Müflavir

G

I - KONU
elir Vergisi Kanunu’nun 94’ncü maddesi gere¤ince yap›lan gelir vergisi
tevkifat›, 96 ve 97’nci maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak
98’nci maddesinde yaz›l› süre içinde ba¤l› bulunulan vergi dairesine muhtasar beyanname ile beyan edilip, 119’ncu maddesinde belirtilen süre içinde
ödenmektedir.
Di¤er taraftan bahsi geçen yasan›n, 5281 say›l› yasan›n 30’ncu maddesiyle eklenen ve 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e giren ve 31.12.2010
tarihine kadar yürürlükte kalacak geçici 68’nci maddesi uyar›nca, Türkiye Jokey
Kulübünce organize edilen yar›flmalara kat›lan atlar›n jokeylerine, jokey yamaklar›na ve antrenörlerine yap›lan ücret ödemeleri üzerinden öngörülen gelir vergisi tevkifat›n›n beyan ve ödeme süresine iliflkin sorunun varl›¤›, yaz›m›z›n
konusu olarak ele al›narak aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.

II – TEVK‹FATA ‹L‹fiK‹N YASAL DÜZENLEMELER
A. 5281 say›l› yasan›n 30’ncu maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen
geçici 68’nci maddesi öncesinde var olan ve halen uygulanan gelir vergisi tevkifat›na iliflkin düzenlemeleri, içerikleri ile birlikte, afla¤›daki flekilde s›ralayabiliriz.
1- Gelir Vergisi Kanunu’nun “Beyanname çeflitleri” bafll›kl› 84’ncü maddesinde;
iflverenler veya vergi tevkifat› yapan di¤er kimseler taraf›ndan kesilen vergilerin
matrahlar› ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine muhtasar beyanname ile
beyan edilece¤i,

‹SMMMO Yay›n Organ›
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lardan tevkif ettikleri vergileri ertesi
ay›n yirminci günü akflam›na kadar,
ödeme veya tahakkukun yap›ld›¤›
yerin ba¤l› oldu¤u vergi dairesine bildirilmesi gerekti¤i,
b) Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar d›fl›nda kalanlar›n
çal›flt›rd›klar› hizmet erbab›n›n say›s›
10 ve daha az olanlar, 94’ncü maddeye
göre yapacaklar› tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, ba¤l› bulunduklar› vergi dairesine önceden bildirmek
koflulu ile her ay yerine Ocak, Nisan,
Temmuz ve Ekim aylar›n›n yirminci
günü akflam›na kadar verebilecekleri,
7- Gelir Vergisi Kanunu’nun “Muhtasar beyanname muhteviyat›” bafll›kl›
99’ncu maddesinde muhtasar beyannamede bulunmas› gereken bilgilerin
neler oldu¤u,
8- Gelir Vergisi Kanunu’nun “Muhtasar beyanname verilmeyecek haller”
bafll›kl› 100’ncü maddesinde; genel
bütçeye dahil idare ve müesseselerin
yapt›klar› vergi tevkifat› için beyanname vermeyecekleri,
9- Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi
Nispeti” bafll›kl› 103’ncü maddesinde;
vergi tarifesine yer verilerek, ücret
gelirlerinin vergilendirilmesinde, tarifede yaz›l› vergi oranlar›n befl puan
indirilmek suretiyle uygulanaca¤›,
10- Gelir Vergisi Kanunu’nun “Tarhiyat›n muhatab›” bafll›kl› 107’nci maddesinde; tevkif suretiyle al›nan vergilerde tarhiyat›n, tevkifat› yapmak
zorunda olanlar ad›na yap›laca¤›,
11- Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi-

2- Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi
tevkifat›” bafll›kl› 94’ncü maddesinde;
kimlerin hangi ödemeler üzerinden ve
hangi oranlarda ve ne zaman gelir vergisi tevkifat› yapmak zorunda oldu¤u,

3- Gelir Vergisi Kanunu’nun “Tevkifata tabi olmayan ücretler” bafll›kl›
95’nci maddesinde; tevkifat uygulamas› d›fl›nda b›rak›lan ücretlerin nelerden ibaret bulundu¤u,
4- Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi
tevkifat›nda uyulacak esaslar” bafll›kl›
96’nc› maddesinde; vergi tevkifat›n›n
94’ncü madde kapsam›na giren nakten
veya hesaben yap›lan ödemelere uygulanaca¤› ve ücretler d›fl›nda kalan ödemelerde vergi tevkifat›n›n gayri safi
tutar› üzerinden yap›laca¤›,
5- Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi
tevkifat›n›n gösterilmesi” bafll›kl›
97’nci maddesinde;
a) ‹flverenlerin hizmet erbab›na ödedikleri ücretler üzerinden 94’ncü
madde gere¤ince yapt›klar› vergi tevkifat›n› ücret bordrosunda veya bordro
yerine geçen di¤er kay›tlarda gösterece¤i,

b) 94’ncü maddede yaz›l› ödemelerden
yap›lan vergi tevkifat›n›n, vergi tevkifat› yapanlar›n kay›t ve hesaplar›nda
ayr›ca gösterilece¤i,
6- Gelir Vergisi Kanunu’nun “Muhtasar beyanname verilme zaman›”
bafll›kl› 98’nci maddesinde;

a) 94’ncü maddesi gere¤ince vergi tevkifat› yapmaya mecbur olanlar›n bir ay
içinde yapt›klar› ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bun‹SMMMO Yay›n Organ›
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lendirme dönemi” bafll›kl› 108’nci
maddesinde; tevkif suretiyle ödenen
vergilerde, istihkak sahibinin ayr›ca
y›ll›k beyanname verme mecburiyeti
olmad›¤› durumlarda, tevkifat›n ilgili
bulundu¤u dönemler vergilendirme
dönemi say›larak, tevkif edilen vergilerin y›ll›k vergi yerine geçece¤i,
12- Gelir Vergisi Kanunu’nun “ Tarh
zaman›” bafll›kl› 109’ncu maddesinde;
tevkif yolu ile ödenen gelir vergisinin,
muhtasar beyannamenin verildi¤i
günde, muhtasar beyannamenin postayla gönderilmesi halinde, beyannamenin vergi dairesine geldi¤i tarihi
takip eden yedi gün içinde tarh edilece¤i,
13- Gelir Vergisi Kanunu’nun, “Vergi
tevkifat›n›n yat›r›lmas›” bafll›kl›
119’ncu maddesinde; yap›lan vergi
tevkifat›n›n, vergi kesintisi yapmak
zorunda bulunanlar taraf›ndan muhtasar beyannamenin verilmesi gereken
ay›n yirmi alt›nc› günü akflam›na kadar
ba¤l› bulunanlar vergi dairesine ödenece¤i,
14- Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi
tevkifat›n›n mahsubu” bafll›kl› 121’nci
maddesinde; y›ll›k beyannamelerde
gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlar
üzerinden bu kanuna göre kesilmifl
olan vergilerin, beyanname üzerinden
hesaplanan gelir vergisinden mahsup
edilece¤i ve mahsup edilemeyen miktar›n kalmas› halinde ise, bu tutar›n
mükellefin talebi üzerine kendisine red
ve iade edilece¤i,
aç›klanm›flt›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Yukar›da s›ralanan yasal düzenlemelerden 94’ncü madde hükmü temel
al›nd›¤›nda; muhtasar beyannamenin
tan›m›na iliflkin 84’ncü, tevkifata konu
edilmeyen ücretlere iliflkin 95’nci,
muhtasar beyannamenin muhteviyat›na iliflkin 99’ncu, muhtasar beyanname verilmeyen hallere iliflkin
100’ncü, tarhiyat›n muhatab›na iliflkin
107’nci, vergilendirme dönemine iliflkin 108’nci, tarh zaman›na iliflkin
109’ncu ve vergi tevkifat›n›n mahsubuna iliflkin 121’nci madde hükümlerinin gelir vergisi tevkifat›n›n geneline
uygulanmas› söz konusu oldu¤u halde;
a) Vergi tevkifat›nda uyulacak esaslar›
düzenleyen 96’nc› madde hükmü,
b) Vergi tevkifat›n›n gösterilmesine
yönelik 97’nci madde hükmü,
c) Muhtasar beyannamenin verilme
zaman›n› belirleyen 98’nci madde
hükmü,
d) Ücretlerden yap›lacak vergi tevkifat› oranlar›n› da kapsayan vergi tarifesini düzenleyen 103’ncü madde
hükmü,
e) Vergi tevkifat›n›n›n ödenmesini
düzenleyen 119’ncu madde hükmü,
sadece 94’ncü maddesi uyar›nca
yap›lan gelir vergisi tevkifatlar›na
uygulanabilmektedir.
B- 5281 say›l› yasan›n 30’ncu maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen
geçici 68’nci maddesinde; 01.01.2005
– 31.12.2010 tarihleri aras›nda uygulanmak üzere, , Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yar›flmalara
kat›lan atlar›n jokeylerine, jokey
Mali ÇÖZÜM - 70

yamaklar›na ve antrenörlerine yap›lan
ücret ödemeleri üzerinden %20
oran›nda gelir vergisi tevkifat›n›n
yap›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
Bu madde ile getirilen gelir vergisi tevkifat›n›n, jokeylere, jokey yamaklar›na
ve antrenörlere ücret ödemesini yapan
her kimse onun taraf›ndan (bu kiflinin
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’ncü
maddesi kapsam›nda tevkifat yapma
zorunlulu¤unun olup olmamas›na
bak›lmaks›z›n) yap›laca¤› ancak, ücret
ödemesinin Tükiye Jokey Kulübü
arac›l›¤› ile yap›lmas› durumunda ise,
sözkonusu tevkifat›n Türkiye Jokey
Kulübü taraf›ndan yap›laca¤› ve Gelir
Vergisi Kanunu’nun 23/2’nci maddesinde yer verilen ücret istisnas›n›n
yap›lacak tevkifat uygulamas›na etkisi
bulunmad›¤› madde metninde aç›kland›¤›, tevkifat›n matrah› ile birlikte
muhtasar beyanname ile bildirilmesi,
tarhiyat›n muhatab›, tarh zaman›, muhtasar beyannamesinin muhteviyat›,
vergilendirme dönemi ve tevkifat›n
mahsubuna yönelik olarak da,
yukar›da aç›klanan genel hükümlerin
uygulanmas› gerekti¤i tart›flmas›z
olmas›na karfl›n, söz konusu tevkifata
iliflkin muhtasar beyannamenin hangi
süre içinde verilmesi gerekti¤i hususu
ile bu tevkifat›n hangi süre içinde
ödenmesi gerekti¤i hususuna, ne geçici madde hükümleri içinde ne de,
yukar›da belirtilen düzenlemeler içinde
yer verilmemifltir.
Zira, muhtasar beyanname verilme
zaman›n› düzenleyen Gelir Vergisi
Kanunu’nun 98’nci maddesinde;
‹SMMMO Yay›n Organ›

94’ncü madde gere¤ince vergi tevkifat›
yapmaya mecbur olanlar›n bir ay içinde yapt›klar› ödemeler veya tahakkuk
ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ay›n
yirminci günü akflam›na kadar ödeme
veya tahakkukun yap›ld›¤› yerin ba¤l›
oldu¤u vergi dairesine bildirilece¤i,
vergi tevkifat›n›n yat›r›lmas›n› düzenleyen 119’ncu maddesinde de; 94’ncü
madde gere¤ince yap›lan vergi tevkifat›n›n, vergi kesintisi yapanlar
taraf›ndan beyanname verecekleri ay›n
yirmi alt›nc› günü akflam›na kadar
ba¤l› bulunduklar› vergi dairesine ödenece¤i, hükmünün, geçici 68’nci maddesi uyar›nca yap›lan gelir vergisi tevkifat›n›n beyan› ve ödenmesine yönelik olarak uygulanmas› mümkün de¤ildir.
Belirtilen söz konusu yasal bofllu¤un,
uygulamada
yukar›da
de¤inilen
hükümler çerçevesinde afl›lmaya çal›fl›l
mas› yükümlülerin bu hususu kabullenmesi kofluluna ba¤l›d›r. Bu da çok
sa¤l›kl› bir yaklafl›m de¤ildir. Zira
geçici 68’nci madde hükümü kapsam›nda yap›lan tevkifat› beyan etmeyen yükümlü için hangi yasal dayanak
gösterilerek beyanda bulunmad›¤›
veya beyannamesini veren ve ödemesini yapmayana da, hangi yasal dayanak
gösterilerek vadesinde ödenmedi¤i
ileri sürülerek ifllem yap›lacakt›r?
Do¤abilecek muhtemel ihtilaflar›n
önlenmesi bak›m›ndan yukar›da yer
verilen yasal bofllu¤un bir an önce
giderilmesi yerinde olacakt›r.
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III - SONUÇ

Önceki bölümde etrafl›ca aç›kland›¤›
üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 68’nci maddesine istinaden yap›lan
gelir vergisi tevkifat›n›n beyan ve
ödeme süresine iliflkin yasada herhangi
bir düzenleme yer almad›¤› gibi, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 94’ncü maddesine göre yap›lan tevkifat›n beyan ve
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ödeme süresini düzenleyen 98 ve
119’ncu madde hükümlerinin de uygulanmas› mümkün de¤ildir.

Bu nedenle, yap›lacak bir yasal düzenleme ile söz konusu hukuki bofllu¤un
bir an önce giderilmesi, oluflacak ihtilaflar›n önlenmesi bak›m›ndan yerinde
olacakt›r.
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VERG‹ S‹STEM‹ - VERG‹ YÜKÜ VE
KAYIT DIfiILIK
Necati PERÇ‹N
Gelirler Baflkontrolörü
I. G‹R‹fi

T

ürk vergi sisteminin ana unsurlar› olan, vergi idaresi ve vergi mevzuat›n›n
sorunlar›n›n neler oldu¤u ve tespit edilen sorunlar›n nas›l çözümlenece¤i
ile sistemin sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflturulabilmesi için yürürlü¤e konulmas›
ve uygulanmas› gereken çözüme muhtaç konular›n neler oldu¤u uzun zamandan
beri ve özellikle son on befl-yirmi y›ld›r tart›fl›lmaktad›r.
- Vergi mevzuat›n›n basitlefltirilmesi,
- Vergi yükünün tabana yay›lmas›,
- Kay›t d›fl› ekonominin önlenmesi,
- Gelir idaresinin yeniden yap›land›r›lmas›, kurulacak güçlü bir yap› içersinde
kamu denetim birimleri aras›ndaki uyum ve düzenin sa¤lanarak yap›n›n basitlefltirilmesi,
fleklinde özetlenebilecek bafll›klar son y›llarda çeflitli kesimler taraf›ndan ifade
edilen konular haline gelmifltir.
Say›lan konular ile ilgili olarak yap›lan çal›flmalar, son y›llarda özellikle artm›fl,
yap›lan tespitler ile mevcut sorunlar›n çözümlenmesine yönelik öneriler ve
yap›lan yasal düzenlemelere ve vergi reformu olarak sunulan bir çok düzenlemeye ra¤men sorunlar çözüme kavuflturulamam›flt›r.

II. VERG‹ KANUNLARINA ‹L‹fiK‹N ÇOK KISA BAZI
‹STAT‹ST‹K‹ B‹LG‹LER
1. Yasal De¤ifliklik Say›lar›na ‹liflkin ‹statistiki Bilgiler
1960 y›l›ndan 2004 y›l› sonuna kadar geçen yaklafl›k 40 y›ll›k süreçte, vergi
yasalar›na iliflkin olarak yap›lan yasa de¤iflikliklerine iliflkin tespitler flöyledir.
01.01.1960-31.12.1979 tarihleri aras›nda 20 y›ll›k bir süreçte 34 adet,
01.01.1980-31.12.1999 tarihleri aras›nda 20 y›ll›k bir süreçte 71 adet,
01.01.1990-31.12.2002 tarihleri aras›nda 13 y›ll›k bir süreçte 6 adet,
‹SMMMO Yay›n Organ›
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de¤iflikliklerin bir veya ikisi hariç, hiç
biri vergi reformu düzeyinde olamam›fl, aksine mevcut vergi sistemini
zafiyete u¤ratm›fl, önceden kald›r›lan
hükümler yeniden ihdas edilmifl,bir
k›s›m hükümler hiç uygulanmaks›z›n
yürürlükten kald›r›larak vergi mevzuat›nda bir istikrar da tutturulamam›flt›r.
Nereden buldun ve servet beyan› incelemeleri yürürlü¤e konulamam›flt›r.

01.01.2003-31.12.2004 tarihleri
aras›nda 2 y›ll›k bir süreçte 14 adet,
Konu ile ilgili olarak yap›lan bu kadar
çok yasal de¤iflikli¤in yan›nda, ayr›ca
yay›mlanan genel tebli¤ler, iç genelgeler ve istisna had ve tutarlar› ile vergi
oranlar›na dönük Bakanlar Kurulu
Kararlar› ile son y›llar›n uygulamas›
olan muktezalar ve sirkülerler de dikkate al›nd›¤›nda karfl›m›za adeta korkunç bir yasal de¤ifliklikler külliyat›
ç›kmaktad›r.
Art›k o kadar s›k de¤ifliklik yap›lmaktad›r ki, adeta günübirlik denilecek
zaman aral›klar›nda de¤ifliklik olmakta, istisna ve vergi oranlar› konusunda
her dönem farkl› uygulamalara girilmektedir.Yine son y›llar›n en büyük
sorunlar›ndan birisi de verginin
yasall›¤› ve dönemselli¤i ilkelerinin
s›k s›k göz ard› edilmekte oldu¤udur.
Oysa ki vergi yasalar›nda flu veya bu
flekilde; çok s›k yap›lan de¤ifliklikler
vergi uygulamalar›nda istikrars›zl›¤a
sebebiyet vermekte, vergi yasalar›nda
yap›lan de¤ifliklikler esas›nda istenmemesine ra¤men; birbiri ile ilgili maddeler aras›ndaki irtibat kopmakta ve
uygulamadan kaynaklanan boflluklar
do¤maktad›r. Bu durumda mükelleflerin hem mevzuata hem de vergi idaresine olan güvenini sarsmaktad›r.
1980 y›l›ndan günümüze kadar geçen
süreçte ekonomik hayatta yaflanan çok
h›zl› de¤iflime paralel olarak bu kadar
çok de¤ifliklik yap›lmas›na ra¤men,
mali sistem maalesef yerine oturmad›¤› gibi mevcut durumun kötü bir
versiyonu haline gelmifltir. Yap›lan
‹SMMMO Yay›n Organ›

2. Gelir Ve Kurumlar Vergisi
Has›lat›na ‹liflkin ‹statistiki Bilgiler
Dolays›z vergiler yani do¤rudan al›nan
vergiler olarak nitelendirilen gelir vergisi ve kurumlar vergisi has›lat›n›n,
toplam vergi gelirleri içindeki pay›,
özellikle son y›llarda, sürekli azalmaya
bafllam›flt›r.
1980 y›l›ndan bu yana, gelir ve kurumlar vergisi has›lat› ve toplam vergi
gelirleri içindeki pay› afla¤›da tabloda
gösterilmifltir. Tablodan da fark edilece¤i gibi, ‘dolays›z vergiler’ olarak
adland›r›lan, gelir ve kurumlar vergisi
has›lat›, toplam vergi gelirlerine oranland›¤›nda, sürekli olarak geriledi¤i
göze çarpmakta yani dolays›z vergiler
azalmaktad›r. Buna göre;
Gelir Vergisi has›lat›n›n, toplam vergi
gelirleri içindeki pay›;
1980 y›l›nda yüzde 51.7 iken,
1990’da yüzde 40’a,
2001’de yüzde 29’a,
2002’de ise birdenbire yüzde 23’e
düflmüfltür.
Gerileme izleyen y›llarda da devam
etmifl ve 2005’te 17,8 olarak öngörülmüfltür.
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Özetle, son 25 y›l içinde, gelir vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki pay›,
yüzde 51,7’den 17,8’e gerilemifl.
Afla¤›daki tabloya dikkat edildi¤inde, hayat standard› esas›n›n yürürlükten kalkmas›yla, gelir vergisi tahsilat›n›n, 2002 y›l›nda aniden alt› puan azald›¤› göze
çarpmaktad›r.
Kurumlar Vergisi has›lat›n›n, toplam vergi gelirleri içindeki pay› ise;
2003 y›l›nda yüzde 10,3 iken,
2004’te yüzde 9,6’ya düflüyor.
2005 y›l›nda ise yüzde 7,5’e düflmesi öngörülüyor.
Kurumlar vergisi mükellefi artmas›na ve 630 bine ulaflmas›na karfl›n bu art›fla
paralel bir has›lat göze çarpmamaktad›r.
Kurumlar Vergisi has›lat›n›n yüzde 60’›n›n ilk 100 mükelleften, yüzde
27’sinin ise ilk üç mükelleften tahsil ediliyor olmas›, ülkemizde suni bir
kurumlaflma oldu¤unun ve kurumlaflmadan gerekli vergi getiri art›fl›n›n sa¤lanamad›¤›n›n kan›tlar›d›r.1
GEL‹R VERG‹S‹
KURUMLAR VERG‹S‹
YILLAR
1980
1981
1990
1995
2001
2002
2003
2004
2005

Has›lat

(Milyar TL)
388
574
18.591
329.783
11.579.424
13.717.660
17.063.761
17.844.367
21.170.000

Toplam Vergi

Gel. Oran› (%)
51.7
48.2
40.9
30.4
29.1
23.0
20.2
19.8
17.8

Has›lat

(Milyar TL)
37
125
4.637
103.241
3.675.665
5.575.495
8.645.345
8.714.752
8.890.000

Toplam Vergi

Gel. Oran› (%)
4,9
10,5
10,2
9,5
9,3
9,3
10,3
9,6

NOT: 2005 y›l› bütçe gerekçesi verilerinden al›nm›flt›r. Di¤erleri için Bkz.
www.muhasebat.gov.tr

7,5

KAYNAK: Özgür fiAHAN, "Gelir ve Kurumlar Vergisi Has›lat›ndaki Geliflmelerin
Analizi ve De¤erlendirilmesi", Yaklafl›m Dergisi Mart ve Nisan 2005

Gelir ve Kurumlar vergilerinin gerilemesine karfl›l›k, 1980’de yüzde 37 olan
dolayl› vergilerin, sürekli olarak artarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek oran›
olan yüzde 74’e dayanmas›, ciddi bir sorun olarak göze çarpmaktad›r.
1 KIZILOT, fiükrü, Hürriyet Gazetesi, Mali Yaklafl›m Köflesi “Gelir ve Kurumlar Vergisi Has›lat› Azal›yor”
30.03.2005
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2005 y›l› Bütçe Yasas›’na göre, vergi
gelirlerinin yüzde 29.2’sinin özel
tüketim vergisinden sa¤lanmas›
öngörülmektedir. 2005 y›l›nda flirketlerin kârlar› üzerinden al›nmas›
öngörülen kurumlar vergisi’nin
tutar› yaln›zca 8.890 katrilyon (8.9
milyar YTL) iken, kolal› gazozlar,
alkollü içkiler ve tütün mamulleri
üzerinden al›nacak özel tüketim vergisinin tutar› 10.547 katrilyon (10.5
milyar YTL) olarak öngörülmektedir.

ifllemlerle katma de¤er vergisinden ve
özel tüketim vergisinden kaç›narak
tüketim yani harcama düzeylerini
korumaya çal›fl›yorlar.
Maalesef vergi daireleri de bulunduklar› alanlarda ekonomik faaliyetleri
tam olarak kavrayamamaktad›r. Personel ve teknik olanaklar›n gelifltirilmesine iliflkin çal›flmalar (bilgisayar, iletiflim ve destek alt yap›s› / teknolojik alt
yap›... v.s.) devam etmekle beraber
sonuca dönük ya da daha aç›k bir ifade
ile mükellef tespitine ve takibine
dönük çal›flmalar yetersizdir. Vergi
dairelerinin personel sorunlar› yan›nda
fiziksel sorunlar› da vard›r. Bu sorun
binalar›n yetersizli¤i ile s›n›rl› kalmay›p demirbafl, döfleme, donan›m,
tafl›t vb. aç›s›ndan da geçerlidir. Bu
durum mükellefiyet takip ve kontrolünü zorlaflt›rmakta ve mükellefiyet
say›s› art›r›larak verginin tabana
yay›lmas› sa¤lanamamaktad›r.
Sahtecilik ve kaçakç›l›k gibi suçlar›n,
pek çok nedeni kolayca s›ralanabilir.
Bu nedenlerin aras›nda en önemlilerinden birisini vergilerin yüksekli¤i oluflturuyor. Özellikle son y›llarda dolayl›
vergi oranlar›n›n önemli ölçüde artm›fl
olmas› dolayl› vergilerle ilgili
kaçakç›l›k olaylar›n›n artmas›na yol
açm›flt›r.
Sadece alkollü içkiler de¤il, özel
tüketim vergi yükü yüksek, sigara
mamulleri ve
otomotivde de
kaçakç›l›k olaylar›n›n artt›¤› görülmektedir.
Örne¤in düflük vergili dökme LPG’nin
daha yüksek vergili otogaz LPG olarak

3. Dolayl› Vergi Oranlar›ndaki
Art›fl›n Sonuçlar›
Geliri (kazanc›), yani flirket kârlar›n› ve serveti vergilemek yerine,
harcamalar› yüksek oranda vergilemek, yani gelir üzerinden do¤rudan
vergi almak yerine dolayl› vergi tercihi ülkemizde en üst noktalara gelmifl durumdad›r. Dolayl› vergilerin
(katma de¤er vergisi, özel tüketim
vergisi, harçlar vb.) toplam vergiler
içerisindeki pay› 3/4 düzeyine
ulaflm›fl durumdad›r.
Özellikle sigara, alkollü içkiler ve petrol gibi talep esnekli¤i düflük mal ve
hizmetlerden elde edilen tüketim vergileri kamu için önemli bir gelir kayna¤› haline gelmifltir.
Türkiye’nin alkollü içeceklerin vergisi bak›m›ndan Avrupa’n›n en yüksek vergi oranlar›n› uygulayan ülkeler aras›nda en ön s›ralarda bulundu¤u ifade edilmektedir.
Bozulan gelir da¤›l›m› ve yetersiz
denetim ortam›nda, bireyler faturas›z
‹SMMMO Yay›n Organ›
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sat›lmas› yoluyla ÖTV kay›p ve
kaça¤›na sebebiyet verilmektedir.
Yine Ülkenin pek çok yerinde kaçak
akaryak›t sat›lmas›, benzine solvent
kat›lmas› vb. olaylar›n›n yan›nda,
sahte içki üretimi ve içki kaçakç›l›¤›
artm›fl bulunmaktad›r.
Dolayl› vergilerin yüksekli¤i, sahtecilik ve kaçakç›l›¤› art›rarak, gelir,
kurumlar vergisi, ithalde al›nan
KDV, gümrük vergisi gibi vergilerde de gelirlerin azalmas› sonucunu
do¤urmaktad›r.
Bu da kara para elde edenlerin piyasalara kanunsuz (s›cak para) sokmalar›
anlam›na gelmektedir.
Kay›t d›fl› ekonominin yayg›nlaflmas›n›n yan›nda, ulusal paran›n
afl›r› de¤erlenmesi sonucunda 2005
y›l›nda öngörülen vergi gelirleri
hedefine ulaflman›n güçleflti¤i düflünülmelidir.
Ulusal paran›n afl›r› de¤erlenmesi,
üretimi güçlefltirip, ithalat› teflvik
ediyor. Kapanan iflyerleri iflsizli¤i
art›r›rken, kay›t d›fl› iflçi çal›flt›rma
ve kay›t d›fl› üretim giderek daha
fazla yayg›nlafl›yor.
Asl›nda yap›lmas› gereken belli;
kapsaml› bir vergi reformuna ihtiyaç var. Y›llard›r, vergi reformu
yap›laca¤› söyleniyor ama nedense
bu bir türlü gerçekleflmiyor.
Gelir üzerinden al›nan vergilerde, otokontrol araçlar›n›n yeniden getirilmesi, denetimin etkinlefltirilmesi ve

kay›td›fl› ekonomi ile mücadelede
etkili olabilecek düzenlemelerin
yap›lmas›, Bankac›l›k sisteminin düzene sokulmas› k›sa dönemde al›nabilecek önlemlerden baz›lar› olarak göze
çarp›yor.
4. Vergi Yükü ‹le ‹lgili Baz› ‹statistiki
Bilgiler
Geliflmifl ülkeler y›llard›r gayri safi
milli has›lan›n % 30’u civar›nda bir
k›sm›n› vergi olarak almakta ve bunu
devlet kanal›yla harcamaktad›r. Bu
ülkelerde dolays›z vergilerin toplam
bütçe gelirleri içindeki pay› % 70 ‘lere
yaklafl›rken, dolayl› vergilerin pay› ise
% 30 ‘lara kadar inmektedir. 2
Türkiye’de, 1980 y›l›nda %14 civar›nda olan vergi yükü, 1985 y›l›nda %
10 seviyelerine düflmüfltür. Dokuz
y›ll›k bir aradan sonra ancak 1994
y›l›nda yeniden % 15 seviyesine yükselen vergi yükü, 1995 y›l›ndan itibaren hemen her y›l yükselerek, 2002
y›l›nda % 21.8 olarak gerçekleflmifltir.
Türkiye’de 2002 y›l›nda, dolayl› vergilerin toplam bütçe gelirlerine olan
oran› % 66, dolays›z vergi gelirlerinin
ise % 34 olarak gerçekleflmifltir.
2000’li y›llarda 1990’lara göre,Türkiye’nin vergi yükünde afl›r› bir art›fl
oldu¤u görülmektedir.
Ancak, bu artan vergi yükünü say›lar›
azalan vergi yükümlüleri kendi aralar›nda paylaflmak zorunda kalm›fllar,
baflka bir ifade ile mevcut mükellef
say›s› art›r›lamam›flt›r.

2 ÖZKARA, Mehmet, Dr. “Ekonomik Krizlerin Temel Sebebi: Düflük Vergi Yükü”, www. alomaliye.com

‹SMMMO Yay›n Organ›

45

Mali ÇÖZÜM - 70

III. SONUÇ
Yaz›m›z›n yukar›daki bölümlerinde de
belirtildi¤i üzere Türkiye'de vergi
taban›n›n darl›¤› ve kay›t d›fl› ifllemlerin yayg›nl›¤› nedeniyle gerçek matrahlar üzerinden vergi ödeyenler s›n›rl›
kalm›fl, sistem vergi ödeyenler üzerine
a¤›r yükler getirirken, vergi ödemeyenler için ülkeyi vergi cenneti haline
getirmifltir.
Bu nedenle;
- Vergi taban›n›n geniflletilmesi,
- Kay›t d›fl› ekonominin kayda
al›nmas›, (paran›n, mal›n, hizmetin ve
tüm ticari faaliyetin e- ticaret dahil
takip edilmesi)
- Sistemin hem mevzuat ve hem de
idari anlamda basit ve aç›k hale getirilmesi,
- Adaletli ve ça¤dafl bir sistemin oluflturulmas› zorunludur.
Bu yönde bugüne kadar yap›lan
çal›flmalar›n yeterli olmamas› nedeniyle kay›t d›fl› ekonominin kayda
al›nmas› ve verginin tabana yay›lmas›
önemli bir sorun olarak güncelli¤ini
korumaktad›r.
Toplam ekonominin çok büyük bir
bölümünün kay›tlara girmemifl olmas›

‹SMMMO Yay›n Organ›

ekonominin gerçek boyutunun ve ekonomik büyüklükleri belirleme imkan›n›n ortadan kald›rd›¤› gibi mali aç›dan
da son derece önemlidir.
Kay›t d›fl› ekonominin gerçek boyutu
bilinmeden kamu kesiminin büyüklü¤ü, iflsizlik oran› gibi temel ekonomik
verilere ulafl›lmas› da mümkün de¤ildir. Kay›t d›fl› alan ayn› zaman da vergilendirilmemifl alan olarak da
karfl›m›za ç›kt›¤›ndan bu durum en
önemli finansman kayna¤› olan vergi
gelirlerini de olumsuz etkilemektedir.
Vergi oranlar›n›n art›r›lmas› ve yeni
vergiler ihdas› yoluyla mevcut kay›tl›
vergi mükellefleri üzerinden al›nan
vergi gelirlerinin art›r›lmas›n›n s›n›r›na
gelinmifl olmas› kay›t d›fl› b›rak›lan
alanlar›n tespit edilerek vergilendirilmesini zorunlu k›lmaktad›r.
Ayr›ca dolays›z vergi pay›n›n
artt›r›lmas›, dolayl› vergilerin de daha
makul seviyelere çekilmesi gerekmektedir. Dolays›z vergi gelirlerinin
art›r›lmas›nda da vergi oranlar›n›n
daha fazla art›r›lmadan vergi yükünün
tabana yay›lmas›n›n sa¤lanmas›, istisna ve muafiyetlerin kapsam›n›n
daralt›larak verginin yayg›nlaflt›r›lmas›
gibi yöntemler tercih edilmelidir.
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KRED‹ KARTLARI ‹LE YAPILAN TAKS‹TL‹
SATIfiLARIN F‹NANSAL, HUKUKSAL VE
VERG‹SEL BOYUTU
Ercan ALPTÜRK
Gelirler Baflkontrolörü

K

G‹R‹fi
redi kart›; banka ve kartl› sistem kurmaya ya da kart ç›karma amac›yla
kurulmufl flirketlerin, kendi kurduklar› sistem çerçevesinde yurtiçinde ya
da d›fl›nda kartl› sistem kurma ya da ç›karma amac›yla kurulmufl flirketler
ile yapt›klar› anlaflmalara dayanarak, sahipli¤i kendilerine iliflkin olmak üzere
ç›kard›klar›, tafl›yana (hamile) mal, hizmet ya da para sa¤lama ile her türlü ödemeleri yapma olana¤› sa¤layan kartt›r.1
Bir ödeme arac› olan kredi kart›, ayn› zamanda düflük maliyetli potansiyel kredi
limitine sahip nakit ve gayrinakdi uygulanabilen tüketici kredisinin bir türünü de
oluflturmaktad›r.
Son günlerde Türkiye'yi bir taksitli al›flverifl ç›lg›nl›¤› sarm›fl durumda iken,kredi
kartlar›na yap›lan kampanyalarla tüketicilere,hemen hemen her üründe neredeyse 12,15 hatta 18 aya varan taksit imkan› sunulmaktad›r.Taksitli kampanyalar
halk› yüksek düzeyde tüketime itmektedir ancak ifl ödemeye gelince sorunlar
bafllamaktad›r.Nitekim, bu y›l›n 11 ay›nda kredi kartlarla yap›lan al›flveriflin
177.9 trilyonun karfl›l›¤› ödenememifl ve tüketicilerin kredi kart› borcu toplam
480 trilyona ç›km›flt›r.2
Temelde, kredi kartlar› uluslararas› finans gücünün kendi kar maksimizasyonu
için imal etti¤i bir yöntemdir. Kredi kart› uygulamas› da, kart flirketi, banka,
sat›c› ve müflteri aras›nda örülen bir karfl›l›kl› iliflkiler a¤›d›r. En üst gelir gruplar›nda kredi kart›, nakit tafl›ma zorunlulu¤unu kald›rd›¤› gibi, ayn› zamanda bir
statü sembolü rolü oynamaktad›r. Üst-orta denilen 'B' gelir grubundaki kart
sahipleri ise kredi kartlar›n› düzenli kullanmay› bir al›flkanl›k haline getirmifller.
Bu grup ekonomik gelirlerinin bilincinde ve giderlerini buna göre ayarlayabil1 Mehmet BAYDEM‹R, “Kredi Kart› Türleri”, Vergici Ve Muhasebeci ‹le Diyalog Dergisi, Süryay Süreli
Yay›nlar›, Y›l:13, 1998/6, ‹stanbul, s.52 S:146(fiubat 2005),s.36.
2 www.dunyaonline.com / 17.11.2004
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mektedir.Ancak daha alt gelir gruplar›na inildi¤inde, kart sahiplerinin bir
tüketim ç›lg›nl›¤› içinde kapasitelerini
aflt›klar› görülmektedir.Bunun vard›¤›
nokta da ço¤u kez mahkeme veya
haciz davalar›d›r. Son dönemde oluflan
tabloda ise, kredi kart› kullan›c›lar› ile
ekonomik karar alma mekanizmalar›
karfl› karfl›ya gelmifl durumdad›r.Buna
karfl›l›k tüketici kredilerini azaltmaya
yönelik bir tak›m önlemler al›nsa da
tüketiminve kart kullanma ç›lg›nl›¤›n›n
h›z› yinede azalmam›flt›r. Bunun üzerine bankalar da istemeyerek kredi kart›
sat›fllar›n› azaltmay› ilk kez telaffuz
etmifllerdir.
Türkiye'de tüketicileri bir süredir etkisi alt›na alan kredi kart›yla ya da
al›flverifl kartlar›yla taksitli sat›fllar
s›k›nt› yaratmaya bafllam›fl olup,özellikle krizden sonra iyice yayg›nlaflan
ve g›da ürünlerinde 12 aya kadar ç›kan
taksitlerin, sat›fllar› art›rmad›¤› aksine
gelece¤i sat›n ald›¤› için büyük sorunlara neden olaca¤› ifade edilmifltir.1
milyon liraya sat›lan bir ürünü 12 taksitte ödemek mant›kl› de¤ildir, ancak
y›lbafl›, ramazan ay› ve yaz döneminde
sayfiye ya da tatil yörelerinde büyük
harcamalar›n gerçekleflti¤i zamanlarda, belli ve makul oranlarda taksit
yap›lmas›n›n uygulanabilir oldu¤u
kanaatine var›lmaktad›r. 6-12 ay taksit
gibi zorlama uygulamalar, nihai tüketiciye yarar sa¤lamaktan ziyade baz›
küçük perakendecilerin daha çok ifline

yaramaktad›r.Cüzdan›nda bol miktarda
kredi kart› bulunan geleneksel küçük
perakendeciler, h›zla nakde çevrilebilen g›da ürünlerini 4-12 taksitle organize perakendecilerden temin ederek,
süratle nakde çevirebilir ve pazar›n
dengelerinin de¤iflmesine neden olabilmektedir.3

KRED‹ KARTLARIYLA
YAPILAN TAKS‹TL‹ SATIfiLARIN
F‹NANSAL BOYUTU

Taksitli sat›fl tan›m› "Tüketicinin
Korunmas› Hakk›nda"ki Yasan›n 6/A
maddesinde yer almaktad›r. Bu
tan›mlamaya göre "Taksitli sat›fl, sat›m
bedelinin en az iki taksitte ödendi¤i ve
mal›n veya hizmetin sözleflmenin
düzenlendi¤i anda teslim veya ifa edildi¤i sat›m türüdür".Taksitli sat›fllar›n
taksitli sat›fl sözleflmesi ile birlikte
yap›lmas› gerekmektedir. Bir baflka
anlat›mla taksitli sat›fllar›n sözleflmeye
ba¤lanmas› zorunludur. Dolay›s›yla
taksitle sat›fl sözleflmesinin yaz›l› flekilde yap›lmas› zorunlu olmaktad›r.
Yasal düzenleme gere¤i sözleflmede
bulunmas› gereken asgari unsurlar flunlard›r;
•Tüketicinin ve sat›c› veya sa¤lay›c›n›n
isim, unvan, aç›k adresleri varsa eriflim
bilgileri,
• Mal›n veya hizmetin Yeni Türk Liras›
olarak vergileri dahil peflin fiyat›,

• Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek
Yeni Türk Liras› olarak toplam sat›fl fiyat›,

3 Satfiye YUVA K‹RAÇÇ‹ – Radikal – 14.11.2004
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Söz konusu belirtilen hallerin
varl›¤›nda sat›c› ödenen miktara göre
gerekli faiz indirimini yapmakla
yükümlü tutulmufltur. Sat›c› veya sa¤lay›c›, taksitlerden birinin veya birkaç›n›n ödenmemesi halinde kalan
borcun tümünün ifas›n› yani ödenmesini talep etme hakk›n› sözleflme üzerinde sakl› tutmufl bulunuyorsa, bu hak,
ancak sat›c›n›n veya sa¤lay›c›n›n bütün
edimlerini ifa etmifl olmas› durumunda
ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki
taksiti ödemede temerrüde düflmesi ve
ödenmeyen taksit toplam›n›n sat›fl
bedelinin en az onda biri olmas› halinde kullanabilir. Buna göre e¤er ödenmeyen taksit miktar› toplam borcun
onda birinden az bir miktar› ifade ediyorsa bu takdirde sat›c› geriye kalan
borçlar›n tamam›n›n ödenmesini isteyemeyecektir.
Di¤er yandan e¤er ödenmeyen borç
miktar› toplam borcun yüzde onunu
afl›yorsa bu takdirde sat›c›n›n veya sa¤lay›c›n›n geriye kalan borcun tamam›n›
isteyebilmesi için tüketiciye en az bir
hafta süre vermesi ve bu ba¤lamda da
"muaceliyet" uyar›nda bulunmas›
gerekmektedir.Sözleflme flartlar› koflullar ne olursa olsun tüketici aleyhine
de¤ifltirilemez.Taksitli sat›fl sözleflmelerinin iki örnek olarak düzenlenmesi
taraflarda birer örnek sözleflmenin
bulunmas› gerekmektedir. Çünkü ileride ortaya ç›kacak uyuflmazl›klarda

• Faiz miktar›, faizin hesapland›¤›
y›ll›k oran ve sözleflmede belirlenen
faiz oran›n›n yüzde otuz fazlas›n› geçmemek üzere gecikme faizi oran›,
• Peflinat tutar›,
• Ödeme plan›,

• Borçlunun temerrüde düflmesinin
hukuki sonuçlar›,

Taksitli sat›fl sözleflmesinin yukar›da
da belirtildi¤i üzere asgari bilgileri
içermesi gerekmektedir. Sat›c› veya
sa¤lay›c›, bu bilgilerin sözleflmede yer
almas›n› sa¤lamak ve taraflar aras›nda
akdedilen sözleflmenin bir örne¤ini
tüketiciye vermekle yükümlüdür E¤er
sözleflmeden ayr› olarak sat›c› ile tüketici aras›nda taksitlerin ödenmesine
yönelik olarak senet düzenlenecek ise
bu takdirde senetler her taksit ödemesi
için ayr› ayr› olacak flekilde ve sadece
nama yaz›l› olarak düzenlenebilecektir. Bir baflka anlat›mla taksitli sat›fllarda düzenlenecek senetler hamiline
yaz›l› olmayacakt›r. Bu koflullar çerçevesinde düzenlenmeyen senetler geçersizdir. 4

Tüketici; borçland›¤› daha aç›kça takside ba¤lad›¤› toplam miktar› önceden
ödeme hakk›na sahiptir. Bir baflka
anlat›mla tüketici vadesi gelmemifl
borç taksitlerini önceden ödeyebilir.
Bu ba¤lamda tüketici bir taksitten az
olmamak kofluluyla bir veya birden
fazla taksit ödemesinde de bulunabilir.
4 Veysi SEV‹⁄, Dünya, 04.07.2003
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Odas›’n›n yapt›rd›¤› bir araflt›rma
sonucunda; 8 kredi kart› sayesinde bir
günde tükenen et, süt, peynir gibi g›da
maddeleri ile benzine üç aya varan taksitlendirme yap›lmakta, giyim ve
kuflam ya da di¤er eflya al›mlar›nda
taksitlendirme oniki aya kadar ç›kabilmektedir. Bu durum, tüketicileri afl›r›
borçland›rmaya özendirmektedir.

taraflar haklar›n› mevcut sözleflme
hükümlerine göre arayacaklard›r.5

Son dönemin en sessiz sedas›z ilerleyen ve kronikleflme yolunda büyük
mesafe kaydeden sorunlar›ndan biri
olan kredi kartlar›yla ilgili problem,
büyük ölçüde ödeme s›k›nt›s›n›n do¤mas›ndan kaynaklanmaktad›r.Ödemelerdeki aksamalar ise büyük olas›l›kla
kart sahibinin gelirindeki s›k›nt›dan
ileri gelmektedir.Ya gelirinin üzerinde
al›flverifl yap›lmas› ya da gelirinin
ak›fl›nda bir sorun ortaya ç›kmakta, her
iki noktada da banka karl› ç›kmaktad›r.
Çünkü en az ödenmesi gereken miktar›n bile tahsil edildi¤ini ve gerisinin
faize tabi tutuldu¤unu düflünürseniz
çok güzel bir kazanç elde edilmektedir.Çünkü kredi kartlar›na uygulanan
faiz, Türkiye’deki faiz oranlar›n›n çok
çok üstünde seyretmektedir.6

KRED‹ KARTLARIYLA YAPILAN
SATIfiLARIN F‹NANSAL BOYUTU
Türkiye'deki kredi kart› kullan›c›lar›n›n borcu yüksek seviyelere
ulaflm›flt›r. Bu konuda yap›lan yorumlar ise hiç de iç aç›c› de¤ildir.Tefeciden
borç alman›n, kredi kart› kullanmaktan
daha cazip hale geldi¤i bile söylenmektedir.Bu durumun oluflmas›nda
bankalar›n kredi kartlar›na gelince
faizleri düflürmemekte ›srar etmeleri de
önemli rol oynamaktad›r..Kart sahiplerinin ödenmeyen borcu 2004 y›l› sonu
itibariyle 480 trilyon liraya ulaflm›flt›r.
Kredi kart›yla al›flverifl yapmay› seven
ama bir türlü ö¤renemeyen Türkiye'de
bankalar›n kredi kartlar›na tüketici kredilerine oranla daha yüksek faiz uygulad›klar› art›k bilinmekte ancak bu,
kredi kartlar›nda, özellikle taksitli
al›flverifl salg›n› nedeniyle artan borç
bata¤›n› kurutmaya yetmemektedir.
Bat›k duruma gelen kredi kart› alacaklar›,2003 y›l›na oranla yüzde 59'luk bir

Ankara Ticaret Odas›’n›n yapt›rd›¤› bir
ankete göre;7 halk›n yüzde 78.3 ‘ü mal
ve hizmet al›mlar›nda kredi kart›na
taksitlendirme yapt›rmaktad›r. Söz
konusu anket çerçevesinde; ankete
kat›lanlar›n yüzde 23.8’i dayan›kl›
tüketim ve ev eflyalar›nda,yüzde 5.9’u
akaryak›tta, yüzde 19’u süpermarkette,
yüzde 46’s› giyim eflyalar›nda,yüzde
5.3’ü ise di¤er mal ve hizmetlerde taksit olana¤›ndan faydaland›klar›n› ifade
etmifllerdir. Yine, Ankara Ticaret
5
6
7
8

Veysi SEV‹⁄ a.g.e
Çetin ÜNSALAN,www.haberexpo.com.tr/ 21.11.2004
http://fireball.atonet.org.tr/turkce/bulten/bulten.php3?sira=263-06.01.2005
http://fireball.atonet.org.tr/turkce/bulten/bulten.php3?sira=256-06.01.2005
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rifllerin nakit - kredi kart› oran›n›n
kartl› ödeme yönünde pozitif etkiledi¤i
için, toplam kartl› ödeme sistemleri
cirosunu art›rmaktad›r. Taksitli al›flverifller, toplam kartl› ödemelerin sadece
yüzde 20'sini oluflturmaktad›r. Genç ve
büyük bir pazar olan ülkemiz kredi
kart› pazar› önümüzdeki y›llarda da
hem kart say›s› hem de ciro olarak
büyümeye devam edecektir

s›çrama yaparak yar›m katrilyona
ulaflm›flt›r.Merkez Bankas› verilerine
göre, bankalar›n bat›k olarak nitelendirdikleri tüketici kredileri ile kredi kart›
kredilerinin toplam tutar› 15 Ekim
2004 tarihi itibariyle 683 trilyon lira
civar›ndad›r. Taksitli al›flverifl ç›lg›nl›¤›n›n körükledi¤i kredi kart› alacaklar›
ise bu bat›klar›n belkemi¤ini oluflturmaktad›r.Taksitli kredi kartlar›n›n sundu¤u avantajlarla, farkl› seçeneklerde
al›flverifl yapabilme f›rsat›, insanlar›n
tüketim al›flkanl›klar›n› psikolojik olarak do¤rudan etkileyen bir faktördür.
Türkiye'deki harcamalar›n yüzde 77'si
nakit ile yap›lmaktad›r. Halen nakit
ba¤›ml›s› bir toplum niteli¤inde
olmakla beraber,nakdin bu derece
piyasada olmas›n›n kay›td›fl› ekonomiye, sermaye birikimine zararlar›
aç›kt›r. Bizim aç›m›zdan bak›ld›¤›nda,
Visa'n›n Türkiye'de gerçekleflen kiflisel
tüketici harcamalar›ndaki pay› yüzde
9.7 dir. 9
Kartl› ödeme sistemleri taksit programlar› uygulayarak, tahsil edememe
risklerini perakendecilerden bankalara
devretmifllerdir.Taksitli al›flverifl kiflilerin tek ödemede imkan bulamayacaklar›, ancak daha yayg›n bir ödeme
plan› çerçevesinde finanse edebilecekleri al›mlar› gerçeklefltirmelerini sa¤lad›¤›ndan, taksitli sat›fllar, genel
anlamda kredi kart› cirolar›n› olumlu
yönde etkilemektedir. Yap›lan al›flve-

Son dönemin en sessiz sedas›z ilerleyen ve kronikleflme yolunda büyük
mesafe kaydeden sorunlar›ndan biri
olan kredi kartlar›yla ilgili problem,
büyük ölçüde ödeme s›k›nt›s›n›n do¤mas›ndan kaynaklanmaktad›r.Ödemelerdeki aksama büyük olas›l›kla kart
sahibinin gelirindeki s›k›nt›dan kaynaklanmaktad›r.Gelirinin üzerinde
al›flverifl yap›lmas› ya da gelirinin
ak›fl›nda bir sorun ortaya ç›kmas›
halinde her iki noktada da banka karl›
ç›kmaktad›r. Çünkü en az ödenmesi
gereken miktar›n bile tahsil edildi¤ini
ve gerisinin faize tabi tutuldu¤unu
düflünürseniz çok güzel bir kazanç
oluflmaktad›r. Çünkü kredi kartlar›na
uygulanan faiz, Türkiye’deki faiz
oranlar›n›n çok çok üstündedir.
K›sacas› bankalar›n esnafa, kobiye,
satamad›¤› kredi, çok ciddi kar marjlar›yla kredi kartlar› yoluyla piyasaya
sürülmektedir.
Kredi kartlar› flu anda iç piyasadaki az
da olsa varm›fl gibi gözüken hareketli-

9 www.visaturkey.org. 25.01.2005
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li¤inin de en önemli aktörüdür. Taksitli sat›fllar, esnaf›n vadeli mal almak
yerine kredi kart›yla al›m yapmaya
yönelmesi gibi unsurlar› alt alta koydu¤unuzda, esasen kredi kartlar› yine
farkl› bir modele do¤ru kaym›fl durumdad›r.
T›pk› Türkiye’deki vadeli çek sistemi
gibi,kredi kart›nda artan rekabetin bir
sonucu olarak uygulamaya bafllanan
ve kampanyalarla da desteklenen taksitli al›flverifl, hem tüketici hem de
esnaf taraf›ndan benimsenmifltir.Kredi
kartlar›yla ilgili yap›lacak düzenlemenin birkaç boyutu bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi finans kesimi ile ilgilidir.Kartlardaki geri ödemede yaflanan
s›k›nt›lar tahammül edilemeyecek
noktaya do¤ru yaklaflmaktad›r. 10
Merkez Bankas›; enflasyonu düflürücü
s›k› bir para program› uygularken, halk
ertelenmifl ihtiyac›n›, tüketim al›flkanl›¤›n›n da etkisiyle kredi kart› ile
karfl›lamaktad›r.Hükümet kredi kart›
ile yap›lan al›flverifllere kay›t d›fl›l›¤›
önleme aç›s›ndan s›cak bakarken,enflasyonu yükseltece¤i endiflesiyle tüketici kredilerini yak›ndan izlemektedir.
Kredi kart› kullan›m›ndan kaynaklanan 2 tür faiz vard›r. Bunlardan al›flverifl (kredisi) faizi olarak adland›r›lacak
olan ilki, sözleflmeden do¤an bir faiz
olup, bir ödeme dönemi içerisinde
ödenmesi gereken asgari miktardan

baflka ödenmeyerek sonraki döneme
b›rak›lmas› nedeniyle kredilendirilmifl
olan mebla¤a uygulanan ve sözleflme
yap›l›rken genel flartlar içerisinde
kabul edilen faizdir. Bu faiz oran›n›n
bankaca tek tarafl› olarak belirlenece¤i
genel flartlarda yer al›r. Banka her ay
gönderdi¤i hesap ekstrelerinde faiz
oran›n› kart hamiline bildirir.
‹kinci tür faiz ise, hesap özetinde bildirilen ve son ödeme tarihine kadar
ödenmeyen mebla¤a, gecikme ücreti
ile birlikte hesap kesiminden ödeme
gününe kadar günlük olarak yürütülen
temerrüt faizidir. Bankalar ço¤unlukla,
bu faizi genel flartlar aras›na
s›k›flt›rarak tüketiciye kabul ettirirler.
Böylece banka sözleflmenin genel flartlar›na dayanarak, kredi borcunu
zaman›nda ödemeyen tüketiciden çok
yüksek ve katlamal› faiz talep etmektedir.11
Sözleflme özgürlü¤ü ilkesi kapsam›nda
kararlaflt›r›lan bir faiz flart› kural olarak
geçerlidir. Sorun, bankan›n bu flarta
dayanarak faiz oran›n› serbestçe belirleme hakk›na sahip olup olmad›¤›d›r.
Ki 3182 say›l› Bankalar Kanunu ile
bankalar kredi faiz oranlar›n› serbestçe
belirleyebileceklerdir. Yine bu karara
göre daha önce verilmifl bir kredinin
faiz oranlar›n›n de art›r›lmas› mümkündür; ancak bu durumda muhataba
bildirim yap›lmal›d›r. 12

10 Çetin ÜNSALAN-www.haberexpo.com.tr/21.12.2004
11 Ali ÇIMAT; Mehmet Ali DE⁄‹RMENC‹, “Türkiye’de Banka ve Kredi Kart› Uygulamalar›n›n
De¤erlendirilmesi”, Mali Çözüm,Say›:62,Ocak-fiubat-Mart 2003.
12 fierafettin fi‹R‹N,”Ticaret Hukukunda Faiz ve Uygulamas›”,Alfa Yay›nlar›,1994.
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KRED‹ KARTLARI HAKKINDA
HAZIRLIK AfiAMASINDA BULUNAN
YASAL DÜZENLEMELER
TAKS‹TL‹ SATIfiLARI
KAPSAMAKTA MIDIR ?
Bilindi¤i üzere kredi kartlar› ile ilgili
olarak gündemde bulunan en s›cak
konu (BDDK) Bankac›l›k Düzenleme
ve Denetleme Kurumu’nun Banka
Kartlar› ve Kredi Kartlar› Kanunu
Tasar›s› Tasla¤› ve bu tasla¤›n bankac›l›k çevreleri ile kamuoyundaki
yans›malar›d›r.
Bankac›l›k sektörünün ilgili taslakta
yer alan hükümlerle ilgili olarak pek
çok çekincesinin bulunmas›yla birlikte
özellikle taksit sat›fllarla ilgili hiçbir
düzenleyici hükme yer verilmemesi
uygulamada tereddütler yaratm›flt›r.
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun çeflitli vas›talarla duyurdu¤u kredi kartlar›yla yap›lan g›da ve
benzin sat›fllar›n›n taksitle yap›lmas›ndan duyulan rahats›zl›k ayn› oranda
düzenlenen kanun tasar›s› tasla¤›na
yans›mam›flt›r. Bu nedenle, bankac›l›k
sektörü soruna bir çözüm bulabilmek
için aralar›nda “Centilmenlik Anlaflmas›” olarak tabir edilen ortak tutum
ve uygulamaya yol verecek prensipleri
belirlemeye çal›flsa da bu defa bir
baflka engel ortaya ç›km›flt›r.Bu engel
ise,birlikte hareket edildi¤i takdirde
4054 Say›l› Rekabetin Korunmas›
Hakk›nda Kanunun 4.maddesine
ayk›r›l›k13 tafl›yacak uygulamaya
neden olunmas›d›r.

Baz› finansman flirketleri, bir çok perakende mal satan ma¤azada geçerli olan
kredi kartlar› ç›kararak bunlar› müflterilerine sunmaktad›r. Finansman flirketlerinin kredi kart› piyasas›na girmeleri, özellikle tüketici kredisi talep
eden müflterilerin piyasaya çekilmesi
aç›s›ndan oldukça kullan›fll› bir yöntemdir. Sonuçta, kart müflterileri kredi
kart›n›n kullan›m› ile, taksit kredisi
geri ödemeleriyle yapmak zorunda kalmaktad›r. Dünya uygulamalar›ndan
örnek olarak, A.B.D.’de Beneficial
Corporation taraf›ndan Bencharge
Card ismiyle ç›kar›lan ve 25.000’den
fazla ma¤azada geçerli olan kredi kart›
gösterilebilir.
Tüketici finansman›n›n en geliflmifl
flekli olan taksitli al›fl verifllerin kredi
kart› kullan›larak finanse edilmesi yöntemi, özellikle büyük ma¤aza zincirine
sahip flirketler taraf›ndan izlenen bir
yol olmaktad›r. Bu alan› klasik tüketici
finansman› alan›ndan ay›ran en önemli
fark klasik tüketici finansman›nda mal
sat›fllar›n›n finansman› söz konusu
iken, burada hizmet sunumlar›n›n da
finanse edilebilme imkan› do¤maktad›r.

13 13.12.1994 tarih ve 22140 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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Rekabetin Korunmas› Hakk›nda
Kanun’un 4. maddesi hükmüne
göre;”Belirli bir mal veya hizmet piyasas›nda do¤rudan veya dolayl› olarak
rekabeti engelleme, bozma ya da
k›s›tlama amac›n› tafl›yan veya bu etkiyi do¤uran yahut do¤urabilecek nitelikte olan teflebbüsler aras› anlaflmalar,uyumlu eylemler ve teflebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri
hukuka ayk›r› ve yasakt›r.”
Hem yukar›da yer alan aç›k kanun
hükmü hem de kredi kart›na yap›lan
taksitlerle ilgili olarak BDDK’n›n getirece¤i yasal düzenlemelerle s›n›rland›r›lmas›n›n bankac›l›k sektörü taraf›ndan do¤ru bulunmamas› sorunun
çözümünü zorlaflt›rmaktad›r. En
az›ndan bir ya da birkaç bankan›n inisiyatifiyle bafllansa dahi sektörde
haks›z rekabete neden olacak bir uygulaman›n uzun vadeli olarak sürdürülmesi de güç görünmektedir.
2004 y›l›nda kredi kartlar›yla yap›lan
toplam al›flverifl cirosu 58.509 milyon
YTL iken, taksit cirosu 11.858 milyon
YTL’ ye ulaflm›flt›r.Bu durumda taksitli sat›fllar›n toplam rakam içerisindeki
pay› % 20’ler civar›ndad›r.Yine 2004
y›l›nda kredi kartlar›yla gerçeklefltirilen toplam ifllem adedi 1.080 milyon
iken,taksitli ifllem adedi ise 89.6 milyon düzeyindedir. Taksitli ifllem adedinin toplam ifllem adedine oran› ise
% 8.30 düzeyinde kalm›flt›r.14

Mevcut verilerden anlafl›ld›¤› üzere,
kredi kartlar›yla yap›lan taksitli
sat›fllar›n oransal olarak çok büyük
paylara sahip oldu¤unu söylemek
mümkün de¤ildir.Bu noktadaki esas
sorun h›zl› ve bir defada tüketilen maddelerin kredi kartlar›na taksit yap›larak
sat›fl›ndan kaynaklanan finansman zorluklar›d›r. Al›c›lar aç›s›ndan avantaj
yarat›yor gibi gözüken bu durum
asl›nda sat›c›lar için önemli derecede
finansman problemlerine yol açabilecek niteliktedir.
Normal olarak kredi kart›yla yap›lan
sat›fllarda ödeme vadesi 40-45 güne
kadar sarkabilmekte iken, taksitli olarak gerçeklefltirilen sat›fllar yap›lan
taksit say›s›na göre 80 günden 160
hatta 180 güne kadar uzanabilmektedir.Söz konusu uzun vadeli olarak
sat›fllar› gerçeklefltirenlerin satm›fl
oldu¤u tüketim maddeleri ya da akaryak›t bedellerini bu kadar uzun bir
zaman süreci içerisinde tahsil etmeleri
kendi iflletme sermayelerinin erimesine
neden olacak derecede tahribat verici
düzeydedir.Sat›lan mal›n yerine yenisinin konulabilmesi ve iflletmelerin
hayatiyetlerinin sürdürülebilmesini
teminen taksitli sat›fllardan elde edilecek gelirlerle uzun vadede rasyonel
stok planlamas› yapmak ve yönetmek
mümkün olamayacakt›r.
Henüz hissedilmeyen fakat gelecekte
yaflanmas› muhtemel bir baflka tehlike

14 Nilgün KARATAfi,Hürriyet, Ekonomi sayfas›,26.2.2005
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ise, kredi kartlar›yla yap›lan taksitli
sat›fllar sonucunda kümülatif olarak
büyüyen borç dalgas›n›n tüm bankalar›
etkilemesi olas›l›¤›d›r. Büyüyen borç
stoku sonucunda, kredi kartlar›n›n
iskambil ka¤›tlar›n›n peflpefle düflüflü
gibi bir sarmal gibi bloke olmas› ve
bunun sonucunda da bankalar›n kredi
kart› kriziyle karfl›laflmas› oldukça korkutucu sorunlara hatta sosyal patlamalara bile neden olabilir.

Bakanl›¤›’ n›n iznine tabi oldu¤u, buna
iliflkin esaslar ile kar, sat›fl ve tasfiye
bedellerinin lisans ve temsilcilik sözleflmeleri karfl›l›¤›nda ödenecek mebla¤lar›n transferi ile ilgili hususlar›n da
ayn› Bakanl›kça belirlenece¤i hükme
ba¤lanm›flt›r.

KAMB‹YO MEVZUATI YÖNÜNDEN
KRED‹ KARTLARI

VI. KRED‹ KARTIYLA
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN SATIfiLARIN
VERG‹SEL BOYUTLARIYLA
‹RDELENMES‹ VE TAKS‹TL‹
YAPILAN SATIfiLARIN BU
KAPSAMDA DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

BDDK’ n›n kendisinin haz›rlad›¤› taslakta taksitli sat›fllarla ilgili ba¤lay›c›
bir düzenleme yapmak istememesi
sorunun öncelikle bankalar taraf›ndan
çözülmesine yönelik iradeden kaynakland›¤› düflünülebilir. Fakat, sonuç itibariyle sorun çözülmedi¤i takdirde
BDDK’n›n düzenleyici olarak soruna
k›sa vadede söyleyebiliriz.

Mezkur karara iliflkin Hazine Müsteflarl›¤›’n›n yay›nlad›¤› tebli¤lerde de;
Türkiye’de yerleflik kiflilerin yurt
d›fl›nda yerleflik kredi kart› kurulufllar›
ile yapacaklar› lisans ve temsilcilik
sözleflmeleri için gerekli izni almak
üzere sözleflme taslaklar›yla Hazine
Müsteflarl›¤›’na baflvuraca¤›, al›nan
izinler çerçevesinde sözleflme kapsam›nda yurt d›fl›ndaki kredi kart›
kurulufllar›na yap›lacak ödemelerin
bankalarca transfer edilece¤i hüküm
alt›na al›nm›flt›r.

Kredi kart› hizmetleri tüketici kredisinin özel bir uygulama flekli oldu¤undan, temelde tüketici kredilerinin tabi
oldu¤u mevzuata tabidir. Ancak, burada hemen söylemeliyiz ki, Türk
Paras›n›n K›ymetini Koruma Hakk›nda
32 say›l› Karar’ ›n 12. maddesinde15;
kredi kartlar› için Türkiye’deki yerleflik kiflilerin yurt d›fl›nda yerleflik kredi
kart› kurulufllar› ile lisans ve temsilcilik sözleflmeleri yapmalar› Hazine
Müsteflarl›¤›’n›n ba¤l› oldu¤u Devlet

Mal ve hizmet sat›n almak için nakit
yerine kartla ödeme yapmak,hamilden
herhangi bir faiz, komisyon, ücret vs.
ad› alt›nda karfl›l›k talep edilsin veya
edilmesin nakit kredi niteli¤i tafl›maktad›r. Dolay›s›yla,vergi ve fon kesintisi
yap›lmas›na bu noktada gerek bulunmamaktad›r. Üye iflyerinden bankan›n

15 Türk Paras›n›n K›ymetini Koruma Hakk›nda 32 Say›l› Karar 25.02.1930 tarih ve 1433 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl olup, 24.05.1985 tarih ve 3196 Say›l› Kanunla de¤ifliktir.
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Nakit çekme durumunda,bankalar
çekilen tutar›n belirli bir yüzdesi ya da
sabit bir ücret olarak faiz almaktad›r.
Uygulamada,bu karfl›l›klar komisyon
ya da ücret olarak isimlendirilebilir.
Nakit çekme durumunda; karfl›l›k
al›ns›n veya al›nmas›n ifllem kredi
niteli¤i tafl›d›¤›ndan bu ifllemle ilgili
olarak al›nan faiz üzerinden %10 Kaynak Kullan›m›n› Destekleme Fonu ve
ayr›ca yine banka lehine kalan tutar
üzerinden %5 BSMV kesintileri yap›lmaktad›r.

te ödenirse, son ödeme günü ile fiili
ödeme günü aras›ndaki dönem için
tahakkuk ettirilen faizlerin toplam›
KKDF ve BSMV’ ne tabi olacakt›r.
Keza, ayn› durum nakit çekilen tutar›n
yabanc› para olmas› halinde KKDF’
nin matrah› çekilen tutar olmaktad›r.
BSMV ise banka lehine kalan tutar
üzerinden kesinti suretiyle yap›lacak
olup, tahakkuk ettirilen faiz de KKDF’
na tabi olacakt›r. 16 Yukar›da yap›lan
vergisel yükümlülüklere ilave olarak,
kredi kart› ve tüketici kredisi sözleflmeleri üzerinde yaz›l› tutar üzerinden
% 6 oran›nda Damga Vergisi’ne tabi
olacakt›r.

Nakit çekme iflleminin yurt d›fl›nda
gerçekleflmesi durumunda, KKDF’
nun matrah› döviz kredisi olacak ve
%10 oran›nda uygulanacakt›r.Al›nan
faiz ise %5 BSMV’ ne tabi olacakt›r.
Yurt içerisinde yap›lan Türk Liras›
harcamalar son gününe kadar ödenmezse ve bu itibarla faiz tahakkuk ettirilmiflse harcama tutar› %10 oran›nda
KKDF’ na ve % 5 oran›nda BSMV’ ne
tabi olacakt›r.Nakit çekme iflleminden
sonra, Türk Liras› olarak çekilen tutar
son ödeme gününden sonraki bir tarih-

Kredi kartlar›yla taksitli sat›fllarda kart
hamillerini s›k›nt›ya sokabilecek olan
en önemli nokta kendilerine tan›nm›fl
olan limitin toplam sat›fl bedeli tutar›
kadar bir defada eksilmesi ve en son
taksit ödeninceye kadar eksilen limitin

ald›¤› komisyon % 5 oran›nda Banka
Sigorta Muameleleri Vergisi’ne tabidir.

Vergisel boyutuyla de¤erlendirildi¤inde kredi kartlar›yla yap›lan taksitli
sat›fllar›n kredi kart› hamilleri
aç›s›ndan farkl› bir boyutu bulunmamaktad›r. Taksitli sat›fllarda sat›fl bedeli daha uzun vadelere yay›lmakla beraber kredi kart› ile yap›lan harcamalar›n
bir defa da de¤il de kredilendirilerek
en az ödenmesi gereken tutar üzerinden ödenmesi halinde dahi,takside
düflen tutar kalan bakiyeye eklenece¤inden faiz uygulamalar› aç›s›ndan bir
de¤ifliklik olmayacakt›r.

Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu
Hakk›nda 88/12944 say›l› Karar’ ›n
Fon’ un Kaynaklar› bafll›kl› 3. maddesine göre,bankalarca kulland›r›lan
tüketici kredilerinde %10 oran›nda
kesinti yap›lmaktad›r.

16

Sedat YET‹M,Kredi Kartlar› ve Tüketici Kredileri,SPK Yay›nlar›.
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tamamlanamamas›d›r. Dolay›s›yla,vergisel boyutu aç›s›ndan kart hamiline
negatif bir etkisi bulunmasa da asl›nda
belirli al›flverifl merkezlerinde –özellikle hipermarketlerde ve lüks ma¤azalarda- mallar›n sat›fl bedellerinin oldu¤undan yüksek belirlenerek takside
dönüfltürülmüfl flekliyle tüketiciye
pazarland›¤›
gözlemlenmektedir.
K›sacas›,asl›nda nakit olarak ve peflin
al›nabilecek bir mal veya hizmetin taksitli olarak ve hem de kredi kart›yla
sat›n al›nmas› esnas›nda görünmeyen
gizli vade farklar› sat›fl tutar›n›n içerisine girmifl oldu¤unu söyleyebiliriz.
Böylelikle, peflin ve nakit olarak sat›n
al›nabilecek bir mal veya hizmet yüzde
ellilere hatta yüzde yüzlere varan
art›flla taksitle sat›labilmekte, üstelik
bu kampanyalar sonucunda söz konusu
mal veya hizmetler taksitle al›nd›¤›nda
sanki daha ucuza ve hesapl› olarak
al›n›yormufl görüntüsü verilebilmektedir. Bu itibarla,gerçekte kart hamilleri
tüketici olarak kredi kartlar›yla
yapt›klar› taksitli al›flverifllerin tutarlar›
için -bir defada tüm kredi kart› borçlar›n› ödememifllerse- kredilendirmeden dolay› kümülatif olarak hem daha
yüksek faiz hem de bu faizlere tahakkuk ettirilen daha yüksek vergilere
muhatap kalmaktad›rlar.
Kredi kart› ile yap›lan sat›fllar›n nitelik
olarak di¤er sat›fl flekillerden bir fark›

bulunmamaktad›r. Di¤er sat›fl flekillerinde oldu¤u gibi, sat›fla konu mal ve
hizmetin türüne göre Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen belgelerin birisinin
düzenlenmesi gerekmektedir.

Kredi kartlar› ile yap›lan sat›fllarda
düzenlenen kredi kart› slipleri tutarlar›n›n 108-Di¤er Haz›r De¤erler
Hesab›nda izlenmesi gerekmektedir.
Kredi kart› sliplerinin tahsili için bankaya gönderilmesi durumunda banka
taraf›ndan al›nan komisyonlar›n 7/A
seçene¤i maliyet hesaplar›nda 780Finansman Giderleri,7/B seçene¤i
maliyet hesaplar›nda ise 797-Finansman Giderleri Hesab›nda takip edilmesi gerekmektedir.

Kredi kartlar› ile yap›lan sat›fllar kapsam›nda tart›flmaya konu olaylardan
birincisi, kredi kart› tahsil komisyonlar›n›n giderlefltirilmesinde belge düzenine iliflkindir. Bilindi¤i gibi bankalar,
firmalar›n kredi kart› ile yapm›fl olduklar› sat›fllar› ile ilgili olarak ald›klar›
kredi kart› tahsil komisyonlar›na iliflkin fatura veya dekont vermemekte,
onbefl günlük veya ayl›k hesap ekstreleri göndermektedir. Bu ise söz konusu
komisyon bedellerinin hesap ekstresine dayanarak giderek kayd›n›n yap›l›p
yap›lamayaca¤› sorununu gündeme
getirmektedir.17

17 Bumin DO⁄RUSÖZ,Dünya,21.12.2000.

‹SMMMO Yay›n Organ›

57

Mali ÇÖZÜM - 70

hatta postada kaybolma olaylar›na dahi
rastlanabilmektedir. Bu da, mükelleflerin indirim haklar›n›n kaybolmas›na
yol açmaktad›r.

‹stanbul Defterdarl›¤›’n›n bir muktezas›nda18 söz konusu komisyon bedellerinin bankalar›n hesap ekstrelerine
dayanarak gider yaz›labilece¤ini
aç›klam›flt›r. Defterdarl›k bu görüflünü,
"Bankalar
yapt›klar›
hizmetler
dolay›s›yla lehlerine tahakkuk eden
mebla¤lar› 243 Seri No’ lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebli¤i’ nde19 aç›klanan esaslara göre düzenlenen dekontla
da belgelendirebileceklerdir. Ancak
bankac›l›k teamüllerine göre bir, üç,
alt› ay veya bir y›l gibi belli hesap devreleri itibariyle, devre sonras›nda
düzenlenen hesap bildirim cetvelleri
(ekstreler) ile bildirilmesi mutad olan
faiz, hizmet bedeli, komisyon ve masraflar için dekont yerine ayn› bilgileri
tafl›mak flart›yla hesap bildirim cetvelleri düzenlenebilecektir." fleklinde
gerekçelendirilmifltir.

‹stanbul Defterdarl›¤›, bir sigorta flirketine verdi¤i mukteza 20 ile konuya
iliflkin görüflünü, "kredi kart› ile
yap›lan sigorta prim ödemelerinin bankalarca düzenlenen kredi kart› ekstrelerinde hangi kuruma ne miktarda
ödeme yap›ld›¤›n›n ayr›nt›l› olarak
belirtilmesi halinde ekstreler ibraz edilerek yap›lan ödemelerin belgelendirilmesi mümkündür" fleklinde aç›klam›flt›r.
SONUÇ

Türkiye’de kredi kartlar›yla ilgili en
büyük problemler,bankalar›n uygulad›klar› yüksek faizler, ödeme gücünün üzerindeki limitler ve ödeme gücü
olmayanlara birden çok kredi kart›
verilmesi üzerinde yo¤unlaflmaktad›r.

Konuya iliflkin olarak karfl›lafl›lan bir
baflka sorun da hayat ve sa¤l›k sigortas› primlerini kredi kart› yoluyla
yapanlar›n, gelir vergisi indirimlerinde
kredi kart› ekstrelerini kullan›p kullanamayacaklar›na iliflkindir. Bu flekilde
yap›lan ödemeler, sigorta flirketlerince
poliçelere ifllenmekte ve makbuzlar
tanzim olunarak sigortal›lar›n adreslerine postalanmaktad›r. Ancak bu gönderim s›ras›nda bazen sigorta flirketlerinden bazen de posta idaresinden kaynaklanan gecikmeler olabilmekte,

Kredi kart›, ad› üzerinde, kiflinin
ödeme gücü göz önünde bulundurularak ve belli kriterlere bak›larak kendisine aç›lan bir nakdi kredidir. Bu kredi
aç›l›rken bütün di¤er kredi türlerinde
oldu¤u gibi tüketicinin geçmiflteki ve o
andaki ekonomik göstergeleri de¤erlendirilir. Bunun sonucunda kendisine
ödeyebilece¤i düflünülen bir kredi
aç›l›r. Ekonomik durumda daha sonra
meydana gelen de¤iflikliklerin öngö-

18 ‹stanbul ‹li Defterdarl›¤›’n›n 27.11.2000 tarih ve 7349 say›l› muktezas›.
19 07.09.1995 tarih ve 22397 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
20 ‹stanbul ‹li Defterdarl›¤›’n›n 04.02.2000 tarih ve 688 say›l› muktezas›.
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rülmesi kredi kart›n›n verildi¤i anda
mümkün de¤ildir. Kredi kart›n›
ç›karan kurum, kart hamiline kredi
kart›n› teslim etme aflamas›nda, hem de
kredi kart›n› teslim ettikten sonra,
belirli aral›klarla kredi durumunu
de¤erlendirmek ve denetlemek zorundad›r. Di¤er bir deyiflle, kredi kart›n›
kullanan kiflinin, kredi kart› borcunu
ödeme gücünü, ekonomik ve sosyal
flartlar›n› her aflamada kontrol alt›nda
tutmak zorundad›r. Kredi gücünü yitiren, ödeme güçlü¤ü içine düflen kart
hamilleri ile iliflkiye gerekirse son
verilmeli, kart› geri al›nmal›, geri
al›nmad›¤› durumlarda, özellikle
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imprinter kullanan üye iflyerleri bu
durumdan haberdar edilmelidir.
BDDK’ n›n son günlerde haz›rlad›¤›
kredi kartlar›na iliflkin yasa tasar›s›na
iliflkin çal›flma sürecinde; bankalar› telkin yoluyla g›da ve benzin gibi bir
defada tüketilecek ürünlerin kredi kart›
ile sat›n al›nmas›nda taksit uygulamas›na son verilmesi konusunda raz›
etti¤i bilinmektedir. 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren g›da ve benzinde kredi
kart› ile taksitli sat›fllara son verilmifl
olmakla beraber söz konusu uygulama
kapsam›n›n gelecekte daha da
s›n›rland›r›laca¤›na iliflkin tahminler
bulunmaktad›r.
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SOSYAL S‹GORTALAR KURUMUNDA
EMEKL‹L‹K fiARTLARI (I)
Mustafa KURUCA
Sigorta Baflmüfettifli
SSK ‹stanbul Sigorta Müdürü

G

1. G‹R‹fi
enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba¤›ml› çal›flanlar›n sosyal güvenli¤i 17.07.1964 tarih ve 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun öngördü¤ü kurallar içerisinde sa¤lanmaktad›r. 506 say›l› Kanunun ilke olarak
“hizmet akdi” ölçütüne göre kapsam› belirlemekle birlikte, hizmet akdine göre
çal›flmayanlar› da istisnai olarak kanun kapsam›na ald›¤› gibi, baz› durumlarda
hizmet akdine göre çal›flanlar› da kapsam d›fl› b›rakm›flt›r (Güzel ve Okur, 2002:
82). Konumuz 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar›n nas›l ve
hangi flartlar dahilinde gelir ve ayl›k alabilece¤i ile s›n›rl› oldu¤u için, kimlerin
sigortal› say›l›p say›lmayaca¤› Bu yaz›m›zda incelenmeyecektir. (Bu konuda
ayr›nt› bilgi için bak›n›z Güzel ve Okur, Sosyal Güvenlik Hukuku 2002:83-123).
2. YAfiLILIK S‹GORTASINDAN EMEKL‹L‹K
Yafll›l›k sigortas›, uzun vadeli sigorta kollar›ndan olup sosyal sigortalar›n önemli bir sigorta türüdür. Sigortal›n›n belirli bir yafla ulaflmas› sonucu çal›flma
gücünde meydana gelen azalma nedeniyle oluflan gelir kayb›n›n yafll›l›k sigortas› ile giderilmesi hedeflenmifltir. Yafllanma riskine karfl›l›k olarak 506 say›l›
Sosyal Sigortalar Kanununun alt›nc› bölümünde “Yafll›l›k Sigortas›” düzenlenmifltir.
2.1. YAfiLILIK S‹GORTASINDAN SA⁄LANAN YARDIMLAR
Sigortal›ya yafll›l›k sigortas›ndan sa¤lanan yard›mlar 506 say›l› Kanunun
59’uncu maddesinde flu flekilde belirtilmifltir;
• Yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›,
• Toptan ödeme yap›lmas›.
Görüldü¤ü gibi, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununa göre yafll›l›k
sigortas›ndan yap›lan temel yard›m, yafll›l›k ayl›¤›d›r. Ayl›k ba¤lama koflullar›n› tafl›mayanlara ödemifl olduklar› primler, toptan ödeme olarak iade edilmektedir. Yafll›l›k sigortas›ndan emekli olanlara ayr›ca sa¤l›k yard›m›, sosyal
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herkes için geçerli olan ortak flartlard›r.
Kanunda öngörülen belirli bir yafla
ulaflmak, prim ödeme gün say›s›n› ve
sigortal›l›k süresini tamamlamak ise
her sigortal› için farkl›l›k göstermektedir.

yard›m zamm› ve vergi iadesi de verilmektedir (Güzel ve Okur, 2002: 298).

Sigortal›ya yafll›l›k sigortas›ndan bu
yard›mlardan sadece birisi verilir.
Yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›na hak kazanan bir kifli bundan vazgeçip toptan
ödeme yap›lmas›n› isteyemez. Kanunun emeklilik için öngördü¤ü yafl›
doldurmas›na ra¤men ayl›¤a hak kazanamayan sigortal›lara toptan ödeme
yap›l›r.

A. Yafll›l›k Ayl›¤›nda Sigortal›l›k
Süresi, Yafl ve Prim Gün Say›s›
1. Sigortal›n›n Yafl›n›n Tespiti

Sigortal›l›k süresi, yafl ve prim gün
say›s› flartlar› ile ilgili aç›klama
afla¤›da birlikte yap›lm›flt›r. Ancak,
bazen sigortal›n›n yafl›n›n tespitinde
özel durumlar ortaya ç›kabilmektedir.

Örne¤in; 60 yafl›n› tamamlad›¤› halde
prim gün say›s› yetmedi¤i için emekli
olamayan erkek sigortal›ya istemesi
halinde toptan ödeme yap›l›r. E¤er
sigortal› yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas› için
gerekli sigortal›l›k süresi, yafl ve prim
gün say›s›na sahipse, ayl›k alma
hakk›ndan feragat edip toptan ödeme
yap›lmas›n› isteyemez.

Örne¤in; baz› sigortal›lar›n nüfus
kay›tlar›nda do¤um tarihleri yaz›l›rken
ay ve gün yaz›lmamaktad›r. 05.05.1972
tarih 1587 say›l› Nüfus Kanunun
59’uncu maddesinde “Do¤um tarihlerinde do¤um y›l› yaz›l›p do¤um ay ve
günü yaz›lmam›fl olanlar›n yafllar›n›n
hesaplanmas›nda do¤du¤u y›l›n temmuz ay›n›n birinci günü, ay› yaz›l›p da
günü belli olmayanlarda o ay›n birinci
günü bafllang›ç tutulur. Eski kay›tlar
için 13 günlük takvim fark› sakl›d›r”
hükmü yer almaktad›r.

2.2. YAfiLILIK S‹GORTASINDAN
YARARLANMA fiARTLARI

Yafll›l›k sigortas›ndan ayl›k ba¤lanabilmesi için 506 say›l› Kanunun
60’›nc› maddesinde belirtilen flartlar›n
gerçekleflmesi gerekir. Buna göre;
• Belirli bir yafl› tamamlam›fl olmak,

Buna paralel bir düzenleme 506 say›l›
Sosyal Sigortalar Kanunun 120’inci
maddesinde yap›lm›flt›r. An›lan bu
maddeye göre; nüfus kütü¤ünde
do¤um ay ve günü yaz›l› olmayanlar›n
do¤um tarihi, do¤duklar› y›l›n temmuz
ay›n›n birinci günü, do¤um y›l› ve ay›
belli olup günü yaz›l› olmayanlar›n ise,
do¤um ay›n›n birinci günü emeklilik
ifllemlerinde esas al›nacakt›r.

• Belirli bir süre prim ödemifl olmak,
• Belirli bir süre sigortal› olmak,
• ‹flten ayr›lmak,

• Kuruma yaz›l› talepte bulunmak
(Tuncay, 1998:263).

Yafll›l›k sigortas›ndan ayl›¤a hak kazanabilmek için gerekli olan bu befl flarttan ikisi, sigortal›n›n iflten ayr›lmas› ve
kuruma yaz›l› müracaatta bulunmas›,
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Yafll›l›k ayl›¤› talebinde bulunan
sigortal›lar vukuatl› nüfus kay›t örne¤i
alarak tahsis talep dilekçesine eklemek
zorundad›rlar. Sigortal›n›n nüfus cüzdan› ile nüfus kütü¤ündeki kay›t farkl›
ise nüfus kütü¤ündeki kay›t esas
al›narak ifllem yap›l›r.

Emeklilik ifllemlerinde yafl ile ilgili
olarak ortaya ç›kan önemli bir sorunda
yafl tahsisinde bulunanlar için yaflanmaktad›r. 506 say›l› Sosyal Sigortalar
Kanununun 120’inci maddesinde
“Malûllük, Yafll›l›k ve Ölüm Sigortalar›na iliflkin yafl ile ilgili hükümlerin
uygulanmas›nda, sigortal›lar›n ve hak
sahibi çocuklar›n›n, sigortal›n›n yürürlükten kald›r›lm›fl 5417 ve 6900 say›l›
kanunlara veya bu kanuna tabi olarak
ilk defa çal›flmaya bafllad›¤› tarihte
nüfus kütü¤ünde kay›tl› bulunan
do¤um tarihleri, sigortal›n›n sigortaya
tabi olarak ilk defa çal›flmaya bafllad›¤›
tarihten sonra do¤an çocuklar›n›n da
nüfus kütü¤üne ilk olarak yaz›lan
do¤um tarihleri esas tutulur. Nüfus
kay›tlar›nda do¤um ay ve günleri
yaz›l› olmayanlar 1 Temmuzda,
do¤um ay› yaz›l› olup da günü yaz›l›
olmayanlar o ay›n 1 inde do¤mufl
say›l›r” hükmü yer almaktad›r.
Kanunun bu maddesinden hareketle
Sosyal Sigortalar Kurumu, sigorta tescili yap›ld›ktan sonraki yafl tahsislerini
mahkeme kararlar›na ra¤men kabul
etmemektedir. Ancak Yarg›tay 21’inci
Hukuk Dairesi 27.01.1997 tarih E:156,
K:291 say›l› Karar›nda “Sosyal Sigortalar Kurumunca yafll›l›k ayl›¤› ba¤‹SMMMO Yay›n Organ›
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lanmas›nda, do¤um tarihlerinde çeliflki
varsa, ilk kay›t esas al›n›rsa da, kesinleflmifl mahkeme hükmünün bulunmas› halinde, birden fazla kay›t söz
konusu olamayaca¤›ndan, hükümdeki
yafl esas al›n›r.” demektedir.

Karara konu uyuflmazl›kta, sigortal› ilk
tescilden sonra mahkeme karar› ile yafl
düzeltmesine gitmifltir. Bu kiflinin yafl
tahsisini SSK ilk defa sigortal›
çal›flmaya bafllad›ktan sonra yafl
düzeltmesi yap›ld›¤› için kabul etmemifltir. Yerel mahkeme kurumu hakl›
bulmufl ancak 21’inci daire karar›nda
“...de¤iflik Yarg›tay kararlar›nda da
belirlendi¤i üzere 506 say›l› Sosyal
Sigortalar Kanununun 120’inci maddesinde bahsedilen "ilk kayd›n esas
al›naca¤›" hükmüyle güdülen amaç,
bir kimsenin birden çok de¤iflik tarihlerle nüfusa kaydedilmifl olmas›, nüfus
kütü¤ü ile cüzdan aras›nda uyuflmazl›k
olmas› gibi hallerde, ilk kayd›n esas
al›naca¤›d›r. Yoksa kesinleflmifl mahkeme hükmü ile de¤ifltirilen do¤um
tarihinin gözönünde tutulamayaca¤›
de¤ildir. Baflka bir anlat›mla, kesinleflmifl mahkeme hükmü ile düzeltilmifl
yafl kayd›; bu yanl›fll›¤›n düzeltilmesi
bak›m›ndan as›l kabul edilmek gerekir.
Böyle durumlarda, birden fazla kayd›n
varl›¤›ndan söz edilemez...” diyerek
yerel mahkeme karar›n› bozmufltur.
2. Yafl, Prim Gün Say›s› ve Sigortal›l›k
fiartlar›

506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun yafll›l›k sigortas›ndan yararlanma
flartlar›n› düzenleyen 60’›nc› maddeMali ÇÖZÜM - 70

Yafltan emeklilikte ise;
Kad›n ise 58, erkek ise 60 yafl›n› doldurmufl olmak, 25 y›ldan beri sigortal›
bulunmak ve en az 4500 gün malüllük,
yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi ödemifl olmak flartt›r.
4759 say›l› Kanunla 08.09.1999 tarihinden sonra ifle bafllayan/bafllayacak
sigortal›lar›n yafll›l›k ayl›¤›ndan yararlanma koflullar›nda bir de¤ifliklik getirilmedi¤inden, bunlar hakk›nda 506
say›l› Kanunun 4447 ve 4759 say›l›
Kanunlarla de¤iflik 60'›nc› maddesinin
(A) bendi hükümleri (58/60 yafl+7000
gün veya 58/60 yafl+25 y›ll›k sigortal›l›k süresi + 4500 gün) uygulanacakt›r (12-117 Genelge).
3. Kademeli Geçifl Dönemi
Bilindi¤i gibi 08.09.1999 tarih ve 4447
say›l› Kanunun 17’inci maddesi ile 506
say›l› Kanuna eklenen geçici 81’inci
madde ile yafll›l›k ayl›¤›na hak kazanma koflullar› aç›s›ndan 08.09.1999 tarihinden önce sigortal› olanlar için bir
geçifl dönemi öngörülmüfltür.
Ancak, geçici 81’inci maddenin (A)
f›kras›nda 4447 say›l› Kanunun yürürlük tarihinden önce (08.09.1999’dan
önce) yürürlükte bulunan hükümlere
göre yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›na hak
kazanm›fl olanlar ile sigortal›l›k süresi
18 y›l ve daha fazla olan kad›nlar ve
sigortal›l›k süresi 23 y›l ve daha fazla
olan erkekler hakk›nda eski hükümlerin uygulanaca¤› belirtilmifltir. Yani
08.09.1999 tarihinde emeklili¤e hak
kazanm›fl olanlar ile sigortal›l›k süresi
18 y›l ve daha fazla olan kad›nlar ile 23

sinde de¤ifliklik yap›lmadan önce,
istisnalar hariç, kad›n sigortal›lar en az
20 y›l sigortal›l›k süresi ve 5000 gün
prim ödemesi, erkek sigortal›lar ise en
az 25 y›l sigortal›l›k süresi ve 5000 gün
prim ödemesi ile yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›na hak kazan›p emekli olabilmekteydiler.
Ayr›ca en az 15 y›l sigortal›l›k süresi
ve 3600 gün prim ödemesi olan kad›n
sigortal›lar 50, erkek sigortal›lar ise 55
yafl›n› ikmal ederek yafl haddinden
emekli olabiliyorlard›.

4447 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i
8 Eylül 1999 tarihinde, 18 y›l ve daha
fazla sigortal›l›k süresi bulunan kad›n
sigortal›lar ile 23 y›l ve daha fazla
sigortal›l›k süresi bulunan erkek sigortal›lar›n yafll›l›k ayl›¤›ndan yararlanma
koflullar›nda herhangi bir de¤ifliklik
yap›lmam›flt›r.
8 Eylül 1999’dan sonra sigortal›
olanlar için;

506 say›l› Kanunun yafll›l›k ayl›¤›ndan
yararlanma flartlar›n› düzenleyen
60’›nc› maddesinin (A) bendine göre 8
Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa
sigortal› olarak çal›flmaya bafllayanlar›n yafll›l›k ayl›¤›na hak kazanabilmeleri için;

Kad›n ise 58, erkek ise 60 yafl›n› doldurmak ve en az 7000 gün malullük,
yafll›l›k ve ölüm sigortas› primi ödemifl
olmalar› gerekmektedir (Güzel ve
Okur, 2002: 299).
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y›l ve daha fazla olan erkekler 4447
say›l› Kanunun kapsam› d›fl›nda
b›rak›lm›flt›r. Bu hükümleri içeren
geçici 81’inci maddenin (A) f›kras›
Anaysa Mahkemesi taraf›ndan iptal
edilmemifltir ve halen yürürlüktedir.
Geçici 81’inci maddenin Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan iptal edilen (B)
f›kras› 4759 say›l› Kanunla yeniden
düzenlenmifltir. 4759 say›l› Kanun ile
Sosyal Sigortalar Kanunun geçici
81’inci maddesinin (B) f›kras›nda
yap›lan de¤ifliklik sonucu SSK’ya tabi
sigortal›lar›n 23 May›s 2002 tarihindeki sigortal›l›k sürelerine göre kademeli yafl haddi ve prim ödeme gün say›s›
afla¤›daki flekilde belirlenmifltir.

23 May›s 2002 tarihinde;
a. Sigortal›l›k süresi 18 (dahil) y›ldan
fazla olan kad›nlar 20 y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 40 yafl›n› doldur
malar›, sigortal›l›k süresi 23 y›ldan
(dahil) fazla olan erkekler 25 y›ll›k
sigortal›l›k süresini ve 44 yafl›n›
doldurmalar› ve en az 5000 gün,
b. Sigortal›l›k süresi 17 (dahil) y›ldan
fazla, 18 y›ldan az olan kad›nlar 20
y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 41
yafl›n› doldurmalar›, sigortal›l›k
süresi 21 y›l 6 ay (dahil) dan fazla,
23 y›ldan az olan erkekler 25 y›ll›k
sigortal›l›k süresini ve 45 yafl›n›
doldurmalar› ve en az 5000 gün,
c. Sigortal›l›k süresi 16 (dahil) y›ldan
fazla, 17 y›ldan az olan kad›nlar 20
y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 42
yafl›n› doldurmalar›, sigortal›l›k
süresi 20 y›l (dahil) dan fazla, 21 y›l
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6 aydan az olan erkekler 25 y›ll›k
sigortal›l›k süresini ve 46 yafl›n›
doldurmalar› ve en az 5075 gün,

d. Sigortal›l›k süresi 15 (dahil) y›ldan
fazla, 16 y›ldan az olan kad›nlar 20
y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 43
yafl›n› doldurmalar›, sigortal›l›k
süresi 18 y›l 6 ay (dahil) dan fazla,
20 y›ldan az olan erkekler 25 y›ll›k
sigortal›l›k süresini ve 47 yafl›n›
doldurmalar› ve en az 5150 gün,
e. Sigortal›l›k süresi 14 (dahil) y›ldan
fazla, 15 y›ldan az olan kad›nlar 20
y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 44
yafl›n› doldurmalar›, sigortal›l›k
süresi 17 y›l (dahil) dan fazla, 18 y›l
6 aydan az olan erkekler 25 y›ll›k
sigortal›l›k süresini ve 48 yafl›n›
doldurmalar› ve en az 5225 gün,

f. Sigortal›l›k süresi 13 (dahil) y›ldan
fazla, 14 y›ldan az olan kad›nlar 20
y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 45
yafl›n› doldurmalar›, sigortal›l›k
süresi 15 y›l 6 ay (dahil) dan fazla,
17 y›ldan az olan erkekler 25 y›ll›k
sigortal›l›k süresini ve 49 yafl›n›
doldurmalar› ve en az 5300 gün,
g. Sigortal›l›k süresi 12 (dahil) y›ldan
fazla, 13 y›ldan az olan kad›nlar 20
y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 46
yafl›n› doldurmalar›, sigortal›l›k
süresi 14 (dahil) y›ldan fazla, 15 y›l
6 aydan az olan erkekler 25 y›ll›k
sigortal›l›k süresini ve 50 yafl›n›
doldurmalar› ve en az 5375 gün,
h. Sigortal›l›k süresi 11 (dahil) y›ldan
fazla, 12 y›ldan az olan kad›nlar 20
y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 47
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yafl›n› doldurmalar›, sigortal›l›k
süresi 12 y›l 6 ay (dahil) dan fazla,
14 y›ldan az olan erkekler 25 y›ll›k
sigortal›l›k süresini ve 51 yafl›n›
doldurmalar› ve en az 5450 gün,
i. Sigortal›l›k süresi 10 (dahil) y›ldan
fazla, 11 y›ldan az olan kad›nlar 20
y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 48
yafl›n› doldurmalar›, sigortal›l›k
süresi 11 (dahil) y›ldan fazla, 12 y›l
6 aydan az olan erkekler 25 y›ll›k
sigortal›l›k süresini ve 52 yafl›n›
doldurmalar› ve en az 5525 gün,
j. Sigortal›l›k süresi 9 (dahil) y›ldan
fazla, 10 y›ldan az olan kad›nlar 20
y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 49
yafl›n› doldurmalar›, sigortal›l›k
süresi 9 y›l 6 ay (dahil) dan fazla,
11 y›ldan az olan erkekler 25 y›ll›k
sigortal›l›k süresini ve 53 yafl›n›
doldurmalar› ve en az 5600 gün,
k. Sigortal›l›k süresi 8 (dahil) y›ldan
fazla, 9 y›ldan az olan kad›nlar 20
y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 50
yafl›n› doldurmalar›, sigortal›l›k
süresi 8 (dahil) y›ldan fazla, 9 y›l 6
aydan az olan erkekler 25 y›ll›k
sigortal›l›k süresini ve 54 yafl›n›
doldurmalar› ve en az 5675 gün,
l. Sigortal›l›k süresi 7 (dahil) y›ldan
fazla, 8 y›ldan az olan kad›nlar 20
y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 51
yafl›n› doldurmalar›, sigortal›l›k
süresi 6 y›l 6 ay (dahil) dan fazla, 8
y›ldan az olan erkekler 25 y›ll›k
sigortal›l›k süresini ve 55 yafl›n›
doldurmalar› ve en az 5750 gün,
m. Sigortal›l›k süresi 6 (dahil) y›ldan
fazla, 7 y›ldan az olan kad›nlar 20
‹SMMMO Yay›n Organ›

y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 52
yafl›n› doldurmalar›, sigortal›l›k
süresi 5 (dahil) y›ldan fazla, 6 y›l 6
aydan az olan erkekler 25 y›ll›k
sigortal›l›k süresini ve 56 yafl›n›
doldurmalar› ve en az 5825 gün,
n. Sigortal›l›k süresi 5 (dahil) y›ldan
fazla, 6 y›ldan az olan kad›nlar 20
y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 53
yafl›n› doldurmalar›, sigortal›l›k
süresi 3 y›l 6 ay (dahil) dan fazla, 5
y›ldan az olan erkekler 25 y›ll›k
sigortal›l›k süresini ve 57 yafl›n›
doldurmalar› ve en az 5900 gün,
o. Sigortal›l›k süresi 4 (dahil) y›ldan
fazla, 5 y›ldan az olan kad›nlar 20
y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 54
yafl›n› doldurmalar›, sigortal›l›k
süresi 2 y›l 8 ay 15 (dahil) günden
fazla, 3 y›l 6 aydan az olan erkekler
25 y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 58
yafl›n› doldurmalar› ve en az 5975 gün,
p. Sigortal›l›k süresi 3 (dahil) y›ldan
fazla, 4 y›ldan az olan kad›nlar 20
y›ll›k sigortal›l›k süresini ve 55
yafl›n› doldurmalar› ve en az 5975 gün,
q. Sigortal›l›k süresi 2 y›l 8 ay 15
(dahil) günden fazla, 3 y›ldan az
olan kad›nlar 20 y›ll›k sigortal›l›k
süresini ve 56 yafl›n› doldurmalar›
ve en az 5975 gün,
Malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›
primi ödemifl bulunmalar› flart› ile
yafll›l›k ayl›¤›ndan yararlanabilirler.
Kad›n ve erkek sigortal›lar için
yukar›da belirtilen kademelendirme
durumlar›n› tablolar ve örnekler
yard›m› ile ayr› ayr› inceleyelim.
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i.Kad›n Sigortal›larda Kademeli Emeklilik

506 say›l› Kanunun geçici 81’inci maddesinin (A) f›kras›na göre, 08.09.1999
tarihi itibar›yla emeklili¤e hak kazanm›fl olanlar ile 18 ve daha fazla sigortal›l›k
süresi bulunan kad›n sigortal›lar prim ödeme gün say›lar›n› tamamlayarak istedikleri tarihte emekli olabileceklerdir.
506 say›l› Kanunun Anayasa Mahkemesinin taraf›ndan iptal edilen geçici
81’inci maddesinin (B) f›kras› 4759 say›l› Kanunun ile tekrar düzenlenmifltir.
Bu düzenlemeye göre, 23 May›s 2002 tarihi itibar›yla sigortal›l›k süresi 18
(dahil) y›ldan fazla olan kad›nlar›n emekli olabilmeleri için, en az 20 y›l sigortal›l›k süresi, 5000 gün prim ödeme gün say›s› ve 40 yafl›n› tamamlamalar› gerekmektedir.
Kad›n sigortal›lar için yeni kanunda öngörülen yafl haddi, prim ödeme gün say›s›
ve sigortal›l›k süresi Tablo 1.a’da gösterilmifltir.
Tablo:1.a. Kad›n Sigortal›lar ‹çin Kademeli Geçifl Tablosu
23 May›s 2002 Tarihi ‹tibar›yle
Sigortal›l›k Süresi

Sigortal›l›k
Süresi

Yafl
Haddi

Prim Ödeme
Gün Say›s›

17 y›ldan fazla, 18 y›ldan az olanlar

20

41

5000

15 y›ldan fazla, 16 y›ldan az olanlar

20

43

13 y›ldan fazla, 14 y›ldan az olanlar

20

45

18 y›ldan fazla olanlar

20

16 y›ldan fazla, 17 y›ldan az olanlar

20

14 y›ldan fazla, 15 y›ldan az olanlar

20

12 y›ldan fazla, 13 y›ldan az olanlar

20

11 y›ldan fazla, 12 y›ldan az olanlar

20

10 y›ldan fazla, 11 y›ldan az olanlar

20

9 y›ldan fazla, 10 y›ldan az olanlar

20

8 y›ldan fazla, 9 y›ldan az olanlar

20

6 y›ldan fazla, 7 y›ldan az olanlar

20

7 y›ldan fazla, 8 y›ldan az olanlar

40

42

5000

5075

5150

44

5225

46

5375

47
48

49

5300
5450
5525

5600

50

5675

52

5825

20

51

5 y›ldan fazla, 6 y›ldan az olanlar

20

53

5900

3 y›ldan fazla, 4 y›ldan az olanlar

20

55

5975

4 y›ldan fazla, 5 y›ldan az olanlar

20

2 y›l 8 ay 15 günden fazla, 3 y›ldan az olanlar

‹SMMMO Yay›n Organ›

66

20

54

56

Mali ÇÖZÜM - 70

5750

5975

5875

Tablo incelendi¤inde görülece¤i gibi,
kad›n sigortal›lar›n 23 May›s 2002 tarihindeki sigortal›l›k süresi esas al›narak
birer y›ll›k kademelendirmeye gidilmifltir. Yani 23 May›s 2002 tarihi itibar›yla sigortal›l›k süresindeki bir
y›ll›k azal›fl, emeklilik yafl›nda bir y›l
art›fla neden oluyor. Tablodaki veriler
do¤rultusunda SSK’ya tabi kad›n
sigortal›lar›n emeklilik durumlar›n›
örnek yard›m›yla aç›klayal›m.
Örnek:1

‹lk ‹fle Girifl Tarihi
Do¤um Tarihi

:01.12.1983
:15.09.1963

Prim Ödeme Gün Say›s›:4875
Cinsiyet

:Kad›n

23 May›s 2002 Tarihinde;

Sigortal›l›k Süresi: 18 y›l 5 ay 23 gün
Emeklilik Tarihi

:?

Cevap: Bu sigortal›n›n 23 May›s 2002
tarihi itibar›yla 18 y›ldan fazla sigortal›l›k süresi oldu¤u için, tablo 1’e göre
bu tarihte 18 y›l ve daha fazla sigortal›l›k süresi bulunan kad›n sigortal›lar

‹SMMMO Yay›n Organ›

20 y›l sigortal›l›k süresi, 5000 gün
prim ödemesi ve 40 yafl›n› ikmal ederek emekli olabilmektedirler. Örne¤imizdeki kad›n sigortal› 40 yafl›n› 15
Eylül 2003 tarihinde tamamlad›¤›
halde, 20 y›ll›k sigortal›l›k süresinin
tamamlanaca¤› 1 Aral›k 2003 tarihinde
prim ödeme gün say›s›n› da en az 5000
güne ç›kard›¤› takdirde emeklili¤e hak
kazanabilecektir. Bu tarihten sonra
yafll›l›k sigortas›ndan ayl›k ba¤lanmas›
için talepte bulunabilir.

Kad›n sigortal›lar için kanunda belirtilen kademelendirme süreci, sigortal›lar›n ifle girifl tarihleri esas al›narak
ayr› bir tablo yap›labilir. Tablo 1.b’de
sigortal›lar›n ifle girifl tarihlerine göre
kanunun arad›¤› sigortal›l›k süresi, yafl
ve prim gün say›s› gösterilmifltir.
Hemen belirtelim ki, Tablo 1.a ile
Tablo 1.b, kad›n sigortal›lar›n yafll›l›k
sigortas›na hak kazanma flartlar›n›
de¤iflik biçimlerde göstermekten
öteye, baflka bir anlam ifade etmemektedir.
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Tablo:1.b. Kad›n Sigortal›lar ‹çin Kademe Geçifl Tablosu
Sigortal›l›¤›n Bafllang›c›

08.09.1981 tarihinden önce sigortal› olanlar
09.09.1981-23.05.1984 tarihleri aras›
24.05.1984-23.05.1985 tarihleri aras›
25.05.1985-23.05.1986 tarihleri aras›
25.05.1986-23.05.1987 tarihleri aras›
25.05.1987-23.05.1988 tarihleri aras›
25.05.1988-23.05.1989 tarihleri aras›
25.05.1989-23.05.1990 tarihleri aras›
25.05.1990-23.05.1991 tarihleri aras›
25.05.1991-23.05.1992 tarihleri aras›
25.05.1992-23.05.1993 tarihleri aras›
25.05.1993-23.05.1994 tarihleri aras›
25.05.1994-23.05.1995 tarihleri aras›
25.05.1995-23.05.1996 tarihleri aras›
25.05.1996-23.05.1997 tarihleri aras›
25.05.1997-23.05.1998 tarihleri aras›
25.05.1998-23.05.1999 tarihleri aras›
25.05.1999-08.09.1999 tarihleri aras›
09.09.1999’dan sonra

Sigortal›l›k
Süresi (y›l)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
---

Yafl
Prim
Haddi Gün Say›s›
Yok
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58

5000
5000
5000
5075
5150
5225
5300
5375
5450
5525
5600
5675
5750
5825
5900
5975
5975
5975
7000

ii.Erkek Sigortal›lar›n Kademeli Emeklilik Durumu
Sosyal Sigortalar Kanunu’nda 4447 say›l› Kanunla de¤ifliklik yap›lmadan önce
erkek sigortal›lar emekli olabilmesi için en az 25 y›l sigortal›l›k süresi ve 5000
gün prim ödeme gün say›s›n›n olmas› gerekmekteydi. Ayr›ca 15 y›l sigortal›l›k
süresi, en az 3600 gün prim ödemesi ve 55 yafl›n› dolduranlar›n yafltan emekli
olmas› mümkündü.
Bu genel kurallar önce 4447 say›l› Kanun ile de¤ifltirildi. Anayasa Mahkemesinin 4447 say›l› Kanunun kademeli geçifl öngören düzenlemelerine iliflkin iptal
karar›ndan sonra 4759 say›l› Kanun ile 506 say›l› Kanunun geçici 81’inci maddesinde yap›lan de¤ifliklik sonucu kad›n sigortal›larda oldu¤u gibi erkek sigortal›lar›nda emeklilik flartlar› yeniden düzenlendi.
Bu düzenlemeye göre; 23 May›s 2002 tarihi itibar›yla sigortal›l›k süresi, 23
y›ldan (23 y›l dahil) fazla olan erkek sigortal›lar›n emekli olabilmesi için, en az
25 y›l sigortal›l›k süresi, 5000 gün prim ödemesi ve 44 yafl›n› tamamlamas›
‹SMMMO Yay›n Organ›
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gerekmektedir. Afla¤›daki tabloda kademeli geçifl için gerekli olan prim ödeme
gün say›s›, sigortal›l›k süresi ve yafl haddi uygulamas› gösterilmifltir.
Tablo:2.a.Erkek Sigortal›lar ‹çin Kademeli Geçifl Tablosu
23 May›s 2002 Tarihi ‹tibar›yle
Sigortal›l›k Süresi
23 y›ldan fazla olanlar

Sigortal›l›k
Süresi

Yafl
Haddi

Prim Gün
Say›s›

25

45

5000

25

21,5 y›ldan fazla, 23 y›ldan az olanlar
20 y›ldan fazla, 21,5 y›ldan az olanlar

25

18,5 y›ldan fazla, 20 y›ldan az olanlar

25

17 y›ldan fazla, 18,5 y›ldan az olanlar

25

44

46
47
48

5000

5075
5150
5225

15,5 y›ldan fazla, 17 y›ldan az olanlar

25

49

5300

12,5 y›ldan fazla, 14 y›ldan az olanlar

25

51

5450

14 y›ldan fazla, 15,5 y›ldan az olanlar

25

11 y›ldan fazla, 12,5 y›ldan az olanlar

25

9,5 y›ldan fazla, 11 y›ldan az olanlar

25

8 y›ldan fazla, 9,5 y›ldan az olanlar

25

5 y›ldan fazla, 6,5 y›ldan az olanlar

25

6,5 y›ldan fazla, 8 y›ldan az olanlar
3,5 y›ldan fazla, 5 y›ldan az olanlar

2 y›l 8 ay 15 günden fazla, 3,5 y›ldan az olanlar

50
52
53

54

5375
5525
5600

5675

25

55

5750

25

57

5900

25

56
58

5825
5975

Tabloda görüldü¤ü gibi kanun koyucu, sigortal›l›k süresine göre yafl haddi ve
prim ödeme gün say›s›nda art›fla gitmifltir. Erkeklerin 23 May›s 2002 tarihi itibar›yla sigortal›l›k süresindeki her 1,5 y›ll›k azal›fl, emeklilik yafl›nda bir y›ll›k
art›fla neden olmaktad›r.
Örnek:1.

SSK Girifl Tarihi

: 12.12.1976

Prim Ödeme Gün Say›s›

: 6200 gün

Do¤um Tarihi

: 01.03.1960

Cinsiyet

: Kad›n

Sigortal›l›k süresi

: 25 y›l 5 ay 11 gün

23 May›s 2002 tarihinde;
Emeklilik Tarihi

‹SMMMO Yay›n Organ›
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Cevap: Örne¤imizdeki sigortal›n›n 25 y›ll›k sigortal›l›k süresi 12 Aral›k 2001
tarihinde tamamlanm›flt›r. Ayr›ca yasan›n öngördü¤ü 5000 gün prim ödeme
say›s›n› da fazlas›yla geçmifltir. Ancak bu sigortal› 4759 say›l› yeni kanuna göre
44 yafl›n› tamamlayaca¤› 1 Mart 2004 tarihinde emekli olabilecektir. Bu tarihten
önce yapaca¤› baflvuru kabul edilmeyecektir.
Bilindi¤i gibi 4447 say›l› Kanuna göre 8 Eylül 1999 tarihinde 25 y›ll›k sigortal›l›k süresinin tamamlanmas›na 2 y›l ve daha az kalan sigortal›lar emeklilikte
kademeli geçifl kapsam› d›fl›nda kalm›fllard›r. Örne¤imizdeki sigortal› 4 ay 4 gün
ile 4447 say›l› Kanunun bu hükmünden yararlanamam›flt›r. Yani 23 y›ll›k sigortal›l›k süresinin tamamlanmas›na 4 ay 4 gün kald›¤› için kademeli yafl haddi kapsam›na girmifltir.
Erkek sigortal›lar›n ifle girifl tarihlerine göre emeklilik için gerekli olan sigortal›l›k süresi, yafl haddi ve prim ödeme gün say›s›n› gösterir ayr› bir tablo
yap›labilir. Tablo 2.a ile Tablo 2.b aras›nda erkek sigortal›lar›n yafll›l›k sigortas›na hak kazanma flartlar›n› farkl› flekilde göstermekten öteye, baflka bir anlam
ifade etmemektedir.
Tablo:2.b.Erkek Sigortal›lar ‹çin Kademeli Geçifl Tablosu
23 May›s 2002 Tarihi ‹tibar›yle
Sigortal›l›k Süresi

08.09.1976 tarihinden önce olanlar

Sigortal›l›k
Süresi

Yafl
Haddi

Prim Gün
Say›s›

25

44

5000

46

5075

25

09.09.1976-23.05.1979 tarihleri aras›

24.05.1979-23.11.1980 tarihleri aras›

25

24.11.1980-23.05.1982 tarihleri aras›

25

Yok
45

24.05.1982-23.11.1983 tarihleri aras›

25

47

24.05.1985-23.11.1986 tarihleri aras›

25

49

24.11.1983-23.05.1985 tarihleri aras›

25

5000

5000

5150

48

5225

5300

24.11.1986-23.05.1988 tarihleri aras›

25

50

5375

24.11.1989-23.05.1991 tarihleri aras›

25

52

5525

24.11.1992-23.05.1994 tarihleri aras›

25

54

5675

24.05.1988-23.11.1989 tarihleri aras›

25

24.05.1991-23.11.1992 tarihleri aras›

25

24.05.1994-23.11.1995 tarihleri aras›

25

24.11.1995-23.05.1997 tarihleri aras›

25

51
53
55
56

5450
5600
5750
5825

24.05.1997-23.11.1998 tarihleri aras›

25

57

5900

09.09.1999’dan sonra

---

60

7000

25

24.11.1998-08.09.1999 tarihleri aras›

‹SMMMO Yay›n Organ›
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5975

KIDEM TAZM‹NATINA DAH‹L OLAN
ÖDEMELER VE KIDEM TAZM‹NATI
TAVAN TUTARI
Resul KURT
Sigorta Müfettifli

U

I. GENEL B‹LG‹LER
ygulama ve ö¤retide, 1475 say›l› kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas› durumunda en az bir y›ll›k çal›flmas› olan iflçiye veya iflçinin vefat etmesi halinde bu iflçinin hak sahiplerine iflveren taraf›ndan
ödenmesi gereken para k›dem tazminat› olarak tan›mlanmaktad›r. Baz› yazarlarca farkl› flekilde de tan›mlanan k›dem tazminat›, iflçinin yükümlülüklerinden biri
olan “‹flverene Sadakat Borcunun” iflçiye sa¤lad›¤› önemli bir menfaattir.
4857 say›l› yasa ile 1475 say›l› ‹fl Kanununun k›dem tazminat›na iliflkin 14.
maddesi d›fl›ndaki tüm maddeleri yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Ancak, yeni bir
düzenleme yap›l›ncaya kadar k›dem tazminat›na iliflkin uygulama aynen devam
ettirilecektir.
K›dem tazminat› hesaplan›rken iflçiye yap›lacak hangi ödemelerin hesaplamaya
dahil edilmesi gerekti¤i yönünde önemli sorunlarla karfl›lafl›lmaktad›r. Baz›
durumlarda, iflçiye yüksek tutarlarda ücret ödenmesi halinde, bir üst s›n›r olup
olmad›¤› da tart›flma konusu olabilmektedir. 1475 say›l› ‹fl Kanununun 14. maddesinde;
“K›dem tazminat›n›n hesaplanmas›, son ücret üzerinden yap›l›r. Parça bafl›,
akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmad›¤› hallerde son bir y›ll›k
süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çal›fl›lan günlere bölünmesi suretiyle
bulunacak ortalama ücret bu tazminat›n hesab›na esas tutulur.
Ancak, son bir y›l içinde iflçi ücretine zam yap›ld›¤› takdirde, tazminata esas
ücret,iflçinin iflten ayr›lma tarihi ile zamm›n yap›ld›¤› tarih aras›nda al›nan ücretin ayn› süre içinde çal›fl›lan günlere bölünmesi suretiyle hesaplan›r.
13 üncü maddenin (C) bendinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan
k›dem tazminat›na esas olacak ücretin hesab›nda 26 nc› maddenin birinci
f›kras›nda yaz›l› ücrete ilaveten iflçiye sa¤lanm›fl olan para ve para ile ölçülmesi
mümkün akdi ve kanundan do¤an menfaatler de gözönünde tutulur. K›dem tazminat›n›n zaman›nda ödenmemesi sebebiyle aç›lacak davan›n sonunda hakim
‹SMMMO Yay›n Organ›
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gecikme süresi için, ödenmeyen süreye
göre mevduata uygulanan en yüksek
faizin ödenmesine hükmeder. ‹flçinin
mevzuattan do¤an di¤er haklar›
sakl›d›r. “ hükmü bulunmaktad›r.

do¤acak ikramiye ve ücret fark› alacaklar› Toplu ‹fl Sözleflmesinden kaynaklanmad›¤›ndan baflka bir anlat›mla
ifl sözleflmesi olarak devam eden normatif hükümlerden do¤du¤undan bu
tarihten sonraki ücret fark› ve ikramiye
fark› alacaklar›na iflletme kredisi faizi
uygulanmas› gerekir. (T.C. Yarg›tay 9.
Hukuk Dairesi E. 2004/863,
K. 2004/12152, T. 17.5.2004)
K›dem ve ihbar tazminat›n›n hesaplanmas›na esas giydirilmifl ücret tespit
edilirken, davac›n›n son bir y›l içerisinde çal›fl›lan günlerde yararland›¤›
yemek ücreti ve yol yard›m› belirlenmeli, bu miktarlar ücrete eklenerek
giydirilmifl ücret bulunmal›d›r.
(T.C. Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi
E. 2004/23184, K. 2004/12484,
T. 24.5.2004)
‹flçinin g›da, mesken, sa¤l›k, yakacak
ve ayd›nlatma gibi zaruri ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak kifayette olmak üzere ifl
karfl›l›¤›nda para veya ay›n olarak
yap›lan ve ar›zi olmayan her türlü ödemelerin ve bu arada hususi surette iyi
olan bir hizmetin karfl›l›¤› olarak ödenen primlerin veya bu mahiyetteki
y›ll›k ikramiyeler, ihbar ve k›dem tazminatlar›n›n hesab›nda göz önünde
bulundurulur. (T.C. Yarg›tay ‹çtihad›
Birlefltirme
Kurulu
E.1956/13
K.1957/10 T.15.05.1957)

Bu yaz›da, öncelikle k›dem tazmi nat›na dahil olan ve olmayan ödemeler
belirtilerek, k›dem tazminat› tavan
tutar› kavram› aç›klanm›flt›r.

II. KIDEM TAZM‹NATININ
HESAPLANMASINA DAH‹L
ÖDEMELER

1475 Say›l› ‹fl Kanununda, ifl sözleflmesinin devam› süresince her geçen
tam y›l için, iflverenin iflçiye 30 günlük
ücreti üzerinden k›dem tazminat› ödenmesi gerekir. Bir y›ldan artan sürelerde
de ayn› oran üzerinden ödeme yap›l›r.
Burada çal›flanlara her bir y›l için ödenecek olan, 30 günlük ücret, giydirilmifl brüt ücrettir. Bu maddede belirtilen k›dem tazminat› ile ilgili 30 günlük
süre ifl sözleflmeleri veya toplu ifl sözleflmeleri ile iflçi lehine de¤ifltirilebilecektir. K›dem tazminat›n›n hesaplanmas›, son ücret üzerinden yap›lacakt›r.
K›dem ve ihbar tazminat›n›n hesaplanmas›na esas giydirilmifl ücret tespit
edilirken, davac›n›n son bir y›l içerisinde çal›fl›lan günlerde yararland›¤›
yemek ücreti ve yol yard›m› belirlenmeli, bu miktar 365’e bölünerek bir
güne düflen yemek ve yol yard›m› miktarlar› hesaplanmal› ve bu miktarlar
ücrete eklenerek giydirilmifl ücret
bulunmal›d›r. Toplu ‹fl Sözleflmesi
sona yeni bir Toplu ‹fl Sözleflmesi
imzalanmam›flsa bu tarihten sonra
‹SMMMO Yay›n Organ›

A. As›l Ücret
K›dem tazminat›n›n hesaplanmas›, son
ücret üzerinden yap›l›r. E¤er, iflçinin
ald›¤› son ücret asgari ücretten düflük
ise k›dem tazminat› asgari ücret üzerinden hesaplan›r.
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Parça bafl›, akort, götürü veya yüzde
usulü gibi ücretin sabit olmad›¤› hallerde son bir y›ll›k süre içinde ödenen
ücretin o süre içinde çal›fl›lan günlere
bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminat›n hesab›na esas
tutulur. (‹fl K.14/9.)

Ancak, son bir y›l içinde iflçi ücretine
zam yap›ld›¤› takdirde, tazminata esas
ücret, iflçinin iflten ayr›lma tarihi ile
zamm›n yap›ld›¤› tarih aras›nda al›nan
ücretin ayn› süre içinde çal›fl›lan günlere bölünmesi suretiyle hesaplan›r.(‹fl
K.14/10)
Yarg›tay’a göre (Yarg. 9.HD.14.10.1997,
E.13145, K.17675), tasarrufu teflvik paylar› ücret niteli¤inde de¤ildir ve bunlar
k›dem tazminat›na esas olacak ücretin
hesab›nda dikkate al›nmayacakt›r.
‹flçinin gerçek ücretinin bordrolara
yans›mad›¤› anlafl›ld›¤› takdirde gerçek ücretinin tespiti yoluna gidilerek
iflçinin haklar› buna göre hesap edilmelidir. (T.C. Yarg›tay 9. Hukuk
Dairesi E.1987/7164, K.1987/8103,
T.17.9.1987)

Asgari ücret üzerinden düzenlenen
bordrolarda davac›n›n imzas› varsa da,
imzal› bordrolar›n nitelikli olmayan
iflçiler aç›s›ndan ba¤lay›c›l›¤› kabul
edilmeli, nitelikli iflçiler aç›s›ndan ise
bu ba¤lay›c›l›ktan söz edilmemelidir.
Sorunun sa¤l›kl› bir çözüme kavuflabilmesi için davac›n›n yapt›¤› ifl kesin
bir flekilde belirlendikten sonra
çal›flma süresi ve görev unvan›ndan
söz edilerek davac› gibi bir iflçinin
ücretinin ne kadar olabilece¤i ilgili
‹SMMMO Yay›n Organ›
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meslek odas› veya kuruluflundan sorularak has›l olacak sonuca göre iflçilik
haklar› hüküm alt›na al›nmal›d›r.
(T.C. Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi
E.2000/8614, K.2000/13106,
T. 03.10.2000)
B. As›l Ücretin Eklentileri

K›dem tazminat›n›n hesaplanmas›nda
esas al›nacak ücretin tespitinde, as›l
ücretin haricinde iflçiye haftal›k, ayl›k
veya y›ll›k ödemelerle sa¤lanm›fl para
ve para ile ölçülmesi mümkün sözleflme ve kanundan do¤an ve süreklilik
arzeden menfaatler de göz önünde
tutulur. Yani iflçinin g›da sa¤l›k, yakacak ve giyim gibi ihtiyaçlar›n›n
karfl›layacak nitelikte para ve mal olarak, çal›flma karfl›l›¤› yap›lan ödemeler, k›dem tazminat›n›n tespitine esas
al›nacak ücrete dahil edilir. As›l ücretin eklentilerinden say›lan ödemelerden fiilen yap›lan ödemeler dikkate
al›n›r. ‹leriye dönük olarak sözleflmede
yer alan ancak k›dem tazminat›na hak
kazan›ld›¤›nda fiilen ödenmemifl tutarlar de¤erlendirmeye al›nmaz.

Toplu ‹fl Sözleflmesinde çocuk
yard›m›n›n ayl›k olarak ödenece¤i
öngörülmesi durumunda, çocuk
yard›m›n›n parasal de¤erinin k›dem
tazminat›na yans›t›lmas›nda, çocuk
adedine göre oluflan miktar›n bir ay›
oluflturan gün say›s› 30'a bölünmesi
gerekmektedir. Çal›fl›lan gün say›s›na
bölünmesi do¤ru de¤ildir.
(T.C. Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi
E. 1991/15218,K. 1992/3371,
T. 24.3.1992)
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K›dem tazminat› hesab›nda;

ölçülmesi mümkün akitten ve kanundan do¤an menfaatler de göz önünde
bulundurulur. Bu menfaatlerin belirlenmesinde flu hususlara dikkat edilmelidir.

1. ‹kramiye
2. Temettü

3. Devaml›l›k arzeden prim ödemeleri,
4. Kasa tazminat›, Mali sorumluluk
tazminat›

1. Yap›lan ödemenin sözleflmeden
veya kanundan do¤mas›,

6. Yemek yard›m›

3. ‹flçiye sa¤lanan bir menfaat niteli¤i tafl›mas›,

5. Unvan yada imza tazminat›

2. Süreklilik arzetmesi,

7. G›da yard›m› ( süt, yo¤urt, ara dinlenmesinde verilen meflrubat vb. )

4. Para ve para ile ölçülebilir olmas›,

8. Erzak yard›m›

Bu esaslardan birinin bulunmamas›
halinde, iflçiye sa¤lanan menfaat
k›dem tazminat›n›n hesab›na dahil
edilmez. Örne¤in; sözleflmeden ve
kanundan do¤mayan ve süreklilik
tafl›mayan bir cep harçl›¤›, bayram
harçl›¤›,
k›dem
tazminat›na
yans›t›lacak nitelikteki ödemelerden
de¤ildir.

9. Ulafl›m yard›m›,

10. Yakacak yard›m›
11. Aile yard›m›

12. Konut yard›m›

13. Havlu ve sabun yard›m› (e¤er iflyeri d›fl›nda kullan›lmas›na izin verilmiyorsa tazminat hesab›na kat›lmaz )

14. Sosyal yard›m niteli¤inde ayakkab›
ya da bedeli

K›dem tazminat›n›n hesab›nda,
1. Fazla çal›flma ücreti,

15. Y›ll›k izin harçl›¤› ( her y›l sürekli
veriliyorsa )

2. Hafta tatili, ulusal bayram ve dini
bayram günleri için ödenen ücretler,

16. Çocuk zamm›, Çocuk yard›m›,

3. Jübile ikramiyesi,

17. Ayl›k ödenen e¤itim yard›mlar›,

4. Genel tatil ücreti

18. Sa¤l›k Yard›m›,

5. Süreklilik göstermeyen ve bir defaya mahsus yap›lan ödemeler,

19. Giyim yard›m›,

gibi süreklilik gösteren ödemeler dikkate al›nacakt›r.

6. Yolluklar (harc›rah)
7. Y›ll›k izin ücreti

III. KIDEM TAZM‹NATININ
HESAPLANMASINA DAH‹L
OLMAYAN ÖDEMELER

8. Evlenme yard›m›
9. Do¤um yard›m›
10. Ölüm yard›m›

K›dem tazminat›na esas olacak ücretin
hesab›nda, ç›plak ücretine ilaveten
iflçiye sa¤lanm›fl olan para ve para ile
‹SMMMO Yay›n Organ›

11. Do¤al afet yard›m›
12. Askerlik yard›m›
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13. Hastal›k yard›m›
14. Bir defal›k verilen ikramiyeler
15. Seyahat primleri
16. ‹fl arama yard›m›
17. Bayram harçl›¤›
18. Vardiya ücreti,
19. Tasarrufa Teflvik Kesintisinin iflveren pay›,
20. ‹flsizlik sigortas› priminin iflveren
pay›,
21. ‹flçilere verilen ifl güvenli¤i malzemeleri ile ifl elbisesi bedelleri,
22. E¤itim yard›m›,
gibi süreklilik arz etmeyen ödemeler
ve iflle ilgili malzeme bedelleri dikkate
al›nmayacakt›r.
IV. 1475 SAYILI ‹fi KANUNUNDA
KIDEM TAZM‹NATI TAVAN
TUTARI
1475 say›l› ‹fl kanunu ödenecek k›dem
tazminat›n›n bir y›ll›k miktar›n› en
yüksek devlet memuruna (Baflbakanl›k
Müsteflar›) ödenen bir y›ll›k emeklilik
ikramiyesi tutar› ile s›n›rland›rm›flt›.
Memur maafl katsay›s›na ba¤l› olan
k›dem tazminat› tavan oran› sürekli
de¤iflmektedir.
‹fl Kanunu’nda öngörülen esaslar
d›fl›nda veya k›dem tazminat› tavan
tutar›ndan fazla ödeme yap›lmas› için
emir veya talimat veren veya bu yolda
hareket eden özel veya kamu kurumu
veya kurulufllar›n yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü,
muhasebe müdürü gibi yetkili sorumlular› hakk›nda, fiil daha a¤›r cezay›
gerektiren bir suç teflkil etmedi¤i tak‹SMMMO Yay›n Organ›
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dirde alt› aydan iki seneye kadar hapis
ve a¤›r para cezas›na hükmolunmakta
iken 4857 say›l› ‹fl Kanunu ile 1475
say›l› ‹fl Kanununda düzenlenen
idari para cezalar› yürürlükten
kald›r›ld›-¤›ndan, buna ayk›r› ifllem
yap›lmas› halinde herhangi bir ceza
uygulanmas› söz konusu olmayacakt›r.
4857 say›l› ‹fl Kanunu’na tabi iflçiler
için tavan tutar s›n›rlamas› bulundu¤u
halde, 5953 say›l› yasaya tabi gazetecilerin k›dem tazminat›nda herhangi bir
tavan tutar uygulanmayacakt›r.

V. SONUÇ
‹fl sözleflmesinin devam› süresince her
geçen tam y›l için, iflverenin iflçiye 30
günlük ücreti üzerinden k›dem tazminat› ödenmesi gerekir. Bir y›ldan artan
sürelerde de ayn› oran üzerinden
ödeme yap›l›r. Burada çal›flanlara her
bir y›l için ödenecek olan, 30 günlük
ücret, giydirilmifl ücrettir.
K›dem tazminat›na esas olacak ücretin
hesab›nda, ç›plak ücretine ilaveten
iflçiye sa¤lanm›fl olan para ve para ile
ölçülmesi mümkün akitten ve kanundan do¤an menfaatler de göz önünde
bulundurulacakt›r. Sözleflmeden ve
kanundan do¤mayan ve süreklilik
tafl›mayan ödemeler k›dem tazminat›n›n hesab›nda dikkate al›nmayacakt›r.
Ayr›ca, 4857 say›l› ‹fl Kanunu’na tabi
iflçiler için en yüksek devlet memuruna
(Baflbakanl›k Müsteflar›) ödenen bir
y›ll›k emeklilik ikramiyesi tutar› ile
s›n›rlanan tavan tutar s›n›rlamas›
bulunmaktad›r.
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REKLAMASYON NED‹R ?
REKLAMASYON VE KOM‹SYON
G‹DERLER‹N‹N VERG‹ MEVZUATI
YÖNÜNDEN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Talha APAK
Yeminli Mali Müflavir

R

I. G‹R‹fi
eklamasyon; sat›lan bir mal›n istenilen kalitede olmamas› nedeniyle ortaya ç›kan bir uygulamad›r. Özellikle yurtd›fl›na yap›lan sat›fllarda, sat›lan ve
istenen kalitede olmad›¤› anlafl›lan mal›n iadesi ve yerine yenisinin verilmesinin ekonomik olmad›¤› durumlarda, istenen kalitede olmayan mal iade olarak al›nmamas›na ra¤men yerine yeni mal verilir. Sat›lan mal›n geri al›nd›¤›
durumda ticari kazanc›n tespiti aç›s›ndan bir sorunla karfl›lafl›lmaz. ‹ade edilen
mal fatura ile veya gider makbuzu ile geri al›n›r, yerine fatura ile yeni bir mal
verilir.
Sat›lan mal›n geri al›nmad›¤› durumda reklamasyon bedellerini ve bunlar›n geç
ödenmesinden do¤an kur farklar›n›n ihracat›n yap›ld›¤› ülkedeki müflterilerin
verece¤i fatura veya ilgili ülke mevzuatlar›na göre fatura yerine geçen belgelerle tevsiki kofluluyla ticari kazanc›n tespitinde gider kaydedilmesi mümkündür.
Ancak, bu tür belgelerin al›namad›¤› durumda ihracatç› firman›n, yeni bir belge
düzenleyerek önceki faturay› iptal etmesi ve reklamasyon bedelin isabet eden
k›sm›n iade edildi¤ini gösterir bir belgeyi de ispat vesikas› olarak kullanmas›
mümkündür.
Sat›lan mal veya hizmetin istenilen kalite standartlar›na uygun olmamas› nedeniyle ortaya ç›kan Reklamasyon son y›llarda özellikle tekstil sektörü ve di¤er
sektörlerde s›kça karfl›lafl›lan bir uygulamad›r. Bir firman›n di¤erine fatura
düzenlemesi biçiminde yaflanan reklamasyon olgusu, faturada sadece “reklamasyon” olarak ifade edilmesine ra¤men özde çok farkl› uygulamalar olabilir.
Bu uygulamalar flu biçimde s›ralanabilir:
• Reklamasyon bir iskontodur.
• Reklamasyon bir iadedir.
• Reklamasyon bir tazminat veya cezad›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Kesilen reklamasyon faturas›n›n sadece fatura üzerinde “reklamasyon” ifadesi ile kesilmesi son derece yetersizdir. Reklamasyonun iade mi, indirim
mi veya tazminat m› oldu¤u ifade edilmelidir. Her bir reklamasyonun muhasebe ve vergi aç›s›ndan sonuçlar› farkl›
olacakt›r.1
‹skonto biçimindeki reklamasyon
genellikle kalite sorunlar› nedeniyle
gündeme gelebilmektedir. ‹stenilen
kalitede mal›n gelmemesi veya ulaflmamas› halinde al›c› ile sat›c›n›n ortak
r›zas›yla al›c›n›n indirim faturas› kesmesi halinde iskonto biçimindeki reklamasyonun olufltu¤u kabul edilmektedir.
‹ade fleklindeki reklamasyon uygulamas›nda; düzenlenecek faturalara
yaln›zca “reklamasyon” ibaresinin
yaz›l› olmas› yeterli olamamaktad›r.
‹ade edilen mal›n teknik özelliklerinin
ve miktar›na iliflkin aç›k ifadenin ilgili
faturada yaz›l› olmas›nda fayda bulunmaktad›r.
Tazminat-ceza niteli¤indeki reklamasyon türünde; söz konusu mallar›n kullan›lmas› aflamas›nda ortaya ç›kan
zarar ve kay›plar›n imalatç› firma
taraf›ndan tazmin edilmesi halinde gerçekleflmesi gündeme gelmektedir.
‹hraç edilen mallar›n eksik ç›kmas›
veya beklenen nitelikte kalite standartlar›na sahip olmamas› halinde ya da
1
2

ilgili mallar›n bozularak de¤erini kaybetmesi halinde, bedelin düflük ödenmesi ya da hiç ödenmemesi fleklinde
ortaya ç›kan ihracatta reklamasyon
uygulamalar›nda yüksek de¤erlerde
döviz kayb› gerçekleflebilmektedir. 2

II. YURTDIfiI REKLAMASYON
VE KOM‹SYON G‹DERLER‹N‹N
VERG‹ MEVZUATIMIZ
KARfiISINDAK‹ DURUMU

Reklamasyon giderinin, kanunen
kabulü mümkün olabilecek belgelerle
tevsik edilmedi¤i, bu konuda ibraz edilen belgelerin yap›lan ifllemi aç›k ve
kuflkuya yer b›rakmayacak flekilde
kan›tlamaya yeter olmad›¤› durumlarda, dönem kazanc›ndan indirilmesi
mümkün de¤ildir.
Maliye Bakanl›¤›’n›n konu ile ilgili
vermifl bulundu¤u 20.09.1999 tarihli
Özelgesi afla¤›daki gibidir;

1. Türkiye’den ihraç edilecek mallar
için yurtd›fl›ndaki gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan verilen mümessillik
komisyonu, pazarlama, masraf aktar›m›, reklam hizmeti bedeli ile arac›l›k
komisyonu gibi hizmet bedellerinin,
yurtd›fl›nda ifa edilmesi ihracatç› firman›n bu hizmetlerden yurtd›fl›nda
faydalanmas› ve hizmetin yurtd›fl›nda
tüketilen ihraç mal›na yönelik olmas›
nedeniyle Katma De¤er Vergisinin
konusuna girmektedir.

Süleyman YÜKÇÜ, Reklamasyon Nedir?,Yaklafl›m Yay›nlar›, Say› 93, Eylül 2000
Ercan ALPTÜRK, Finansal ve Vergisel Boyutlar›yla Reklamasyon, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,
Say›:199, Kas›m 2004
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2. Reklamasyon giderlerinin ihracat›n
yap›ld›¤› ülkedeki müflterinin verece¤i
fatura veya ilgili ülke mevzuat›na göre
fatura yerine geçen belgelerle tevsiki
as›ld›r. Ancak, bu tür bir belgenin
al›namad›¤› durumda ihracatç› firman›n yeni bir belge düzenleyerek
önceki faturay› iptal etmesi ve reklamasyon bedeline isabet eden k›sm›n
iade edildi¤ini gösterir bir belgeyi de
ispat vesikas› olarak kullan›lmas›
mümkündür.

Maliye Bakanl›¤›’na yap›lan baflvuruda, d›fl ticaret sermaye flirketi olan ad›
geçen flirketin ihracatlar›n› gerçeklefltirebilmek için yurtd›fl›nda bulunan gerçek veya tüzel kiflilere mümessillik
komisyonu,
pazarlama,
masraf
karfl›l›¤›, reklam hizmet bedeli, arac›l›k
komisyonu gibi hizmet bedeli ödemelerinin
Katma
De¤er
Vergisi
karfl›s›ndaki durumu ile yurtd›fl›na
gönderilen mallarla ilgili olarak verilen
reklamasyonlar hakk›nda bilgi verilmesi istenmektedir.
3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi
Kanunu’nun 1/1. maddesine göre Türkiye’de yap›lan ticari, s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki mal teslimi ve hizmet ifalar›
Katma De¤er Vergisi’ne tabi bulunmaktad›r.
Türkiye’den ihraç edilecek mallar için
yurtd›fl›ndaki gerçek ve tüzel kifliler
taraf›ndan verilen mümessillik komisyonu, pazarlama, masraf aktar›m›, reklam hizmeti bedeli ile arac›l›k komisyonu gibi hizmet bedellerinin,
‹SMMMO Yay›n Organ›

yurtd›fl›nda ifa edilmesi ihracatç›n›n bu
hizmetlerden yurtd›fl›nda faydalanmas›
ve hizmetin yurtd›fl›nda tüketilen ihraç
mal›na yönelik olmas› nedeniyle
Katma De¤er Vergisi’nin konusuna
girmemektedir.
Bu nedenle ad› geçen firman›n bu hizmetler karfl›l›¤›nda yurtd›fl›ndaki firmalara ödedi¤i bedeller üzerinden
Katma De¤er Vergisi hesaplanarak
sorumlu s›fat›yla beyan edilmesi söz
konusu de¤ildir.
Öte yandan, yurtd›fl›na gönderilen mallar›n evsaf›na uygun olmamas›ndan
dolay› mal bedelinin belli bir cüzü olarak ödenen reklamasyonlar matrahta
de¤ifliklik meydana getirdi¤i için
Kanun’un 35.maddesi gere¤ince ifllem
yap›lacakt›r. Dolay›s›yla ihraç edilen
mallar Katma De¤er Vergisinden istisna oldu¤undan, reklamasyon bedeli
üzerinden Katma De¤er Vergisi hesaplanmayacakt›r.
Yurtd›fl›na mal veya hizmet ihraç eden
iflletmelerin yurtd›fl›nda yapt›klar› reklam ve pazarlama giderleri, Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin 1
numaral› bendinde yer alan genel
giderlerdendir. Yurtd›fl› reklam ve
komisyon giderlerinin ticari kazanc›n
tespitinde dikkate al›nmas› konusunda
bir tereddüt yoktur. Yurtd›fl› harcamalar›n belgelendirilmesi ile ilgili olarak
öteden beri istenen, tevsik edici belgelerin al›nm›fl oldu¤u ülkede bulunan
yurtd›fl› temsilciliklerimize Türkçe’ye
tercüme ve tasdik edilmesi flart›n›n
kald›r›lmas› ile birlikte, belgelendirme
ile ilgili de bir özellik kalmam›flt›r.
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253 S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤inde yap›lan düzenlemeye
göre; yurtd›fl›nda mukim kifli veya
kurulufllara yapt›r›lan ifl veya hizmetler
karfl›l›¤›nda
al›nan
belgelerin,
yurtd›fl›ndaki temsilciliklerimizde veya
yurtiçinde noterlerce Türkçe’ye tercüme ve tasdik edilme zorunlulu¤u
kald›r›lm›flt›r. Yurtd›fl›ndaki kifli veya
firmalardan belge alan mükelleflerin,
bu belgeleri defter kay›tlar›nda gider
olarak göstermeleri s›ras›nda belgelerde yaz›l› bilgileri, belgenin düzenlendi¤i günde Merkez Bankas›nca belirlenen döviz al›fl kuru üzerinden Türk
Liras›na çevirerek kay›tlar›nda göstermeleri gerekir. Ancak inceleme
s›ras›nda inceleme eleman›nca lüzum
görülmesi halinde, mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek zorundad›rlar. Öte yandan, yurtd›fl›nda yap›lan
ve belgelendirilemeyen bir k›s›m
giderlerin de götürü olarak dikkate
al›nmas› mümkündür.
Vergi iadesindeki genel yaklafl›m; reklamasyon giderlerinin VUK’a tan›nan
belgelerle belgelendirilmemeleri halinde vergi matrah›n›n tespitinde gider
olarak indirim konusu yap›lamayacaklar› yönündedir.
Vergi yarg›s›n›n reklamasyon iskontolar›na iliflkin yaklafl›mlar› da farkl›l›klar arz etmektedir. Dan›fltay’›n bir
Karar›’nda özetle; reklamasyon masraflar›n›n kanunen kabulü mümkün
olabilecek belgelerle tevsik edilmemesi halinde gider kaydedilmesinin müm-

kün olamayaca¤› ifade olunmaktad›r.
Ancak, bir baflka Dan›fltay Karar›’nda
sergilenen yaklafl›m ise bu karar›n
tamamen z›t yönündedir. Bir baflka
Dan›fltay Karar›’nda ise özetle; Maliye
Bakanl›¤›’n›n reklamasyon benzeri
giderler için öngörmüfl oldu¤u özel bir
düzenlemenin olmamas› dolay›s›yla,
bu giderlerin tevsikinde fatura veya
benzeri bir belgenin istenilemeyece¤i
belirtilmifl ve faks ka¤›d›na yaz›lm›fl
bir notun bu anlamda yeterli olaca¤›
kabul edilmifltir.
Reklamasyon iskontolar›n›n vergi matrah›n›n tespitinde gider olarak dikkate
al›nabilmesi, bunlar›n fatura veya benzeri bir belgeyle belgelendirilmesine
ba¤l›d›r. Bunun haricinde yasal hükmü
bulunmayan bir belgenin tevsik etme
amac›yla kullan›lmas› mümkün görülmeyecektir.
Özellikle belli sektörler itibariyle Türk
ihraç pazar›n›n yeterince, profesyonel
olmad›¤› iddia edilirken, genellikle
ihraç konusu mallar›n gerekli standartlar› tafl›mamalar› nedeniyle, ihracatç›lar›m›z›n reklamasyon iskontolar›
konusunda al›c› ile vergi idaresinin
aras›nda kald›klar› görülmektedir. Bu
gibi durumlar›n, özellikle belirli sektörlerde faaliyette bulunan ihracatç›lar›m›z›n ihracat flevkini k›raca¤›
aç›kt›r. Bu aç›dan yap›lacak en güzel
fleyin, Maliye Bakanl›¤›’n›n uygulamada oluflabilecek farkl› görüflleri
ortadan kald›racak bir genel tebli¤
düzenlemesinde bulunmas›d›r. 3

3 Harun KAYNAK, ‹hracat ‹fllemlerinde Reklamasyon ‹skontolar›n›n Mevzuat› Yönünden De¤erlendirilmesi,
Yaklafl›m Yay›nlar›, Say› 86, fiubat 2000
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SONUÇ
Reklamasyon hususu hem ticari
kazanc›n elde edilmesi için vazgeçilmez bir gider hem de bir sözleflmeye
dayal› zarar ve tazminat niteli¤ine haiz
bulunmaktad›r. Bu özelli¤i itibariyle
d›fl sat›mdan kaynaklanan ve fiili bir
olaya münhas›r olarak belgelendirilebilir nitelikteki reklamasyonlar›n gider
olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, yap›lacak, de¤erlendirmede göz önünde tutulacak birkaç önemli
husus oldu¤u düflünülmektedir.4
Bunlar;
• Gider kayd›na konu reklamasyon
tutar›n›n yap›lan iflin ehemmiyeti ve
geniflli¤i ile mütenasip olmas›,
• Her ne kadar bir oran veya tutar
s›n›rlamas› olmasa da dönemler itibariyle hesaplanan reklamasyonun
tutarl›l›k sergilemesi ve bunlar›n
olay›n gerçek mahiyetine uygun olup
olmad›¤›n›n uygulanacak denetim teknikleri ile tespiti yoluna gidilmesi,
• Reklamasyon karfl›l›¤› al›nan belgelerin yurtd›fl›ndaki temsilciliklerimize,
ilgili ülke ticaret odas›na, notere onaylatt›r›lmas› ya da yurtd›fl›nda mukim
firman›n muhasebesinden sorumlu
meslek mensubuna teyit ettirilmesi ve
belgelerin kay›tl› oldu¤u ilgili yasal
defter kay›tlar›n›n al›nmas›,
olarak belirtilebilir.
Yüksek tutardaki faturalar için yurtd›fl›
temsilciliklerimizin onay› mutlaka
aranmal›d›r. Aksi halde, geliflen teknolojinin de etkisiyle, baz› mükellefler,

kendi haz›rlad›klar› ya da bast›rd›klar›
faturalar›, yurtd›fl›ndan alm›fl gibi
düzenleyerek, kay›tlar›na gider olarak
yazabilirler. Bundan da trilyonluk
vergi kayb› do¤ar. Uygulamada inceleme elemanlar›n›n vergi incelemesi
s›ras›nda yurtd›fl›na gidemedi¤i ve
yurtd›fl›nda karfl›t inceleme yapamad›¤› da göz önüne al›nd›¤›nda, olay›n
önemi kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r. 5
Kelime olarak tek bafl›na bir anlam
ifade etmeyen “reklamasyon” ifllemleri, özellikle yurt d›fl› ihracat ifllemlerinde s›kca uygulanmakta olup, iç piyasa
ifllemlerinde de uygulama alan› bulmaktad›r. Sektörel olarak da tekstil
sektöründe yayg›n ve yo¤un bir flekilde
ancak bilinçsizce uygulanmaktad›r.
Sat›lan mal›n gerek eksik ç›kmas›,
gerek beklenen nitelikte olmamas› ve
gerek mallar›n bozularak de¤erini kaybetmesi gibi hallerde al›c›n›n düzenleyece¤i faturalarda reklamasyon kelimesi yerine; iade ise iade edilen mallar›n, ‹skonto amaçl› ise iskonto uygulanan mallar›n, tazminat veya ceza
amaçl› ise ceza ve tazminat›n kayna¤›
olan mallar›n cinsi, miktar›, birim
fiyat›, tutar› yaz›lmal› ve her halükarda
as›l mala iliflkin faturaya at›fta bulunularak fatura tarih ve numaras›n› belirten bir flerh konulmal›d›r. Aksi halde
üzerinde “reklamasyon” kelimesinden baflka hiçbir aç›klama olmayan bir
fatura, vergi incelemelerinde tereddütlere ve tart›flmalara yol açacakt›r.

4 ‹stanbul Yeminli Mali Müflavirler Odas›, Mali Mevzuat Platformu, 15 Ocak 2002
5 Sak›p fiEKER, Yaklafl›m Yay›nlar›, Dönem Sonu ‹fllemleri, 5. Cilt, Sayfa 2115
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ENFLASYON DÜZELTMES‹ SONRASI,
fi‹RKET GAYR‹MENKULUNUN
SATIfiINDAN DO⁄AN KAZANCIN
SERMAYEYE ‹LAVE ED‹LMES‹
UYGULAMASI
Dursun Ali TURANLI
Yeminli Mali Müflavir

fi

1- Genel Aç›klama
irketlerin asgari sermayelerinin yükseltilmesi zorunlulu¤u getirildi. Sermayelerini yeni asgari miktara yükseltme zorunlulu¤unu yerine getirmek için
31.12.2003 tarihine kadar Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›na baflvurmalar›
gerekmekte idi. Gayrimenkul ve ifltirak hisselerinin sat›fl›ndan do¤an kazanc›n
sermayeye ilave edilmesi istisnas›ndan yararlanma süresi 9 Ocak 2003 tarih
24988 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan 4783 say›l› yasan›n 10. md. ile yeni bir
düzenleme yap›larak 31.12.2003 tarihine kadar uzat›lm›flt›. Bu istisnadan yararlanmak ve asgari sermaye yükseltilmesi için son müracaat tarihi 31.12.2003 idi.
Bu kez 5035 say›l› kanun ile süre uzat›m›nda bulunularak yürürlük tarihi
01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2004 tarihine kadar uzat›lm›flt›.
Kurumlar›n en az iki tam y›l süreyle aktifinde bulunan ifltirak hissesi ve gayrimenkullerinin sat›fl›ndan elde etti¤i ve sermayesine ilave etti¤i kazançlara
tan›nan istisna kal›c› hale gelmifltir.
Bilindi¤i gibi; Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28. maddesi uyar›nca,
01.01.1999-31.12.2004 tarihleri aras›nda geçerli olmak üzere tam mükellef
kurumlar›n, aktiflerinde en az iki tam y›l kalm›fl olan ifltirak hisselerinin ve gayrimenkullerini satmalar› durumunda elde edecekleri kazanc› sermayelerine ilave
etmeleri flart› ile bu kazançlar› kurumlar vergisinden istisna edilmiflti. Madde de
belirtildi¤i gibi bu istisnan›n süresi 31.12.2004 tarihinde sona ermifltir.
31.12.2004 tarih ve 3. Mükerrer 25687 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 5281
Say›l› Vergi Kanunlar›n›n Yeni Türk Liras›na Uyumu ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun 31. maddesi ile bu hüküm Kurumlar Vergisi Kanununun “ ‹stisnalar ” bafll›kl› 8. maddesine 12. bent olarak eklenmek
suretiyle kal›c› hale getirilmifltir.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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rine iliflkin tebli¤ ile belirlenen en son
müracaat süresi 31.12.2003 tarihine
kadar, ifllemlerin tamamlanma süresi
ise 30.06.2004 tarihine kadar
uzat›lm›flt›.

Ülkemizde sermaye birikiminin ve
yap›s›n›n çok güçlü olmad›¤› bilinmektedir. fiirket gayrimenkulunun
sat›fl›ndan do¤an kazanc›n sermayeye
ilave edilmesi uygulamas›yla Sermaye
birikimini ve yap›s›n› güçlendirmek
için bazen var olan istisnalar
uzat›larak, bazen de yeni istisnalarla
flirketlerin sermaye yap›lar›n› güçlendirmek amaçlanmaktad›r.

Bu kez 15.11.2003 tarih ve 25290
say›l› Resmi Gazete’de Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan anonim ve
limited flirketlerin sermayelerini yeni
asgari miktarlara yükseltme sürelerinin
uzat›lmas›na iliflkin tebli¤de de¤ifliklik
yap›lmas›na dair Tebli¤ (Tebli¤ no: ‹ç
Ticaret 2002/4) yay›nlanm›flt›r. Bu tebli¤e göre sermayeleri 50 milyar TL’nin
alt›nda kalan anonim flirketler ile 5
milyar TL’den az olan limited flirketlerin sermayelerini asgari miktarlara
yükseltmek
amac›yla
en
geç
31.12.2004 tarihi mesai saatine kadar
flirket merkezinin bulundu¤u yer Ticaret Sicili Memurlu¤una müracaat
etmeleri, sermaye art›r›mlar›na iliflkin
tescil ifllemlerini de 31.03.2005 tarihine kadar sonuçland›rmalar› gerekmekte idi.

2- fiirketlerin Asgari Sermayelerinin Yükseltilmesi

Bakanlar kurulunun 09.01.2002 tarih,
24645 say›l› resmi gazetede yay›nlanan 2001/3500 say›l› karar› gere¤ince
öngörülen sermaye miktarlar› yükseltilmifltir. Bu karara göre Anonim flirketler için asgari sermaye 50 Milyar,
Limited flirketler için 5 Milyar TL. olarak belirlenmifltir. Konuya iliflkin olarak Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n
23.03.2002 tarihli Resmi gazetede
yay›nlanan 2002/2 nolu tebli¤inde sermayeleri bu miktarlar›n alt›nda olan
flirketlerin sermayelerini yeni asgari
miktara yükseltmeleri gerekmektedir.
Bu amaçla en geç 31.12.2002 tarihine
kadar Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›na
baflvurmalar› gerekmekte idi. Yine
baflvuruyu yapan flirketlerin sermaye
art›r›mlar›na iliflkin izin ve tescil
ifllemleri 30.06.2003 tarihine kadar
sonuçland›r›lmas› gerekmekte idi bu
kez Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n
20.08.2002 tarih 24856 say›l› Resmi
Gazetede yay›nlanan 2002/4 nolu tebli¤inde Anonim ve Limited sermayelerin yeni asgari miktara yükseltmele‹SMMMO Yay›n Organ›

Bu kez 15.11.2003 tarihli ve 25290
say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan
“Anonim ve Limited fiirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara
Yükseltme Sürelerinin Uzat›lmas›na
‹liflkin Tebli¤de De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤ (Resmi Gazete
03.12.2004 tarih ve 25659 say›) ile
belirlenen süreler de¤ifltirilmifltir. Sermayeleri 50 milyar Türk Liras›ndan az
olan anonim flirketler ile 5 milyar Türk
Liras›ndan az olan limited flirketler sermayelerini yeni asgari miktarlara yük82
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seltmek amac›yla en geç 31.12.2005
tarihi mesai bitimine kadar flirket merkezinin bulundu¤u yer ticaret sicil
memurlu¤una müracaat etmeleri, sermaye art›r›m›na iliflkin tescil ifllemleri
31.03.2006 tarihine kadar sonuçland›rmalar› gerekmektedir. Sermaye
art›r›m›nda bulunmayan flirketler
hakk›nda T.T.K.’n›n 274. üncü maddesine göre ifllem yap›lacakt›r.1
fiirketler sermaye art›r›m ifllemlerini
yaparlarken nakit art›r›mda bulunabilecekleri gibi ortaklar›na k›smen ya da
tamamen da¤›tmad›klar› geçmifl y›l
karlar›n› de sermayelerine ilave edebilirler. Ayr›ca Enflasyon düzeltmesi
sonucu oluflan 502. Hesaptaki olumlu
farklar sermayeye ilave edilebilir.
(VUKS/17) Yine flirkete ait Gayrimenkul sat›fl›ndan do¤an kazançlar›n› sermayelerine ilave edebilirler. Bu flekilde sermaye art›r›m ifllemlerini gerçeklefltirebilirler.2
3- Gayrimenkul Sat›fl›nda Dikkat
Edilecek Hususlar

Ülkemizde inflaat sektörü lokomotif
sektörlerden biridir. Bu itibarla gayri-

menkul sat›fllar› sektör için önem tafl›r.
Gayrimenkullerin al›m sat›m› yap›l›rken yasalardaki baz› ince noktalar›n
bilinmesinde yarar vard›r.
Gayrimenkul alanlar gibi satanlar›n da,
yasalarda yer alan baz› ince noktalar›
bilmelerinde yarar vard›r. istenmeyen
cezal› vergi tarh›na muhatap olmamak
için sat›c›lar yönünden özetle afla¤›daki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
3-1 Gayrimenkulün Tapudaki Sat›fl
De¤eri Yönünden Durum
2005 y›l›nda sat›lacak olan gayrimenkul kaça sat›lacak olursa olsun, tapuda
‘asgari bir de¤er’ göstermek gerekiyor.
Sat›fl s›ras›nda gayrimenkulün, 2004
y›l›ndaki Emlak Vergisine esas de¤erini, yeniden de¤erleme oran›n›n yar›s›
kadar yani asgari yüzde 5,6 oran›nda
art›rmak zorunlulu¤u vard›r (Harçlar
K. Md. 63 ve EVK Md. 29). Ome¤in,
2004 y›l›ndaki emlak vergisi de¤eri
100 milyar lira (100.000 YTL) olan
gayrimenkulü, 2005 y›l›nda satarken
ister Ocak ay›nda ister Haziran ya da

1 TTK 274. Maddesi, anonim flirketlerin muameleleri, bir nizamname ile tayin olunacak flekilde ilgili ve
kalet taraf›ndan murakabe edilir. fiirketin maksat ve mevzuuna ayk›r› veya amme kanunlar› gere¤ince
flirketin fesini icap ettiren hal ve muameleleri tahakkuk eden flirket aleyhine, ilgili vekalet taraf›ndan
fesih davas› aç›labilir. (TTK 137, 270, 271, 279/2, 434, 435, 489)
2 20.12.2001 tarih 24616 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan Gelir Vergisi Genel Tebli¤i 243/5. Bölümünde

Dan›fltay 4. Dairesi 4.12.2000 tarih ve Esas no 2000/1307, Karar no 2000 5053 say›l› karar› ile 193 say›l›
GVK’n›n 94/6/b-i numaral› bendinde kar›n sermayeye ilavesinin kar da¤›t›m› say›lmayaca¤›ndan bahisle
ortaklar aç›s›ndan da elde edilmifl bir kar pay›ndan da söz edilemeyece¤i belirtilerek bu gelirlerin beyan›na
iliflkin 231 seri nolu tebli¤in iptaline karar vermifl olup, bu karar Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun
8.06.2001 tarih ve Esas no 2001/180, Karar no 2001/224 say›l› karar› ile kesinleflmifl bulunmaktad›r.
Bu durumda gerçek kifli ortaklar taraf›ndan kar›n sermayeye ilavesi suretiyle elde edilen kar paylar›n›n
beyan edilmemesi gerekmektedir.
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leri üzerinden amortismana tabi tutulur
” denilmekte idi. Bina arsa ve araziler
yeniden de¤erlemeye tabi tutulduklar›
halde, ayr›lacak amortismanlar ilk
maliyet bedeli üzerinden hesaplanmakta, yenilenmifl de¤er üzerinden amortisman hesaplamas› yap›lmamakta idi.

Aral›k ay›nda sat›ls›n, al›m-sat›ma esas
tapu de¤erini, asgari 105 milyar 600
milyon lira (105.600 YTL) göstermek
gerekiyor. Kuflkusuz, bu de¤erin üzerinde gösterilmesinde herhangi bir
sak›nca yoktur. Yani 200 milyar lira
(200.000 YTL) de¤er de gösterilebilir.
Ancak ona göre de harç ödenir.

Enflasyon düzeltmesi, 5024 say›l›
kanun ile VUK. Mükerrer 298. Maddesi de¤ifltirilmifltir. 5024 say›l› yasa ile
yap›lan düzenlemede bina, arsa ve araziler için farkl› bir uygulama gelmemifltir. Bu sebeple yeni uygulamada
amortismana tabi bina, arsa ve araziler ,
enflasyon düzeltmesine tabi tutulmufl
de¤erleri üzerinden amortismanlar› itfa
edilecektir.

3-2 Gayrimenkulün Gerçek Sat›fl
De¤eri

Gayrimenkulünüzün, gerçek sat›fl
de¤erinin, tapu harc›na esas olan de¤erin alt›nda olmas› halinde, gerçek al›m
sat›m bedelinin, tapu senedinde ayr›ca
gösterilmesinin sat›c› taraf›ndan talep
edilmesi gerekiyor. Bu durumda, tapu
harc›na esas olan tutar üzerinden harç
al›n›r ancak, tapu senedine de gerçek
sat›fl bedeli yazd›r›labilir (Maliye
Bakanl›¤› Özelgesi, 24.02.1999 Tarih
ve 6604 say›l›.)

Enflasyon düzeltmesi bu yönüyle flirketler aç›s›ndan art› gibi görünse de,
enflasyon düzeltmesi yapan bir flirketin
Kurumlar Vergisi Kanunu 8/12 Maddesi ile getirilen vergi avantaj›ndan
yararlanmas› uygulamalar›nda önemli
aksamalara neden olaca¤› gibi, enflasyon düzeltmesi sonras› flirketin baz›
gayrimenküllerine ait maliyeti yüksek
ç›kacak, sat›fl ile aras›ndaki fark zarar
olacakt›r. Gayrimenkul sat›fl›ndan
do¤an bir kazanç olmayaca¤› için sa¤lanan vergi avantaj› da ortadan kalkacakt›r. ‹stisnadan yararlanamayan flirket gayrimenkul sat›fl› ile ilgili. Ancak
oluflan zarar› indirebilecektir.

3-3 Ödenecek Harç

Gayrimenkul sat›fl›nda, hem sat›c› hem
de al›c› tapu harc›na esas de¤er üzerinden, binde 15 oran›nda harc› ayr› ayr›
öderler. Sat›fl›n yüksek olmas› durumunda harç bu sat›fl bedeli üzerinden,
bedelin düflük oldu¤u durumlarda harç
vergi de¤eri üzerinden hesaplan›r.
3-4 Enflasyon Düzeltmesi Sonras›
fiirket Gayrimenkul Sat›fl›nda Yaflanan Sorunlar

Durum böyle olunca gayrimenkul sat›fl
karlar›n› sermayelerine ekleyerek mali
yap›lar›n› güçlendirmek isteyen flirketlerin bu avantajlar› kullanmada baz›
sorunlar›n›n oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

VUK. ‘nun de¤iflmeden önceki mükerrer 298. Maddesinde yeniden de¤erleme müessesesi tan›mlanm›flt›r. 298
Md. 4.1. F›krada “ bina arsa ve araziler
yeniden de¤erlemeden önceki k›ymet‹SMMMO Yay›n Organ›

84

Mali ÇÖZÜM - 70

Durumu bir örnekle aç›klayal›m,

1998 y›l› Nisan ay›nda 100.000.000.000._TL. bedel ile al›nan flirket binas›n›n
31.12 2004 tarihinden sonra sat›ld›¤›n› varsayal›m ;
Gayrimenkul
Maliyet Bedeli

31.12.2003 düzeltilmifl 100.000.000.000._TL.
Bilanço De¤eri
31.12.2004 düzeltilmifl
aktif de¤er
777.636.000.000._TL.
Gayrimenkul Sat›fl
600.000.000.000._TL.
Bedeli
Gayrimenkul Sat›fl Zarar›

Tafl›ma
Katsay›s›/Düzeltme
Katsay›s›

Düzeltilmifl
Maliyet Bedeli

7.776

777.636.000.000._TL.

1.13840

885.260.822.400._TL.
285.260.822.400._TL.

Örnekte de görüldü¤ü üzere enflasyon düzeltmesi yap›ld›ktan sonra Gayrimenkulün aktife kay›tl› de¤eri çok yükselmekte bu nedenle sat›fl yap›ld›¤›nda ço¤u
kez zarar oluflmaktad›r.

Ayr›ca katsay›lar›n belirlenmesinde bölgesel bir ay›r›m yap›lmad›¤› için baflka
bir sorun daha gündeme gelebilecektir. Keza ‹stanbul da bulunan bir gayrimenkul ile anadolu da bulunan bir gayrimenkul ayn› katsay› ile çarp›laca¤›ndan ,
de¤er art›fl› ayn› oranda olmayacak ve belki de gayrimenkulün gerçek de¤eri ile
düzeltilmifl de¤eri aras›nda büyük farkl›l›klar oluflacakt›r. Yine flirketin y›llarca
enflasyon vergisi ödemenin bir bedeli olarak, ç›kacak bu zarar›n indirimi yasal
hakk› olacakt›r. Ancak bu istisnadan yararlanamayacakt›r. fiirketlerin mali
yap›lar›n› güçlendirmek amac›yla gayrimenküllerini satarak sat›fl kazanc›n› sermayelerine ilave etme uygulamas›nda yaflanan bu sorunlar›n çözümlenmesinde
yarar vard›r.
4- Gayrimenkulünü Satan fiah›slar Aç›s›ndan Durum
4.1. Miras ya da Ba¤›fl Olmas› Hal›

Sat›lan gayrimenkul, miras ya da ba¤›fl fleklinde edinilmiflse, ne zaman ve kaç
YTL.’ ye sat›l›rsa sat›ls›n, gelir vergisi ödenmeyecektir. (GVK Mük. Md. 80/6).
4.2.Dört Y›l içinde Sat›lmas› Hal›;

Gayrimenkuller, edinme tarihinden itibaren 4 y›l içinde sat›l›rsa, bundan do¤an
kazanç, gelir vergisine tabi olacak (GVK Mük. Md. 80/6).
Kazanç hesaplan›rken, maliyet bedeli (sat›ld›¤› ay hariç), ayl›k TEFE oran›na
göre yükseltilecek (GVK Mük. Md. 81/son). 2004 y›l›nda Kazanç ç›karsa, 12
milyar TL. istisna düflülüp kalan k›s›m 2005 y›l› Mart ay›nda beyan edilecek ve
‹SMMMO Yay›n Organ›
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mart ve temmuz ay›nda iki taksitte
ödenecektir. (GVK Mük. 80 f.3, Md. 92).
5- fiirket Gayrimenkulünün Sat›fl›

fiirketlerin, aktifinde kay›tl› olan gayrimenkulleri elden ç›karmalar› halinde,
beyan edecekleri asgari de¤er, ödeyecekleri harç oran› aynen yukar›da oldu¤u gibidir. fiirketler, gayrimenkulün
sat›fl› nedeniyle fatura düzenlemek ve
ayr›ca KDV’de tahsil etmek zorundad›rlar. Gayrimenkulün sat›fl›ndan
do¤an kazanç da, vergiye tabidir.
Kurumlar vergisi mükellefi olan flirketler, en az 2 y›ld›r iflletmelerinin aktifinde kay›tl› olan gayrimenkulü satt›klar›nda, sat›fltan do¤an kazanc› sermayelerine eklerlerse;
a) Gayrimenkul sat›fl kazanc› nedeniyle, Kurumlar Vergisi ödemezler.(KVK
Md.8/12) madde aynen afla¤›daki gibidir.

“12. (5281 say›l› Kanunun 31. maddesiyle eklenen ve 1.1.2005’ten
geçerli olmak üzere 31.12.2004 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren
bent) Kurumlar›n, en az iki tam y›l
süreyle aktiflerinde yer alan ifltirak hisseleri ile gayrimenkullerinin sat›fl›ndan
do¤an ve sermayeye eklenmesine karar
verilen kazançlar›.
Sermayeye ilave edilme iflleminin
sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l›n›n sonuna kadar gerçeklefltirilmesi flartt›r. Vadeli sat›fl halinde, ilk
yap›lan tahsilat›n ifltirak hissesi veya
gayrimenkulün maliyet bedeline iliflkin
oldu¤u kabul edilir. Bu süre içinde sermayeye eklenmeyen kazanç k›sm› için
uygulanan istisna dolay›s›yla zama‹SMMMO Yay›n Organ›

n›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler
ziyaa u¤ram›fl say›l›r. Bankalara borçlu
durumda olanlar ile bunlar›n kefillerinin bu borçlara karfl›l›k bankalara devrettikleri gayrimenkul ve ifltirak hisseleri ile bankalar›n alacaklar›na karfl›l›k
iktisap ettikleri gayrimenkul ile ifltirak
hisselerinin sat›fl›nda iki tam y›l süreyle elde tutulma flart› aranmaz. Bedelsiz
olarak ya da rüçhan hakk› kullan›lmak
suretiyle itibarî de¤eriyle iktisap edilen
hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak,
sahip olunan eski hisse senetlerinin
iktisap tarihi esas al›n›r. Menkul
k›ymet veya gayrimenkul ticareti ile
u¤raflan kurumlar›n bu amaçla ellerinde bulundurduklar› de¤erlerin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar istisna kapsam› d›fl›ndad›r.
Tam mükellef sermaye flirketleri
d›fl›ndaki kurumlar ile dar mükellef
kurumlarda, sat›fltan do¤an kazanc›n
sermayeye ilave edilmesi flart› aranmaz, bu kazançlar özel bir fon
hesab›nda tutulur. Sermayeye eklenen
veya fon hesab›nda tutulan kazançlar›n
befl y›l içinde; herhangi bir suretle
iflletmeden çekilmesi, dar mükellef
kurumlar taraf›ndan yurt d›fl›na transfer edilmesi veya bu süre içinde iflletmelerin tasfiyesi (devir, birleflme ve
bölünme halleri hariç) halinde, bu
kazançlar o y›l›n kazanc› say›larak vergiye tâbi tutulur.
Türk Ticaret Kanununun 391. maddesinin bu suretle gerçeklefltirilecek sermaye art›r›m›na ayk›r› hükümleri
uygulanmaz. ‹stisnan›n uygulanmas›na
iliflkin esas ve usûlleri tespit etmeye
Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.”
86

Mali ÇÖZÜM - 70

b) Sat›fl ifllemi de KDV’ye tabi tutulmaz. (17/4-r) madde aynen afla¤›daki
gibidir.
“(5281 say›l› Kanunun 33. maddesiyle eklenen ve 1.1.2005’ten geçerli
olmak üzere 31.12.2004 tarihinden
itibaren yürürlü¤e giren bent)
Kurumlar›n en az iki tam y›l süreyle
aktiflerinde yer alan ifltirak hisseleri ile
gayrimenkullerinin sat›fl› suretiyle gerçekleflen devir ve teslimleri, bankalara
borçlu olanlar›n ve kefillerinin borçlar›na karfl›l›k gayrimenkul ve ifltirak
hisselerinin (müzayede mahallerinde
yap›lan sat›fllar dahil) bankalara devir
ve teslimleri.
‹stisna kapsam›ndaki k›ymetlerin ticaretini yapanlar›n, bu amaçla ellerinde
bulundurduklar› gayrimenkul ve ifltirak
hisselerinin teslimleri istisna kapsam›
d›fl›ndad›r. Bu flekilde teslim edilen
k›ymetlerin iktisab›nda yüklenilen ve
teslimin yap›ld›¤› döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen Katma
De¤er Vergisi, teslimin yap›ld›¤› hesap
dönemine iliflkin Gelir veya Kurumlar
Vergisi matrah›n›n tespitinde gider
olarak dikkate al›n›r.”
c) Gelir Vergisi stopaj› da ödemezler.
(KVK MD. 8/12 ve Gelir Vergisi
Genel Tebli¤i Seri No:231).
02.01.2004 tarih ve 25334 say›l› Resmi
Gazetede yay›nlanan 5035 say›l› yasa
ile Kurumlar Vergisi Geçici 28-29
maddeleri. uygulama süresi 31.12.2004
tarihine kadar uzat›lm›flt›.
Kurumlar›n en az iki tam y›l süreyle
aktifinde bulunan ifltirak hissesi ve
gayrimenkullerinin sat›fl›ndan elde etti‹SMMMO Yay›n Organ›

¤i ve sermayesine ilave etti¤i kazançlara tan›nan istisna kal›c› hale getirilmifltir.
Bilindi¤i gibi; Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28. maddesi uyar›nca,
01.01.1999-31.12.2004 tarihleri aras›nda geçerli olmak üzere tam mükellef kurumlar›n, aktiflerinde en az iki
tam y›l kalm›fl olan ifltirak hisselerinin
ve gayrimenkullerini satmalar› durumunda elde edecekleri kazanc› sermayelerine ilave etmeleri flart› ile bu
kazançlar› kurumlar vergisinden istisna edilmiflti. Madde de belirtildi¤i gibi
bu istisnan›n süresi 31.12.2004 tarihinde sona ermiflti.
31.12.2004 tarih ve 3. Mükerrer 25687
Say›l› Resmi Gazete’ de yay›mlanan
5281 Say›l› Vergi Kanunlar›n›n Yeni
Türk Liras›na Uyumu ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanunun 31. maddesi ile bu hüküm
Kurumlar Vergisi Kanununun “ ‹stisnalar ” bafll›kl› 8. maddesine 12. bent
olarak eklenmek suretiyle yukar›da da
görüldü¤ü üzere kal›c› hale getirilmifltir.
Konu ile ilgili ayr›nt›l› bilgi yaz›n›n
ilerleyen bölümlerinde mevcuttur.

6- Sat›fl›n Belediyeye Bildirilmesi
Gayrimenkulünü satanlar, ileride
emlak vergisine ve çöp vergisine yönelik bir takiple karfl›laflabilirler. Konut
olarak kullan›lan gayr›menküllerin çöp
vergileri su faturalar› ile birlikte tahsil
edilmektedir. Ancak iflyeri olan
gayr›menküllerin çöp vergileri ilgili
Belediyelere yat›r›lmasi gerekir. ‹leride emlak ve çöp vergisi ile ilgili bir
takiple karfl›laflmamak için, gayrimen87
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kulün sat›fl›n› yapt›ktan hemen sonra,
ilgili belediyeye, bir dilekçe ile durumu bildirmelerinde yarar vard›r. 3
7- Gayrimenkul Sat›fl›ndan Do¤an
Kazanc›n Sermayeye ‹lavesi ve
Uygulama Süresi

fiirket ifltirak hisseleri veya gayrimenkullerin sat›fl›ndan do¤an kazançlara
iliflkin istisna da 1984 y›l›nda 2970
say›l› kanunla kurumlar vergisi kanunumuza eklenen geçici 10. Madde ile
girmifltir. Uzat›larak son flekliyle de
14.8.1999 tarihinde geçerli olarak
4444 say›l› kanunla eklenmifltir. ‹stisnan›n yürürlülük süresi Kurumlar Vergisi Kanununa ilave edilen geçici 28/a
maddesi gere¤i 1.1.1999-31.12.2002
tarihleri aras›nda uyguland›. 4
Gayrimenkul ve ifltirak hisselerinin
sat›fl›ndan do¤an kazanc›n sermayeye
ilave edilmesi istisnas›ndan yararlanma süresi 9 Ocak 2003 tarih 24988
say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan
4783 say›l› yasan›n 10.maddesiyle
yeni bir düzenleme yap›larak süre 31
Aral›k 2003 tarihine kadar uzat›lm›flt›.
Daha sonra 02.01.2004 tarih ve 25334
say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan
5035 say›l› yasa ile Kurumlar Vergisi
Geçici 28-29 maddeleri. uygulama
süresi 31.12.2004 tarihine kadar
uzat›lm›flt›.
Kurumlar›n en az iki tam y›l süreyle

aktifinde bulunan ifltirak hissesi ve
gayrimenkullerinin sat›fl›ndan elde etti¤i ve sermayesine ilave etti¤i kazançlara tan›nan istisna kal›c› hale gelmifltir.

Bilindi¤i gibi; Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28. maddesi uyar›nca,
01.01.1999-31.12.2004 tarihleri aras›nda geçerli olmak üzere tam mükellef kurumlar›n, aktiflerinde en az iki
tam y›l kalm›fl olan ifltirak hisselerinin
ve gayrimenkullerini satmalar› durumunda elde edecekleri kazanc› sermayelerine ilave etmeleri flart› ile bu
kazançlar› kurumlar vergisinden istisna edilmiflti. Madde de belirtildi¤i gibi
bu istisnan›n süresi 31.12.2004 tarihinde sona ermiflti.
31.12.2004 tarih ve 3. Mükerrer 25687
Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
5281 Say›l› Vergi Kanunlar›n›n Yeni
Türk Liras›na Uyumu ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanunun 31. maddesi ile bu hüküm
Kurumlar Vergisi Kanununun “ ‹stisnalar ” bafll›kl› 8. maddesine 12. bent
olarak eklenmek suretiyle kapsam›
geniflletilerek kal›c› hale getirilmifltir.
8- ‹stisnadan Yararlanman›n Koflullar›

Kurumlar Vergisi Kanununda yap›lan
de¤ifliklikle 14.08.1999 tarih ve 4444
say›l› yasan›n geçici 28/a maddesi ile
1.1.1999-31.12.2002 tarihleri aras›nda
geçerli k›l›nm›flt›r.5 Daha sonra ist›sna-

3 fiükrü K›z›lot Gayrimenkul Sat›fl›nda Dikkat Edilecek Hususlar, Hürriyet Mali Yaklafl›m Köflesi
27.09.2003
4 Kurumlar Vergisi Kanunu
5 4444 Say›l› Kanun

‹SMMMO Yay›n Organ›
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dan yararlanma süresi 4783 say›l›
yasan›n 10. Md. ile yap›lan düzenleme
ile 31.12.2003 tarihine kadar
uzat›lm›flt›. Bu kez 02.01.2004 tarih ve
25334 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan 5035 say›l› yasa ile Kurumlar Vergisi Geçici 28-29 maddeleri uygulama
süresi 31.12.2004 tarihine kadar
uzat›lm›flt›.
Yine istisna 6.7.1995 tarih 22335 say›l›
resmi gazetede yay›nlanan 51 nolu
KVGT de gerekli aç›klamalar yap›lm›flt›r.6 Her ne kadar bu tebli¤ aç›klamalar› Kurumlar Vergisi Kanunu geçici 23. maddesinin yürürlükte bulundu¤u dönemde yap›lm›flsa da yeni madde
ile de önemli bir de¤iflikli¤in olmad›¤›
görülmektedir.
Geçici 28 md. de yap›lan son de¤ifliklik 4503 say›l› kanunla olmufltur. Buna
göre kurumlar›n turizm yat›r›m veya
iflletme belgesine sahip turizm tesislerinin ve bu tesislere iliflkin gayrimenkullerin tamam›n› veya birleflmenin,
teflvik belgeli yat›r›m yapmak üzere
kurulacak bir sermaye flirketine veya
yeni kurulacak yabanc› ortakl› bir anonim flirkete ayn› sermaye olarak konulmas› hali de istisna kapsam›na
al›nm›flt›. Di¤er bir de¤ifliklik, istisna
kazanc›n sermayeye ilavesi nedeniyle
ortaklara verilecek bedelsiz hisse
senetlerinin ortaklarca elde edilmifl
menkul sermaye irad› say›lacak
olmas›na ra¤men, elde etmifl olduklar›

menkul sermaye irad› için beyanname
vermeyeceklerine iliflkin düzenleme
idi.7

Bu kez 31.12.2004 tarih ve 3. Mükerrer 25687 Say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan 5281 Say›l› Vergi Kanunlar›n›n Yeni Türk Liras›na Uyumu ile
Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanunun 31. maddesi ile bu
hüküm Kurumlar Vergisi Kanununun “
‹stisnalar ” bafll›kl› 8. maddesine 12.
bent olarak eklenmek suretiyle kapsam› geniflletilerek kal›c› hale getirilmifltir. Kurumlar vergisi mükellefleri,
aktifte kay›tl› gayrimenkullerini satt›klar›nda, kurumlar vergisi ödemeyebilecek. Daha önce de mevcut olan ve
süresi 31 Aral›k 2004’te sona eren
istisna, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, yeniden ve kapsam› geniflletilerek getirildi.
Buna göre; kurumlar›n, en az iki tam
y›l süreyle aktifinde yer alan gayrimenkullerinin, sat›fl›ndan do¤an ve
sermayeye eklenmesine karar verilen kazançlar›, kurumlar vergisinden
müstesna olacakt›r. (Kurumlar Vergisi
Kanunu Md.8/12).

Sermayeye ilave edilme iflleminin,
sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen, ikinci takvim y›l›n›n sonuna kadar gerçeklefltirilmesi gerekir. Yasa maddesine göre;
vadeli sat›fl halinde, ilk yap›lan tahsilat›n gayrimenkulün maliyet bedeline

6 6.7.1995 tarih ve 22335 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
7 fiükrü K›z›lot , Kurumlar Vergisi Kanunu ve Uygulamas› Yaklafl›m Yay›nlar›, Ankara 2000 s 2458
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iliflkin oldu¤u kabul edilir. Bankalara
borçlu olanlar ile kefillerinin, bu borçlara karfl›l›k bankalara devrettikleri
gayrimenkuller ile bankalar›n alacaklar›na karfl›l›k edindikleri, gayrimenkullerin sat›fl›nda, iki tam y›l süre ile
elde tutulma koflulu aranmayacakt›r.
Tam mükellef sermaye flirketleri
d›fl›ndaki kurumlar ile dar mükellef
kurumlarda, sat›fltan do¤an kazanc›n
sermayeye eklenmesi koflulu aranmaz.
Bu kazançlar, özel bir fon hesab›nda
tutulur. Kooperatifler de bu uygulamadan yararlan›rlar. Sermayeye
eklenen ya da fon hesab›nda tutulan
kazançlar›n, befl y›l içinde; herhangi
bir flekilde iflletmeden çekilmesi,
ortaklara da¤›t›lmas›, dar mükellef
kurumlar taraf›ndan yurtd›fl›na transfer
edilmesi veya bu süre içinde iflletmelerin tasfiyesi halinde (devir, birleflme ve
bölünme durumlar› hariç), bu kazançlar o y›l›n kazanc› say›larak vergiye
tabi tutulacakt›r.
‹stisnadan yararlanabilmek için afla¤›daki koflullar›n yerine getirilmesi
gereklidir.
8.1 Tam mükellefiyete tabi kurumlar
ifltirak hisselerini veya gayrimenkullerini iki tam y›l süre ile aktifte bulundurmalar› gerekir.
8.2 Tam mükellefiyete tabi kurumlar
gayrimenkul veya menkul k›ymet ticareti ile u¤raflmamas› gerekir.
8.3 Tam mükellefiyete tabi kurumlar
gayrimenkul veya ifltirak hisseleri
sat›fl›ndan do¤an kazanc›, sat›fl›n
yap›ld›¤› y›lda kurum sermayesine
‹SMMMO Yay›n Organ›

ilave edilen k›sm› kurumlar vergisinden istisna olacakt›r. Vadeli sat›fl halinde sat›fl›n yap›ld›¤› dönemi takip eden
ikinci dönemin sonuna kadar tahsil
edilen kazançlar›n tutar›, ilgili y›l
kurum kazanc›ndan indirilir. Bu tarihten sonra yap›lacak tahsilatlar istisnadan yararlanamaz. ‹lk yap›lan tahsilat›n gayrimenkulun maliyet bedeline
iliflkin oldu¤u kabul edilir.
8.4 Sermaye eklenen bu kazançlar›n
befl y›l içinde iflletmeden çekilmemesi
gerekir. Bu süre içinde iflletmelerin
tasfiyesi halinde bu kazançlar o y›l›n
kazanc› say›larak vergiye tabi tutulur.
8.5 fiirketlerin sermayeye ilave edilen
kar›n karfl›l›¤›nda verilen bedelsiz
hisse senetleri, ortaklar taraf›ndan
temettü geliri elde edilmifl say›lmaz ve
gelir vergisi ödenmez. Yani kar
da¤›t›m› say›lmaz.
8.6 Gayrimenkullerin sat›fl›ndan do¤an
sat›fl kazanc›n›n sermayeye ilave edilme iflleminin ön izninin sat›fl›n
yap›ld›¤› y›l› takip eden y›l›n nisan ay›
sonuna kadar al›nmas› gerekir. Di¤er
ifllemlerin bahsi geçen y›l sonuna
kadar tamamlanmas› istisnan›n geçerlili¤i için zorunludur.
8.7 Sat›fl vaadi sözleflmeleriyle yap›lan
sat›fllar bu istisnadan yararlanamaz.
Yukar›da say›lan flartlar›n yerine getirilmesi halinde bu istisnadan yararlan›lmas› gerekir. fiirket aktifine
kay›tl› gayrimenkulun üçüncü kiflilere
sat›lmas› halinde sorun yoktur. Ancak
sat›fl›n ayn› gruba dahil bir flirkete
sat›lmas› ya da patronlardan herhangi
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birisine sat›fl yap›lmas› durumunda
yukar›da say›lan flartlar›n yerine getirilmesi halinde istisnadan yararlan›l›p
yararlan›lamayaca¤› konusu tart›fl›lmaktad›r. ‹stisnadan yararlan›r görüflünde olanlar›n yan›nda istisnadan
yararlanamayaca¤› görüflünde bulunanlar da vard›r. Grup flirketlerin
yukar›daki say›lan flartlar› tafl›mas›
halinde istisnadan yararlanamayaca¤›n› ileri süren görüfl sahiplerine göre,
sermaye flirketlerinin yap›lar›n›n güçlendirilmesi ve bu flirketlerin finansman s›k›nt›lar›n›n giderilebilmesini
sa¤lamak için getirildi¤inden ayn›
gruba dahil flirketlere yap›lan sat›fllarda
bu amac›n gerçekleflmeyece¤i sebebi
ile örtülü kazanç aktar›m› olabilece¤i
ileri sürülmektedir.

Grup flirketlerinin de bu istisnadan
yararlanabilece¤i görüflünü savunanlar, düzenlemenin amac› flirketlere ek
bir külfete (KDV, enflasyondan kaynaklanan izafi gelir nedeniyle ç›kabilecek vergi) karfl›laflmadan ba¤l› de¤erlerinden yararlanabilme imkan› sa¤lamas›d›r. Muvazaa olmamas› kofluluyla
grup flirketlerine yap›lan sat›fllar da
istisnadan yararlan›r. Ayr›ca istisnay›
düzenleyen de¤iflik kanunlarda aksine
bir hüküm de bulunmamaktad›r.
9- ‹stisnadan Yararlanarak
Ödenmeyecek Vergiler

Yukar›da say›lan flartlar› tafl›yan
kurumlar vergisi mükellefleri yapt›klar› bu tür sat›fllardan dolay› elde etmifl
olduklar› kazançlar›ndan ötürü Kurumlar Vergisi ödemeyeceklerdir. (KVK
‹SMMMO Yay›n Organ›

md.8/12) Sat›fl % 10 stopaja da tabi
de¤ildir.(GVK 94/6-b )
Kurumlar›n en az iki y›l süreyle aktiflerinde kay›tl› olan gayrimenkullerin 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren sat›fl›
kazanc› sermayeye eklemek koflulu
aranmaks›z›n KDV den müstesna olacakt›r. fiartlar› tafl›yan
kurumlar
Katma De¤er Vergisi Kanunu gere¤i
bu sat›fllardan dolay› Katma De¤er
Vergisi ödemeyeceklerdir. (KDV
md.17/4-r)
‹stisnadan yararlanacak mükelleflerin
yukar›da say›lan koflullar› yerine getirmeleri gerekecektir. Ancak Katma
de¤er vergisi istisnas›ndan yararlanacak kurumlar›n en az iki y›l süreyle
aktife kay›tl› olan gayrimenkülün
sat›fl›ndan do¤an kazanç sermayeye
eklenmese dahi KDV den müstesna
olacakt›r. KDV s›z sat›fl dan gayrimenkül ticareti yapanlar yararlanamazlar. (KDV md.17/4-r)

10- ‹stisnan›n Uygulamas› ve Yevmiye
Kay›tlar›
Mükellefin istenen koflullar› tafl›mas›
halinde bu istisnadan yararlanabilece¤ini belirtmifltik.
‹stisnadan yararlanacak tam mükellef
kurumun önce tapu ve harç istisnas›ndan yararlanmak için kurumun
karar defterine alaca¤› bir kararla
KVGT 51’deki dilekçe örneklerine
uygun dilekçeler haz›rlanarak harç
ödenmeden sat›fl gerçeklefltirilir.
Sat›fl›n gerçekleflmesinden sonra Sermaye Art›r›m› ifllemleri için ön izin
al›nmal›d›r. Eski sermayenin ödendi¤i91
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nin ve sat›fl kazanc›n›n sermayeye ilavesi için Yeminli Mali Müflavirlik tesb›t
raporunun ön izin dilekçesine ilavesi gerekir.
Ön izin al›nd›ktan sonra Sermaye art›r›m› tescil ve ilan ettirilir. Burada sat›fl
kazanc›n›n tamam›n›n sermayeye ilave edilebilece¤i gibi, bir k›sm›n›n da ilave
edilmesi mümkündür. Ayr›ca sat›fl kazanc›na ilaveten nakit art›r›m›nda da bulunulabilir.
‹stisnadan yararlanan mükellefin yevmiye kay›tlar›,
1. ------------------------------- / -------------------------100 KASA /BANKALAR HS
...pafta ...ada ...parsel . . .
252 B‹NALAR
...pafta ...ada ...parsel . . .
679 D‹⁄ER OLA⁄AN DIfiI GEL‹R VE KARLAR
00 Duran varl›k sat›fllar›
... Sat›fllar›
...pafta ...ada ...parsel gayrimenkulun sat›fl›
------------------------------- / -------------------------2. ------------------------------- / -------------------------679 D‹⁄ER OLA⁄AN DIfiI GEL‹R VE KARLAR
00 Duran varl›k sat›fl kar›
529 D‹⁄ER SERMAYE YEDEKLER‹
00 Sermaye eklenecek gayrimenkul sat›fl karlar›
Gayrimenkullerin sat›fllar›ndan elde edilen kar›n KV Geç.28. md.
gere¤i sermaye ilave edilmek üzere yedek hesab›na aktar›lmas›
----------------------------- / -------------------------Mükellef sermaye art›r›m ifllemlerini tamamlayarak sermaye art›r›m›n›n tescil ve
ilan›ndan sonra flirket defterlerine afla¤›daki kayd› düflecektir. Ayr›ca Yeminli
Mali Müflavirlik Kurumlar Vergisi istisna raporu düzenlenerek yasal suresi içinde vergi dairesine verilecektir.
1. ----------------------------- / -------------------------529 D‹⁄ER SERMAYE YEDEKLER‹
500 SERMAYE
Gayrimenkul sat›fl kazanc›n›n sermayeye ilavesi
----------------------------- / ----------------------‹SMMMO Yay›n Organ›
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11- Sonuç
fiirket gayrimenkul sat›fl kazanc›n›n sermayeye ilave edilmesi uygulamas› ile
ilgili önemli birkaç noktan›n öne ç›kar›lmas›nda yarar vard›r.
11.01 Mükelleflere KDV yönünden bir kolayl›k sa¤lanm›flt›r, ‹stisnadan yararla
nacak mükelleflerin yukar›da say›lan koflullar› yerine getirmeleri gere
kecektir. Ancak Katma de¤er vergisi istisnas›ndan yararlanacak
kurumlar›n en az iki y›l süreyle aktife kay›tl› olan gayrimenkülün
sat›fl›ndan do¤an kazanç sermayeye eklenmese dahi KDV den müstesna
olacakt›r. KDV s›z sat›fl dan gayrimenkül ticareti yapanlar yararlanama
yacaklard›r.
11.02 Grup flirketlerde yap›lan sat›fllarda grup içi flirkete ya da ortaklardan birine
sat›lmas› durumunda, koflullar› tafl›mas› hali muvazaal› ve abart›l› ifllem
olmamas› kofluluyla bu sat›fllar›n da istisnadan yararlanmas› gerekir.
11.03 Enflasyon düzeltmesi sonras› flirketler ise düzeltilmifl aktif de¤erin
sat›fltan yüksek oldu¤u durumlarda, bir baflka ifade ile zarar ç›kmas›
durumlar›nda, zarar›n indirimi ve istisnadan yararlanmayarak gayr›men
külün sat›fl›n› yapabilirler.
11.04 Ancak bu durumdaki mükelleflerden Gayrimenkul sat›fl kar›n›n serma
yeye ilave edilmesi uygulamas›ndan yararlanmak isteyen mükelleflerle
ilgili yaflanan sorunlar›n çözümlenmesinde yarar vard›r. Sermayesini
yükseltecek yada gayrimenkulunun sat›fl›ndan do¤an kazanc›n› serma
yesine ilave edecek flirketlerin yukar›da belirtilen hususlara dikkat etme
leri gerekmektedir.
TTK 274. Maddesi, anonim flirketlerin muameleleri, bir nizamname ile tayin olunacak flekilde ilgili vekalet taraf›ndan murakabe edilir. fiirketin maksat ve mevzuuna ayk›r› veya amme kanunlar› gere¤ince flirketin fesini icap ettiren hal ve
muameleleri tahakkuk eden flirket aleyhine, ilgili vekalet taraf›ndan fesih davas›
aç›labilir. (TTK 137, 270, 271, 279/2, 434, 435, 489)
20.12.2001 tarih 24616 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan Gelir Vergisi Genel
Tebli¤i 243/5. Bölümünde Dan›fltay 4. Dairesi 4.12.2000 tarih ve Esas no
2000/1307, Karar no 2000 5053 say›l› karar› ile 193 say›l› GVK’n›n 94/6/b-i
numaral› bendinde kar›n sermayeye ilavesinin kar da¤›t›m› say›lmaya- ca¤›ndan
bahisle ortaklar aç›s›ndan da elde edilmifl bir kar pay›ndan da söz edilemeyece¤i
belirtilerek bu gelirlerin beyan›na iliflkin 231 seri nolu tebli¤in iptaline karar vermifl olup, bu karar Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 8.06.2001 tarih ve
Esas no 2001/180, Karar no 2001/224 say›l› karar› ile kesinleflmifl bulunmaktad›r.
Bu durumda gerçek kifli ortaklar taraf›ndan kar›n sermayeye ilavesi suretiyle elde
edilen kar paylar›n›n beyan edilmemesi gerekmektedir.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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E

1. G‹R‹fi
n geliflmifl canl› olarak tan›mlanan insan, do¤ufltan veya sonradan meydana gelen nedenlerle sahip oldu¤u baz› organlar›n› ve melekelerini tam
anlam›yla normal bir flekilde kullanamayabilir.Çeflitli zihinsel ve bedensel
engelleri olabilir. Bu engeller do¤umla ya da do¤umdan sonra ortaya ç›kabilir.
Hatta normal olarak yaflam›n› devam ettiren bizler her an engelli duruma düflebiliriz. Öyle ise ; vücudunda bulunan organlar›n› çeflitli nedenlerle eksik kullanan veya kullanamayan, yoksunlu¤u olan kiflilere, ENGELL‹ diyebiliriz. Engellileri; Zihinsel Engelliler, Bedensel Engelliler, ‹flitme Engelliler, Görme Engelliler gibi gruplar halinde s›n›fland›rabiliriz.
Engellilerin yaflam flartlar›n›n iyilefltirilmesi ve gelifltirilmesi anayasal aç›dan
güvence alt›na al›nm›flt›r. Anayasam›z›n 61' inci maddesinde, Devletin, sakatlar›n korunmalar›n› ve toplum hayat›na uyumlar›n› sa¤lay›c› tedbirleri alaca¤›,
bu amaçla gerekli teflkilat ve tesisleri kuraca¤› veya kurulmas›n› sa¤layaca¤›
belirtilmifltir.1
Kanunlar›m›z sakat ve özürlülere yönelik pek çok teflvikle donat›lm›flt›r. Bu teflvik-leri afla¤›daki gibi maddelefltirebiliriz;
• Gelir Vergisi indirimi vas›tas›yla vergi indiriminden yararlan›rlar.
• Motorlu Tafl›tlar Vergisi istisnas›ndan yararlan›rlar.
• ‹thal edilecek özel tertibatl› olarak imal edilmifl araç ve di¤er eflya ile ilgili
olarak Gümrük Vergisinden muaf tutulurlar.

1

Levent GENÇYÜREK; “Engellilere Tafl›t Al›m›nda Sa¤lanan Kolayl›klar - I”, Yaklafl›m Dergisi,
S:146 (fiubat 2005), s.36.
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yecek flekilde malul ya da en az % 40
sakat olanlara , Bütçe Kanunu ile tes
pit edilecek miktarda ayl›k ba¤lan›r
ve sa¤l›k hizmetlerinden ücretsiz
olarak faydalan›r.
• 1475 say›l› ‹fl Kanunu’nun 25' inci
maddesine göre 50 ve üzerinde iflçi
çal›flt›ran iflyerlerine belli oranlarda
engelli iflçi çal›flt›rmak zorunlulu¤u
ile engellilere istihdam olanaklar›
sa¤lan›r.
Bu çal›flmada, belirtti¤imiz engellilere
tan›nan mali haklar›, ayr›nt›lar›yla ele
alaca¤›z.

• Sosyal Güvenlik Kurumlar›nda Ba¤Kur hariç olmak üzere (SSK, Emek
li Sand›¤›) iyilefltirme hükümleri
sayesinde engelsiz sigortal›lara naza
ran daha erken emekli olma
imkan›ndan faydalan›rlar.
• Devlet Demir Yollar› ile seyahat
etmesi ve özür oran›n›n % 40 veya
üstü olmas› halinde % 50 indirim
den faydalanabilirler.

• Havayollar› ile seyahat etmesi ve
özür oran›n›n % 50 veya üstü olmas›
halinde % 40 indirimden yararlana
bilirler.

ENGELL‹LERE TANINAN
VERG‹SEL AVANTAJLAR
Engellilere sa¤lanan vergisel avantajlar›; sakatl›k indirimi müessesesi ile
engellilere sa¤lanan gelir vergisi indirimi, özürlü ve eski hükümlü çal›flt›rma
zorunlulu¤u, engellilere araç al›m›nda
sa¤lanan vergi indirimi, gümrük kanununda yer alan gümrük vergisi muafiyeti ve 2022 say›l› “65 yafl›n› doldurmufl muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk
Vatandafllar›na Ayl›k Ba¤lanmas›
Kanunu’na göre; muhtaç, güçsüz, kimsesiz ve engelli vatandafllara ayl›k ba¤lanmas› ile ilgili düzenleme olarak befl
bafll›k alt›nda inceleyebiliriz.

• Yerel Yönetimlerin alaca¤› kararlar
ile belediye otobüslerinden ücretsiz
ya da indirimli yaralanabilirler.

• Sinema, Tiyatro vb. faaliyetler için
ödeyece¤i ücretlere indirim uygulan›r.
• Telsim ve Turkcell taraf›ndan % 40
indirim uygulanmaktad›r.
• 3294 say›l› Sosyal Yard›mlaflma ve
Dayan›flmay› Teflvik Kanunu kap
sam›nda çeflitli sosyal ve maddi
yard›mlardan faydalanabilirler.
• Trafik ak›fl›n› engellememek koflu
luyla park etmeye elveriflli alanlara
araç park edebilirler.

• (Özürlü Kimlik Belgesini arac›n ön
yüzüne, görünecek flekilde asmalar›
gerekmektedir.)

A- SAKATLIK ‹ND‹R‹M‹
MÜESSESES‹ ‹LE ENGELL‹LERE
SA⁄LANAN GEL‹R VERG‹S‹
‹ND‹R‹M‹
Sakatl›k indirimi uygulamas›, vergiye
tabi kazançtan kanunla belirlenen
tutarda indirim yap›larak vergi matrah›n›n azalmas›n› sa¤layan bir vergi

• 2022 say›l› “65 Yafl›n› Doldurmufl
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandafllar›na Ayl›k Ba¤lanmas›”n›
öngören kanuna göre; en az 18 yafl›n›
doldurmufl, baflkas›n›n yard›m›
olmaks›z›n hayat›n› devam ettireme
‹SMMMO Yay›n Organ›
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istisnas›d›r. G.V.K.'nun 31' inci maddesinin 2 no'lu bendinde gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak
olan sakatl›k indirimi ile ilgili esaslar
düzenlenmifltir. Sakatl›k ‹ndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbab›n›n Sakatl›k Derecelerinin Tespit
fiekli ‹le Uygulanmas› Hakk›nda
Yönetmelik 28.04.1981 tarih ve 17324
say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak
yürürlü¤e girmifltir.
4369 say›l› Kanun'un 46' nc› maddesiyle G.V.K.' nun 89' uncu maddesine
eklenen 3 no' lu bent ile sakatl›k indirimi uygulamas›n›n kapsam› geniflletilmifltir.2 Yap›lan düzenlemeye göre,
“mesleki faaliyet icra eden veya
basit usulde vergilendirilenlerden
tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin yap›lan imalat, tamirat ve
küçük sanat iflleriyle u¤raflan özürlülerin gelir vergisi matrah›na esas
kazançlar›na, G.V.K.'nun 31'inci
maddesinin 2 no'lu bendinde yer
alan esaslara göre hesaplanan y›ll›k
indirim uygulan›r. Bu indirim, bakmakla yükümlü oldu¤u özürlü kifli
bulunan serbest meslek erbab› ve
ücret geliri elde edenler için de
uygulan›r. ”
Sakatl›k indirimi, basit usule tabi
mükelleflerin bakmakla yükümlü oldu¤u özürlü kiflilere uygulanmamaktad›r.
Gelir Vergisi Kanununun 31'inci mad-

desine göre; çal›flma gücünün asgarî %
80' ini kaybetmifl bulunan hizmet
erbab› birinci derece sakat, asgarî %
60' ›n› kaybetmifl bulunan hizmet
erbab› ikinci derece sakat, asgarî %
40'›n› kaybetmifl bulunan hizmet
erbab› ise üçüncü derece sakat say›l›r
ve afla¤›da sakatl›k dereceleri itibariyle
belirlenen ayl›k tutarlar, hizmet
erbab›n›n ücretinden indirilir.
Sakatl›k indirimi;
• Birinci derece sakatlar için 480 YTL,
• ‹kinci derece sakatlar için 240 YTL ,
• Üçüncü derece sakatlar için 120 YTL.3
Sakatl›k derecelerinin tespit flekli ile
uygulamaya iliflkin esas ve usuller
Maliye, Sa¤l›k ve Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik bakanl›klar›nca bu konuda
müfltereken haz›rlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.
Daha önce sakatl›k indirimi, özel indirim tutar›n›n dereceler itibariyle belli
katlar› al›nmak suretiyle hesaplan›rken, yeni düzenleme ile bu tespit
fleklinden vazgeçilmifl , her derece için
ayl›k olarak tespit edilen maktu hadler
esas al›narak y›ll›k indirim tutarlar›n›n
hesaplanmas› flekline geçilmifltir.
Basit usulde vergilendirilen mükellefler, sakatl›k derecelerine göre belirlenen ayl›k tutarlar› y›ll›k olarak belirlemek suretiyle verecekleri y›ll›k gelir
vergisi beyannamesi ile beyan edilen

2 Naci A⁄BAL; “Sakatl›k ‹ndirimi Uygulamas›”,
Eriflim: http://yaklasim.com/mevzuat/dergi/-makaleler/2003.1965.htm.
3 Eriflim: http://www.yaklasim.com.tr
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ticari kazançlar› üzerinden indireceklerdir.4
Sakatl›k derecelerine göre tespit edilecek indirimler, hizmet erbab›n›n ücretinden indirilir.
B- ÖZÜRLÜ VE ESK‹ HÜKÜMLÜ
ÇALIfiTIRMA ZORUNLULU⁄U
50 ve daha fazla say›da iflçi çal›flt›ran
iflverenler, çal›flt›rd›klar› iflçi say›s›n›n
% 6 's› oran›nda özürlü, eski hükümlü
ve terör ma¤duru çal›flt›rmak zorundad›rlar. ‹flverenler, çal›flt›rd›klar› iflçi
say›s›n›n yüzde 6's› oran›nda özürlüyü,
eski hükümlüyü ve terör ma¤durun
mesleklerine, bedensel, zihinsel ve
ruhsal durumlar›na uygun ifllerde
çal›flt›rmak zorundad›rlar.5
Ancak yurt güvenli¤i ile ilgili mal veya
hizmet üreten iflyerleri ile ö¤renci yurtlar› ve e¤itim kurumlar› kapsam
d›fl›ndad›r. Bu tür yerler, Milli Savunma, ‹çiflleri ve Milli E¤itim
Bakanl›klar›n›n görüflü al›narak Türkiye ‹fl Kurumu taraf›ndan belirlenmektedir6.
‹flverenlerin özürlü ve eski hükümlü
çal›flt›rma yükümlülükleri 4857 say›l›
‹fl Kanununun 30'uncu maddesinde,
terör ma¤duru çal›flt›rma yükümlülükleri ise 2713 say›l› Terörle Mücadele
Kanununa 4131 say›l› Kanunla ekle-

nen Ek 1 'inci maddede düzenlenmifltir.

4857 say›l› Kanunun 30'uncu maddesi
kapsam›na giren iflyerlerinde oranlar;
kamu iflyerlerinde özürlüler için % 4,
eski hükümlüler için % 2 olarak; özel
sektör iflyerlerinde özürlüler için % 3,
eski hükümlüler için % 1, terör ma¤durlar› için de % 1 olarak belirlenmifltir. Özel sektör iflyerlerinde kalan %
1'lik oran, iflverenlerin tercihine göre,
özürlü veya eski hükümlü çal›flt›rma
yönünde kullan›lacakt›r.

Bu madde kapsam›na giren özel sektör
iflyerlerinde iflverenler, kalan %1'lik
oran›n kullan›m› ile ilgili tercihlerini,
bu Karar›n yay›mland›¤› tarihten itibaren 15 gün içinde bulunduklar› yerdeki
Türkiye ‹fl Kurumu il ya da flube
müdürlü¤üne bildireceklerdir. Karar›n
yay›mland›¤› tarihten sonra kapsama
giren özel sektör iflyerleri de kapsama
girdikleri tarihten itibaren 15 gün içinde bulunduklar› yerdeki Türkiye ‹fl
Kurumu il ya da flube müdürlü¤üne,
%1' lik oran› kullan›m tercihleri ile
ilgili olarak bildirimde bulunacaklard›r.7
Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlar›n üstünde özürlü ve eski hükümlü
ve terör ma¤duru çal›flt›ran iflverenlerin kontenjan fazlas› iflçiler için özürlü

4 Mehmet AKARSLAN - Miktad ‹MREN; “Basit Usule Tabi Mükelleflerde Sakatl›k ‹ndirimi Uygulamas›n›n
Son fiekli1”, Yaklafl›m Dergisi , S :146 (fiubat 2005), s.201 - 204.
5 4857 Say›l› ‹fl Kanunu ; Madde 30.
6 Sezgin ÖZCAN; “Özürlü ve Eski Hükümlü Çal›flt›rma Zorunlulu¤u”,
Eriflim:http://www.yaklasim.com., (Ocak ,2003 ).
7 Resmi Gazete; 19.03.2004 , Say›: 25407 ;" 8/3/2004 Tarihli ve 2004/6976 Say›l› Kararnamenin Eki Karar
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ve eski hükümlü çal›flt›rmakla yükümlü olmad›klar› halde özürlü çal›flt›ran
veya çal›flma gücünü yüzde seksenden
fazla kaybetmifl özürlüyü çal›flt›ran
iflverenlerin bu flekilde çal›flt›rd›klar›
her bir özürlü için 506 say›l› Sosyal
Sigortalar Kanununa göre ödemeleri
gereken iflveren sigorta prim hisselerinin yüzde ellisini kendisi, yüzde ellisini Hazine öder.
Yer alt› ve su alt› ifllerinde özürlü iflçi
çal›flt›r›lamaz 8.
30 May›s 1997 tarih ve 23004 mükerrer say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 571 say›l› Kanun
Hükmünde Kararnamenin amac› do¤rultusunda kurulan Özürlüler ‹daresi
Baflkanl›¤›nca, 13 A¤ustos 1998 tarih
ve 23432 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Özürlüler için Kimlik Kart› Yönetmeli¤i”ne göre % 40 ve daha yukar› özre
sahip vatandafllar›m›za kimlik kart›
verilmektedir.
18 Mart 1998 tarih ve 23290 say›l›
Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Özürlülere Verilecek
Sa¤l›k Kurulu Raporlar› Hakk›nda
Yönetmelik”e göre düzenlenmifl
sa¤l›k kurulu raporlar› esas al›narak
verilen bu kimlikler ile; özürlülerin
sosyal ve kültürel haklardan ücretsiz
ve indirimli yararlanmalar› için özürlerinin belgelenmesi ve her ifllem için

tekrar Sa¤l›k Kurulu Raporu istenmemesi amaçlanm›flt›r.

572 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile 1580 say›l› Belediye Kanunu’na; “81) Özürlüler için Ulafl›m ile
sosyal ve kültürel amaçl› hizmetlerden ücret almamak veya indirimli
tarife uygulamak....” hükmü eklenmifltir.

Bu hüküm gere¤ince baz› belediyeler,
özürlüler için toplu tafl›ma hizmetlerinde ve su faturalar›nda ücret almamakta
veya indirim uygulamaktad›r.9

C- ENGELL‹LERE ARAÇ
ALIMINDA SA⁄LANAN VERG‹
‹ND‹R‹M‹

197 say›l› Motorlu Tafl›tlar Vergisi
Kanunu’nun 4' üncü maddesi c bendi
gere¤i; bizzat maluller taraf›ndan kullan›lan özel tertibatl› olarak imal edilmifl tafl›tlar “motorlu tafl›tlar vergisinden muaft›r.”. 2 seri no'lu Motorlu
Tafl›tlar Vergisi Genel Tebli¤inin istisnalar k›sm›nda konu “..... di¤er taraftan maddenin c f›kras› hükmüne
göre, bizzat maluller taraf›ndan kullan›lan özel tertibatl› olarak imal
edilmifl tafl›tlar vergiye tabi olmayacakt›r. Bu muafiyet hükmünün
uygulanabilmesi için, tafl›t› iktisap
eden kiflinin malul olmas›, tafl›t› bizzat kullanmas› ve iktisap edilen
tafl›t›n mutlaka özel tertibatl› olarak

8 4857 Say›l› ‹fl Kanunu; Madde 30
9 Eriflim:http://www.alomaliye.com Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ünün 15.03.1999 tarih ve 45215 say›l›
yaz›lar›
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imal edilmifl bulunmas› gerekmektedir” fleklinde ele al›nm›flt›r.
Di¤er taraftan 4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanununda10 5228 say›l›
Kanun11 ile yap›lan de¤ifliklikle,
31.07.2004 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, engellilere tafl›t araçlar›n›n sat›n al›nmas› s›ras›nda baz›
vergisel avantajlar getirilmifltir.12
Sakatl›k derecesi %90 ve daha fazla
olan engellilerin baz› tafl›t araçlar›n›
özel tertibat yapt›r›lmas› flart› olmaks›z›n Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
ödemeden sat›n alabilmelerine imkan
sa¤lanm›flt›r. Özel Tüketim Vergisi
Kanununa ekli (II) say›l› listede bulunan tafl›t araçlar›ndan motor silindir
hacmi 1.600 cm3’ü aflmayan binek otomobilleri, motor silindir hacmi 2.800
cm3’ü aflmayan kamyonet, pikap vb.
eflya tafl›maya mahsus tafl›t araçlar› ile
motosikletlerin sakatl›k derecesi
% 90 veya daha fazla olan malul ve
engelliler taraf›ndan, ilk defa yetkili
sat›c› veya galeriden sat›n al›nmas›nda
ÖTV tahsil edilmeyecektir.Yap›lan
düzenlemeye göre engelli mükelleflere
tan›nan bu hakk›n befl y›lda bir kez
kullan›labilece¤i belirtilmifltir. Sakatl›k dereceleri, Özürlülere Verilecek
Sa¤l›k Kurulu Raporlar› Hakk›nda
Yönetmelikle13 belirlenecektir.

10
11
12
13

Sakatl›k derecesi % 90 veya daha fazla
oldu¤una dair yetkili sa¤l›k kurulufllar›ndan al›nacak sa¤l›k kurulu raporu,
araçlar›n ilk iktisab›n›n yap›laca¤›
motorlu araç ticareti yapanlar taraf›ndan vergi dairesine verilecek 2A
numaral› ÖTV beyannamesine eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacakt›r. Vergi dairesince kabul
edilen beyanname ve ekleri incelenerek tahakkuk fifli ve istisna uyguland›¤›n› gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe verilecektir.

Engellilerin sakatl›k derecelerine
bak›lmaks›z›n bizzat kullanmak üzere
özel tertibat yapt›rtarak alm›fl olduklar›
tafl›t araçlar›na iliflkin istisna da devam
etmektedir. Motor silindir hacmi 1.600
cm3’ü aflmayan binek otomobilleri,
motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü
aflmayan kamyonet, pikap vb. eflya
tafl›maya mahsus tafl›t araçlar› ile
motosikletlerin bizzat kullanmak
amac›yla sakatl›¤›na uygun hareket
ettirici özel tertibat yapt›ran malul ve
engelliler taraf›ndan befl y›lda bir defaya mahsus olmak üzere ilk defa sat›n
al›nmas› ÖTV’ den istisna edilmifltir.
Al›c›n›n engelli durumu ile özel tertibat yapt›r›lan araçlar› kullanabilece¤ine dair yetkili sa¤l›k kurulufllar›ndan
al›nan sa¤l›k kurulu raporu yan›nda

Resmi Gazete; Tarih: 12.06.2002, No: 24783
Resmi Gazete; Tarih: 31.07.2004, No: 25539
Resmi Gazete; Tarih: 30.07.2002, No: 24831
Resmi Gazete;Tarih:18.03.1998,No:23290.
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arac›n sakatl›¤a uygun olarak tadil
edildi¤ine dair teknik belgenin asl›
veya noter onayl› örne¤i ve al›c›n›n
“H” s›n›f› sürücü belgesinin fotokopisinin beyannameye eklenmesi suretiyle, arac›n sat›n al›nmas›nda ÖTV
hesaplanmayacakt›r. ÖTV ödenmeden
al›nan tafl›t arac›n›n sonradan engelli
olmayanlara sat›lmas› durumunda daha
önce al›nmayan ÖTV tahsil edilecektir.
Mükellefler, bu kapsamda istisna
uygulanan iflleminin bulundu¤u aylar
için 1 Seri No'lu ÖTV Genel Tebli¤i
ekinde örne¤i bulunan (EK:1) forma
uygun olarak düzenleyecekleri listeleri, takip eden ay›n onbeflinci günü
akflam›na kadar Gelirler Genel Müdürlü¤ünün (0 312) 415 28 21, 415 28 22
tele faks numaralar›na göndereceklerdir.
Malul ve engellilerin yurt d›fl›ndan
ithal edece¤i tafl›t araçlar› için de bu
belgelerin gümrük idaresine ibraz› üzerine istisna uygulanacakt›r. ‹stisna kapsam›nda tafl›t arac› ithal edenlerin kimlik bilgileri (Ad›, soyad›, ana ve baba
ad›, do¤um yeri ve tarihi), sakatl›¤a
dair raporun verildi¤i hastane, tarihi,
say›s›, sakatl›k türü ve derecesi ile ithal
edilen tafl›t arac›n›n özelliklerini (G T ‹
P numaras›, cinsi, modeli, markas›,
tipi, motor silindir hacmi) gösteren listeler gümrük idarelerince ayl›k olarak
haz›rlanarak, takip eden ay›n on beflinci günü akflam›na kadar Gelirler Genel
Müdürlü¤ünün (0 312) 415 28 21, 415

28 22 tele faks numaralar›na gönderilecektir.

Öte yandan bu flekilde istisna kapsam›nda iktisap edilen araçlar›n istisnadan yararlananlar d›fl›ndakilere
sat›fl›nda, 7 seri no'lu Özel Tüketim
Vergisi Genel Tebli¤i-nin(15.2.) bölümündeki aç›klamalar çerçevesinde vergileme yap›lacakt›r.”14

Malul ve engellilerin yurt d›fl›ndan
ithal edece¤i tafl›t araçlar› için de, ÖTV
istisnas› uygulanacak olup di¤er taraftan bu tür tafl›tlar için gümrük vergisi
de ödenmemektedir. Buna göre, engelliler taraf›ndan kullan›lmak üzere özel
surette imal edilmifl olup bunlar
taraf›ndan ithal edilen motorlu veya
motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600
(dahil) cc'ye kadar olan binek otomobilleri (arazi tafl›tlar› hariç) ile el ve
ayak fonksiyonlar›n› tamamen yitirmifl
olmalar› nedeniyle bizzat sakat kifli
taraf›ndan kullan›lamayan, sakat kiflinin araca binip inmesiyle tafl›nmas›n›
kolaylaflt›r›c› tertibat› bulunan ve sakat
kiflinin üçüncü dereceye kadar kan ve
s›hri h›s›mlar›ndan bir sürücü veya
sakat kifli taraf›ndan ifl akdine ba¤l›
olarak istihdam edilen bir sürücü
taraf›ndan kullan›lan, motor silindir
hacmi 2500 (dahil) cc'ye kadar olan
tafl›tlar (arazi tafl›tlar› hariç) gümrük
vergilerinden muaft›r. 15

14 Resmi Gazete; Tarih:05.08.2004, No:25544; 7 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebli¤i.
15 Eriflim:http://www.alomaliye.com Levent GENÇYÜREK; “Engellilere Gelir Vergisi ‹ndirimi”,
04.10.2004
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D- GÜMRÜK KANUNU’NDA YER
ALAN GÜMRÜK VERG‹S‹
MUAF‹YET‹

4458 say›l› Gümrük Vergisi Kanunu’nun 167' nci maddesinin 12' nci
f›kras›nda di¤er eflya k›sm›nda yer alan
düzenlemeye göre; “Malul ve sakatlar›n kullan›m›na mahsus eflya”
gümrük vergisinden muaft›r. Engelli
ve maluller, ithal etmifl olduklar› araçlar için 5 y›ll›k sürenin dolmas›ndan
sonra tekrar kendilerinin bizzat kullanacaklar› özel tertibatl› olarak imal
edilmifl araç ithal etmeleri halinde
Gümrük Vergisi muafiyetinden yararlan›rlar. Bu muafiyet, ancak 5 y›ll›k
sürenin sonunda tekrar kullan›labilir.
Befl y›ll›k süre dolmadan ithal edilecek
araçlarda muafiyet yoktur.”

2000/53 say›l› Gümrük Vergilerinden
Muafiyet ve ‹stisna Tan›nacak Haller
Hakk›n-daki Karar’›n “Di¤er Malul ve
Sakatlar›n Kullan›m›na Mahsus Eflya”
k›sm›nda yer alan 116’ nc› maddeye
göre “körler hariç olmak üzere malul
ve sakatlar›n e¤itimi, çal›flmas› veya
fiziksel ve ruhsal olarak sosyal geliflmesine yönelik olarak özel surette imal
edilmifl olup, malul ve sakatlar›n kendi
kullan›mlar› için getirdikleri veya
onlara yard›m sa¤lanmas› amac›na
yönelik olarak kamu yarar›na faaliyette bulunan dernekler ile Sa¤l›k
Bakanl›¤›’nca yetki verilmifl kurum
veya kurulufllarca ithal edilen eflya

Gümrük Vergisinden muaft›r.
Karar'›n 116' nc› maddesinin 2'nci
f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
“2) Münhas›ran malul ve sakatlar
taraf›ndan kullan›lmak üzere özel
surette imal edilmifl hareket ettirici
tertibat› bulunan ve bunlar taraf›ndan ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve
motor silindir hacmi 1600 (dahil)
cc'ye kadar olan binek otomobilleri
(arazi tafl›tlar› hariç) ile el ve ayak
fonksiyonlar›n› tamamen yitirmifl
olmalar› nedeniyle bizzat sakat kifli
taraf›ndan kullan›lamayan, sakat
kiflinin araca binip inmesiyle tafl›nmas›n› kolaylaflt›r›c› tertibat› bulunan ve sakat kiflinin üçüncü dereceye kadar kan ve s›hri h›s›mlar›ndan
bir sürücü veya sakat kifli taraf›ndan
ifl akdine ba¤l› olarak istihdam edilen bir sürücü taraf›ndan kullan›lan
motor silindir hacmi 2500 (dahil)
cc'ye kadar olan tafl›tlar (arazi
tafl›tlar› hariç)
Gümrük vergilerinden muaft›r.”16
Karar hükümleri bu karar›n yay›mland›¤› tarihten önce geçici depolama
yerine veya antrepolara al›nm›fl ve
henüz serbest dolafl›ma girmemifl araçlar için de uygulan›r. Bu Karar hükümlerini Gümrük Müsteflarl›¤›'n›n ba¤l›
oldu¤u Devlet Bakan› yürütür.

16 Resmi Gazete; Tarih: 28.09.2004, No: 25597; 2004/7889 say›l› Kararname Eki Karar
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Münhas›ran malul ve sakatlar taraf›ndan kullan›lmak üzere özel surette imal
edilmifl hareket ettirici tertibat› bulunan ve bunlar taraf›ndan ithal edilen
motorlu veya motorsuz koltuklar,
bisiklet, motosiklet ve binek otomobilleri ile el ve ayak fonksiyonlar›n› tamamen yitirmifl olmalar› nedeniyle bizzat
sakat kifli taraf›ndan kullan›lamayan,
sakat kiflinin araca binip-inmesiyle
tafl›nmas›n› kolaylaflt›r›c› tertibat›
bulunan ve sakat kiflinin üçüncü dereceye kadar kan ve s›hri h›s›mlar›ndan
bir sürücü veya sakat kifli taraf›ndan ifl
akdine ba¤l› olarak istihdam edilen bir
sürücü taraf›ndan kullan›lan Gümrük
Tarife Cetvelinin 8702.10 ve 8702.90
pozisyonlar›nda yer alan minibüsler
Gümrük Vergisinden muaft›r.
Engelli kifliler 4458 say›l› Gümrük
Kanunu’na göre Gümrük Vergisinden
muaf olarak araç ithal etmeleri için,
özürlü durumunu sa¤l›k kurulufllar›
taraf›ndan onaylanm›fl rapor ve H s›n›f›
ehliyete sahip olmalar› halinde,
yurtd›fl›ndan otomobil (1600 cc kadar)
ya da minibüs (arazi arac› olmayacak) ithal edip bunu trafikte kullanabilirler. Özürlüler için sa¤lanan avantaj
vergi muafiyeti fleklinde de¤erlendirildi¤inden, bir arac›n özürlü arac› kapsam›na girmesi için özüre uygun özel
tertibatl› olmas› yan›nda lüks tan›ma
girmemesi de gerekmektedir. Buna
göre, otomobilin motor hacminin 1600
cc’yi geçmemesi ve 4x4 arazi arac›
olmamas› istenmektedir. Özürlü, e¤er
kendisi bir araç kullanamayacak
durumda ve bir sürücü bulundurmak
‹SMMMO Yay›n Organ›

zorunda ise özel tertibatl› minibüs
almal›d›r. Minibüsü de sadece belirtilen sürücü kullanabilmektedir.
E- 2022 SAYILI “65 YAfiINI
DOLDURMUfi MUHTAÇ, GÜÇSÜZ
VE K‹MSES‹Z TÜRK
VATANDAfiLARINA AYLIK
BA⁄LANMASI KANUNU’NA
GÖRE; MUHTAÇ, GÜÇSÜZ,
K‹MSES‹Z VE ENGELL‹
VATANDAfiLARA AYLIK
BA⁄LANMASI ‹LE ‹LG‹L‹
DÜZENLEME

2022 say›l› yasa ile çal›flma ve ifl
görme gücünü % 40 ile % 70 oran›
aras›nda kaybetmifl muhtaç, kimsesiz
ve baflkas› taraf›ndan bak›lamayan,
hiçbir sosyal güvenlik kuruluflundan
gelir ve ayl›k almayan, en az 18 yafl›n›
doldurmufl bulunan, baflkas›n›n yard›m› olmaks›z›n hayat›n› devam ettiremeyecek flekilde malul ve sakat olan
ve bunu tam te-flekküllü hastanelerden
alacaklar› sa¤l›k kurulu raporu ile
kan›tlayan kimselere bu kanun
uyar›nca ayl›k ba¤lanmaktad›r. Ayl›k
ba¤lananlara ayn› zamanda devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi imkanlar›
sa¤lanmaktad›r.
III. ENGELL‹ (ÖZÜRLÜ)
OLANLARIN SOSYAL
GÜVENL‹K KURUMLARI
KARfiISINDAK‹ DURUMU
Engelli olanlar›n Sosyal Sigortalar
Kurumu karfl›s›ndaki durumu 506
say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun
53'üncü maddesindeki malul flartlar›n›n d›fl›nda tutularak, 506 say›l›
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kanunun 60'›nc› maddesinde Yafll›l›k
Ayl›¤›ndan Yararlanma fiartlar›
k›sm›nda aç›klanm›flt›r. Bunun da nedeni; 53' üncü maddede malul say›lmay›
gerektiren nedenlerden ça-l›flma gücünün en az üçte ikisini kaybetmemifl
olmalar›, yani çal›flma gücünü bu
oran›n üstünde yetersiz de olsa k›s›tl›
olarak kullanmalar›ndan kaynaklanmaktad›r.
5434 say›l› Emekli Sand›¤› Kanunu’nun 39'uncu maddesinin (j) f›kras›
“Sakatl›klar› sebebiyle ilgili mevzuat
uyar›nca göreve al›nanlardan en az 15
y›l fiili hizmeti bulunanlar›n istekleri
üzerine emekli ayl›¤› ba¤lan›r” aç›klamas› ile Emekli Ayl›¤› Ba¤lanacak
Haller bafll›¤› alt›nda aç›kl›¤a kavuflturulmufltur.
1479 say›l› Ba¤-Kur Kanununda engelli sigortal›lar ile ilgili olarak çal›flma
gücü eflitsizli¤ini bir derecede olsa giderecek herhangi bir düzenleme maalesef
yap›lmam›flt›r. Normal sigortal›lar ile
engelli sigortal›lar aras›nda herhangi
yasal yararlanma fark› yoktur. Sadece
maluller ile ilgili iyilefltirici bir düzenleme yap›lm›flt›r.
Engelli (Özürlü) sigortal›y›; malul
say›lmayan, çal›flma gücünü en az üçte
iki oran›nda kaybetmemifl, fakat
çal›flmas›n› k›s›tl› olarak, belli bedensel
ve zihinsel engellerle yerine getirmeye
çal›flan, bu engelli durumunu sa¤l›k
raporu ile 1, 2 ve 3'üncü derecelerde
tespit ettirmifl bulunan ve bu rapora
göre gelir vergisi indiriminden yararlanm›fl, kazanç-lar›ndan prim kesintisi
yap›lan kifli olarak tan›mlayabiliriz.
‹SMMMO Yay›n Organ›

A. ENGELL‹ (ÖZÜRLÜ)
OLAB‹LMEN‹N KOfiULLARI
• Çal›flma gücünü 2/3 oran›nda kaybetmemifl olup, çal›flma gücünü en az %40
oran›nda kaybetmifl olanlar 193 say›l›
Gelir Vergisi Kanunu’nun 31'inci maddesinde say›lan derecelerde sakat
say›lanlar,
• Sakatl›k durumunu yetkili “Sa¤l›k
Kurulu Raporlar›” ile G.V.K.’nun
193/31 maddesine göre tespit ettirenler,
• Sa¤l›k Kurulu Raporlar›na göre
Gelir Vergisi indiriminden fayda
lanm›fl olanlar,
• Özürlü Kimlik Kart› bulunanlar.
‹lgili yasalar karfl›s›nda engelli
say›lacaklard›r.
Engelli vatandafllar›m›z bu engellilik
halini vergi idaresi, sosyal güvenlik
kurulufllar›, di¤er kifli ve kurulufllara
yasal aç›dan ispatlamalar› için yukar›da say›lan koflullar› yerine getirmeleri
gerekir.
B. ENGELL‹ (ÖZÜRLÜ)
S‹GORTALILARIN SOSYAL
S‹GORTALAR KURUMU
KARfiISINDAK‹ DURUMU
506 say›l› SSK.Kanunu’nun 53'üncü
maddesinde malul say›lmayanlar›n
emeklili¤i ile ilgili olarak (06.08.2003
tarihi itibari ile yay›nlanan 4958
say›l› yasa ile) düzenlenen 60' ›nc›
maddesinde yap›lan de¤ifliklik ile
engelli sigortal›lar›n yafll›l›k ayl›¤›ndan yararlanabilmeleri kademeli bir
flekilde yeniden düzenlenmifltir.
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Bu düzenlemeye göre; 4958 say›l›
Kanunun 33'üncü maddesi ile kimlerin
malul say›laca¤›na iliflkin 506 say›l›
Kanunun 53'üncü maddesi yeniden
düzenlenmifl ve buna ba¤l› olarak da
506/60'›nc› maddenin (C/b) bendinde
aranan sigortal›l›k süresi ve toplam
prim ödeme gün say›s› sakatl›k derecelerine göre kademelendirilmifltir.
Ancak bu kademelendirme sigortal›lar›
do¤rudan etkiledi¤i için bunu önlemek
amac›yla 506 say›l› Kanuna eklenen
87' nci geçici madde ile Kanunun
yürürlü¤e girdi¤i tarih itibari ile 12
y›ldan az sigortal›l›k süresi bulunanlar
için kademeli geçifl süresi öngörülmüfltür.

1' inci dereceden sakat olanlar için 15
y›ll›k sigortal›l›k süresi ve 3600 gün
prim ödeme say›s› flartlar›nda herhangi
bir de¤ifliklik olmad›¤› için , bu gibi
sigortal›lar ile 06.08.2003 tarihinde
12 y›l ve daha fazla sigortal›l›k hizmet
süresi olanlar›n sakatl›l›k derecelerine
bak›lmaks›z›n malüllük, yafll›l›k ve
ölüm sigortalar› primi ödemifl olmalar›
flart›yla eskiden oldu¤u gibi yafll›l›k
ayl›¤›ndan yararlanabileceklerdir.
Engelli sigortal›lar sakatl›k derecelerinin artt›¤›n›, yetkili sa¤l›k kurumlar›nca yeniden tespit ettirmeleri durumunda en son al›nan sa¤l›k raporunda
sakatl›k derecesine göre kademeli
emeklilik tablosunda gösterilen flekilde
emeklilik durumlar›n› tekrar gözden
geçirmeleri ve buna göre yafll›l›k ayl›¤›
talebinde bulunmalar› gerekir.

‹SMMMO Yay›n Organ›

Engelli olup, zorunlu sigortal› olarak
çal›flamayanlar 1080 prim ödeme gün
say›s›n› doldurmalar› halinde ‹ste¤e
Ba¤l› Sigortal› olarak prim ödeyebilirler ve bu flekilde prim ödeyerek emekli olma hakk›n› elde edebilirler.

1. Hizmet Borçlanma Koflullar› ve
Hak Sahiplerinin Haklar›
Engelli sigortal›lar, askerlikte geçen
süreleri askerlik hizmetinin sona ermesinden itibaren herhangi bir baflvuru
süresine ba¤l› olmaks›z›n talepte
bulunmalar› halinde borçlanma yapabilirler. Yap›lan askerlik borçlanmas›n› kurumun tebli¤ tarihinden itibaren alt› ay içinde nakden ödeyebilirler.
Askerlik borçlanma tutar›n›n ödenmesi
halinde, sigortal› bafllang›ç tarihinin
askerlik hizmetinin sona ermesinden
itibaren bafllad›¤› durumlarda sigortal›
bafllang›ç tarihini, borçlan›lan süre
kadar geriye götürür ve ödenen borçlanma gün say›s›,sigortal›n›n malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortal›l›k süresinden say›l›r.
Engelli sigortal›lar›n hak sahipleri,
ölen sigortal›n›n askerlik hizmet süresini, sigortal›n›n ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde yaz›l› talepte bulunmalar› ve borçlan›lan tutar› ödemeleri
flart›yla sigortal› hizmet sürelerine
sayd›rabilirler. Askerlik Borçlanmas›
hükümleri hak sahiplerine bu süreye
uymalar› halinde tüm hükümleri ve
yararlanma koflullar› ile uygulan›r.
Engelli sigortal›n›n grev ve lokavtta
geçen süreleri ,grev ve lokavt›n sona
ermesinden itibaren alt› ay içinde ken-
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dilerinin veya hak sahiplerinin yaz›l›
talepte bulunmalar›,kurumun tebli¤
tarihinden itibaren borçlanma tutar›n›
ödemeleri halinde borçlan›lan süre,
malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortal›l›k
süresinden say›l›r.
18 yafl›ndan önce malullük, yafll›l›k ve
ölüm sigortas›na tabi olanlar›n sigortal›l›k süresi, 18 yafl›n› doldurduklar›
tarihte bafllam›fl kabul edilir. Ancak bu
tarihten önceki süreler için malullük,
yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primleri,
prim ödeme gün hesab›na dahil edilir.
Engelli sigortal›lar ve hak sahipleri
“Hastal›k Sigortas›” kapsam›nda sa¤l›k
yard›m›ndan faydalan›rlar.
Engelli sigortal›n›n ölümü halinde hak
sahiplerine 506 say›l› Kanunun 68' inci
maddesine göre emekli ayl›¤›, 506/65 '
inci maddeye göre ise cenaze masraf›
ve toptan ödeme yard›mlar› yap›l›r.
Engelli sigortal›lar›n ölümleri halinde
506 say›l› Kanunun “Ölüm Sigortas›”
hükümleri uygulan›r.
Hak sahibi olarak Malul k›z çocuklar›na ba¤lanan ayl›klar evlenmeleri ya
da çal›flmaya bafllamalar› halinde kesilmeyecek,sadece bu kurumlardan kendi
çal›flmalar›ndan dolay› gelir veya ayl›k
almaya bafllamalar› halinde hak sahibi
olarak ald›klar› ayl›klar› kesilecektir.
Sigortal›l›k süresi 12 y›ldan az olanlar›n belli derecelerde emekli olmalar›
ileriye al›nm›flt›r.17

C. ENGELL‹ (ÖZÜRLÜ)
S‹GORTALILARIN EMEKL‹
SANDI⁄I KURUMU KARfiISINDAK‹
DURUMU

5434 say›l› Emekli Sand›¤› Kanunu’na
tabi olarak ifle girenler; engellilik
koflullar›n› tafl›y›p bu koflullar› yerine
getirmifl olanlar, en az 15 (on befl) y›l
fiili hizmet süresini doldur-duklar› takdirde istekleri üzerine emekliye ayr›labilirler. (5434/39 maddenin j bendi)
Engelli olarak emekli ayl›¤› ba¤lanm›fl
olanlara, ölümleri halinde dul ve
yetimlerine 53'üncü maddeye göre
ayl›k ba¤lan›r. Hak sahipleri emekli
sigortal›lar gibi yasal haklardan yararlanabilirler.18
D. ENGELL‹ (ÖZÜRLÜ)
S‹GORTALILARIN BA⁄-KUR
KURUMU KARfiISINDAK‹
DURUMU

1479 say›l› Ba¤-Kur Kanunu engelli
sigortal›lar için herhangi bir düzenleme yapmam›flt›r. Sadece 1479 say›l›
Ba¤-Kur Kanunu’na tabi olarak
çal›flanlar ; çal›flma gücünün en az üçte
ikisini yitirerek malul duruma düflenlere en az 5 (befl) tam y›l Ba¤-Kur
primi ödemifl olmalar› ve yaz›l› istekte bulunmalar› flart›yla malüllük ayl›¤›
ba¤lan›r hükmü ile malul olanlar için,
baflka bir deyimle çal›flamaz durumda
olanlar için emeklilik koflullar›n› iyilefltirmifltir.

17 506 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanunundaki Düzenleme.
18 5434 Say›l› Emekli Sand›¤› Kanunu'ndaki Düzenleme.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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Engelli sigortal›lar ile engeli olmayan
sigortal›lar aras›nda 1479 say›l› Ba¤Kur Kanununa göre herhangi bir
engelli sigortal›lar lehine bir iyilefltirme bulunmamakta ve engelli sigoral›lar da di¤er engelsiz sigortal›lar gibi
ayn› yasal koflullara tabi tutulmaktad›r. 19

IV. GENEL DE⁄ERLEND‹RME
VE SONUÇ
Sakatl›k indirimi uygulamas› özürlü
olan ve bakmakla yükümlü oldu¤u
özürlü kifli bulunan vatandafllara vergisel bir avantaj sa¤layan bir müessesedir. 4369 say›l› Kanunla getirilen
düzenlemeyle kapsama serbest meslek
erbab› ile bir k›s›m esnaf ve sanatkar
da al›nm›flt›r. Ancak yap›lan düzenlemede serbest meslek erbab›n›n tamam›
kapsam içine al›n›rken, basit usulde
vergilendirilen mükelleflerin s›n›rl› bir
k›sm› kapsam içine al›nm›flt›r. Bu
durum 5228 say›l› yasa ile düzelmifl ve
basit usule tabi özürlü mükelleflerin
tamam›n› kapsayacak flekilde geniflletilmifltir. Ancak, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin bakmakla yüküm
lü oldu¤u özürlü kifliler (anne, baba,
efl, çocuk) eskiden oldu¤u gibi kapsam
d›fl› kalm›flt›r.
50 veya daha fazla say›da iflçi
çal›flt›ran iflverenlerin, çal›flt›rd›klar›
iflçi say›s›n›n % 6's› oran›nda özürlü,
eski hükümlü ve terör ma¤duru
çal›flt›rma zorunlulu¤una uymalar›
gerekmektedir. Aksi takdirde her bir
özürlü, eski hükümlü ya da terör ma¤-

duru için ve çal›flt›rmad›klar› her ay
için para cezas› ödemeleri gerekmektedir. Sakat ve özürlülere yönelik vergisel teflviklerle ilgili önerilerimiz flöyledir;
• 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nda
engelli vergi mükelleflerine tan›nan
sakatl›k indiriminin en az ayl›k
geçim tutar› kadar olmas› ve bu
tutardan hiçbir vergi al›nmamas›,
• Sakatl›k Raporu ile ilgili, kurumlar
aras›ndaki kargaflal›¤›n giderilmesi
amac›yla Sa¤l›k Kurulu Raporlar›n›n
tek bir kuruluflta toplanmas› ya da
tek bir kuruluflun idaresine
b›rak›lmas› uygun olacakt›r.
• Bu güne kadar Sakatl›k Raporu
alm›fl olanlar›n raporlar› geçerli
say›lmal› ve bunlardan tekrar rapor
istenmemelidir.
• Engelli sigortal›lar›n 06.08.2003
tarihinde yay›nlanan 4958 say›l›
yasa ile emekliliklerini kademeleflti
ren ilgili hükümler yürürlükten
kald›r›larak eski flekli ile kabul edil
melidir.
• Sigortal›lara ‹ste¤e Ba¤l› Olarak
prim ödemesi ile ilgili, 4958 say›l›
Yasa ile getirilen 1080 gün prim
ödeme flart›, engelliler lehine yeni
den düzenlenerek, bu koflul aran
maks›z›n ifllem yap›lmal›d›r.
• Ö¤renim imkan› bulamayan lise ve
daha üst ö¤renim kurumlar›nda
ö¤renim gören engelli ö¤rencilere
burs sa¤lanmal›d›r.

19 1479 Say›l› Ba¤-Kur Kanunu.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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• Askerlik, grev ve lokavt süreleri ile
ilgili borçlanmalarda 6 ayl›k ödeme
süresi 1 y›la ç›kar›lmal›d›r.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

• 1479 say›l› Ba¤-Kur Kanunu'nda
engelli sigortal›lar lehine düzenle
meler yap›lmal›, 3600 gün prim
ödeme gün say›s› ile 15 y›ll›k fiili
hizmet süresini dolduranlara emeklilik
hakk› verilmelidir.

2. Levent GENÇYÜREK; “Engellilere
Tafl›t Al›m›nda Sa¤lanan Kolayl›klar –
I”,Yaklafl›m Dergisi, S:146 (fiubat
2005).

• Sakatl›k indirimi uygulamas›n›n
neden oldu¤u bürokrasi
azalt›lmal›d›r.

• Engelli çal›flt›ran iflverenleri özen
dirmek ve engellilere ifl imkan› sa¤
lamak amac›yla, engelli sigortal›lar
ve iflverenlerinden sigorta primi öde
melerinde indirim imkan› sa¤lan
mal›d›r.
• Ö¤renim imkan› bulamayan lise ve
daha üst ö¤renim kurumlar›nda
ö¤renim gören engelli ö¤rencilere
burs sa¤lanmal›d›r.

• ‹lgili Sosyal Güvenlik Mevzuatlar›nda k›sa sürede de¤iflikli¤e gidile
rek, sakatl›k nedeniyle vergi indirimi
ile erken emeklilik k›staslar› birbi
rinden ayr›larak, erken emeklilik için
aranan ifl gücü kayb› oranlar› yeni
den belirlenmelidir.
• Üyelerini sakatl›k nedeniyle erken
emekli etmek durumunda kalan sos
yal güvenlik kurulufllar›na da bu
süreçte söz ve denetim hakk› veren
yeni bir düzenlemeye gidilmelidir.
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1. Mehmet AKARSLAN - Miktad
‹MREN; “Basit Usule Tabi Mükellef
lerde Sakatl›k ‹ndirimi Uygulamas›n›n
Son fiekli”, Yaklafl›m Dergisi , S :146
(fiubat 2005)

3. Naci A⁄BAL; “Sakatl›k ‹ndirimi
Uygulamas›”,

Eriflim:http://yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2003.1965.htm.

4. Eriflim: http://www.yaklasim.com.tr.

5. Resmi Gazete; 19.03.2004, Say›: 25407 ;
"8/3/2004 Tarihli ve 2004/6976 Say›l›
Kararnamenin Eki Karar.
6. 4857 Say›l› ‹fl Kanunu.

7. Eriflim:http://www.alomaliye.com.
Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ünün
15.03.1999 tarih ve 45215 say›l›
yaz›lar›.
8. Resmi Gazete;Tarih:12.06.2002,
No: 24783.

9. Resmi Gazete; Tarih:31.07.2004,
No:25539.

10.Resmi Gazete; Tarih:3 0.07.2002,
No:24831.
11.Resmi Gazete;Tarih: 18.03.1998,
No:23290

12.Resmi Gazete; Tarih:05.08.2004,
No:25544; 7 Seri No'lu Özel Tüketim
Vergisi Genel Tebli¤i.
13.Eriflim:http://www.alomaliye.com.
Levent GENÇYÜREK;“Engellilere
Gelir Vergisi ‹ndirimi”, 04.10.2004.
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14.Resmi Gazete; Tarih: 28.09.2004,
No:25597;2004/7889 say›l› Kararname
Eki Karar.
15.506 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanunun
daki Düzenleme.

16.5434 Say›l› Emekli Sand›¤› Kanunu'n
daki Düzenleme.
17.1479 Say›l› Ba¤-Kur Kanunu.

18.Sezgin ÖZCAN ; “Özürlü ve Eski
Hükümlü Çal›flt›rma Zorunlulu¤u”,
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Eriflim : http : // www.yaklasim.com.,
(Ocak 2003 ).

19.Osman Pehlivan, Vergi Hukuku, Derya
Kitabevi, Trabzon,2004.
20.Mahmut Say›n, Tezcan Atay, Vergi
Rehberi, Yaklafl›m Yay›nc›l›k, Ankara2005.
21.Do¤an fienyüz, Türk Vergi Sistemi,
Yaklafl›m Yay›nc›l›k, Ankara-2004.
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ESNEK ÜRET‹M S‹STEMLER‹N‹N MAL‹YET
MUHASEBES‹ AÇISINDAN ‹NCELENMES‹
VE B‹R TEKST‹L ‹fiLETMES‹NDE
UYGULAMA
Y.Doç. Dr. Mehmet Civan
Gaziantep Üniversitesi ‹.‹.B.F.
‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi

Ferah YILDIZ
Gaziantep Üniversitesi ‹.‹.B.F.
‹flletme Bölümü Araflt›rma Görevlisi

Y

G‹R‹fi
eni üretim teknolojileri ile birlikte, iflletmeler mamul maliyetlerinin hesaplanmas›nda yeni metodlar gelifltirmeye bafllam›fllard›r. ‹flletmeler, maliyet
sistemlerini geliflen teknolojiye paralel olarak oluflturmak zorunda
kalm›fllard›r. Baz› giderlerin toplam giderler içindeki paylar› azal›rken
baz›lar›n›n ise artm›flt›r.
Art›k maliyet, üretilen ürünün de¤eri olarak ele al›nmamal›d›r. Yönetimin ihtiyac›na cevap verebilecek flekilde oluflturulmal›d›r. Yani al›nacak olan stratejik
kararlarda, sa¤l›kl› bir flekilde kullan›lmal›d›r. Ayr›ca maliyetler, üretimin planlanmas› ve kontrolü gibi alanlarda da kullan›lmal›d›r. Geliflen teknolojinin, üretimde kullan›lmas› sonucu, endirekt giderlerde bir art›fl meydana gelirken, iflçilik giderlerinde düflme olmufltur. Bunun nedeni de, iflletmelerin otomasyona
dayal› üretime geçmesi ve birkaç iflçinin yapabilece¤i bir ifli bir makinenin yapabilmesi durumudur. Bunun yan›nda, yeni al›nan makinelerin amortisman› ve
enerji harcamalar›nda da art›fl meydana gelmifltir. Genel Üretim Giderleri, toplam giderler içinde önemli bir paya sahip olmufltur. Bununla birlikte, Genel Üretim Giderleri, Mamullere belirli da¤›t›m anahtarlar›yla da¤›t›ld›¤› için, bu giderlerin mamullere yüklenmesinde sorunlar yaflanmaya bafllanm›flt›r.
Uygulama çal›flmas›, Gürteks A.fi ad›nda bir tekstil iflletmesinde yap›lm›flt›r.
Uygulaman›n amac›, Esnek Üretim Sistemini uygulayan, bir iflletmede, maliyet
hesaplamalar›n›n nas›l yap›labilece¤ini ortaya koymak ve yeni üretim sistemini
uygulayan bir iflletmeye daha verimli bir maliyet sisteminin nas›l kurulabilece¤ini araflt›rmakt›r. Uygulama sonucunda, iflletmede, yeni teknolojiye paralel bir
maliyet sistemi oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r. ‹flletmenin, maliyet sistemi incelenmifl, önemli eksiklikler tespit edilmifltir. Bu eksikliklerin giderilmesi için önerilerde bulunulmufltur.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Anahtar Kelimeler: Esnek Üretim,
Maliyet, Üretim Giderleri.
1.ESNEK ÜRET‹M S‹STEMLER‹

Esnek üretim sistemleri (EÜS); üretimde düflük fiyat, yüksek kalite, çok çeflit
ve zamandan kazançt›r. Müteflebbisler
bu avantajlar› göz önünde bulundurarak, bu yeni teknolojilere yat›r›mlar›n›
art›rm›fllard›r. Baflka bir ifadeyle,
esnek üretim sistemleri, bilgisayar ve
enformasyon teknolojilerini kullanarak
materyalleri idare etmektir(Vonderembse ve White,1991:51).

Esnek Üretim Sistemleri, üretim teknolojilerine alternatif olarak 1960’lar›n
ortalar›ndan beri geliflme göstermektedir. Bilgisayar teknolojisinin bu uygulamas› üreticinin üretim sistemlerini
müflteri talepleri do¤rultusunda ayarlayabilmesini sa¤lamaktad›r. Esnek Üretim Sistemleri kullan›c›lar›, sistemi,
güçleri yetti¤i ölçüde donan›m ve
yaz›l›m olarak geniflleyebilir bir sistem
olarak isterler. Esnek Üretim Sistemlerine yat›r›m yap›lan en önemli endüstriler; Otomotiv ve otomobil parçalar›,
Uçak ve makine parçalar› üreticileridir(Parrish,1993:15).

Baflka bir tan›ma göre; EÜS, yüklü
veya dolu makinelerin ve otomatik olarak yönetilen materyallerin ba¤›ms›z ifl
istasyonlar›nda bilgisayar kontrolünde
çal›flmas› fleklidir. Esnek Üretim Sistemlerinde, gelecekte bir ürünün üretiminden dolay› hemen hemen hiç üretim zaman kayb› olmamas› için alet
düzenleri ve programlar de¤ifltirilebilir. Böylece üretime bir h›z ve esneklik
‹SMMMO Yay›n Organ›

gelmifl olur. Ancak, Bu sistemlerin faaliyete geçirilmesi için büyük yat›r›mlar
gerekmektedir,(minimum 5 milyon
dolar ile 20 milyon dolar) buna karfl›n,
iflletmeler sistemin otomasyona dayal›
olmas›ndan dolay› daha az iflçi
çal›flt›rmaktad›rlar. (Krajewski vd,
1999:161).
Baflka bir tan›ma göre, Esnek üretim
sistemleri, çeflitli türde parça üretebilen üretim makineleri, parçalar›n üretim makinelerine yerlefltirilmesi ve
tamamlanan parçalar›n bu makinelerden ç›kart›larak baflka makinelere
tak›lmas›n› sa¤layan ve tümü bilgisayar kontrolünde çal›flan robotlar ve ifl
parçalar›n› bir üretim makinesinden
di¤erine tafl›yan tafl›y›c› bandlardan
oluflur (Drury, 1992:621)

Esnek Üretim Sistemleri, birbirinin
benzeri olmayan parçalar ve ürünleri
önemli say›lacak derecede bir de¤ifliklik ve tezgah flekline gerek kalmadan,
üretim yapabilme olana¤› olan sistemler olarak tan›mlanabilir(Groover,
1987: 32)

Esnek üretim sisteminde, ifllerin daha
çabuk ve seri yürütülebilmesi için üretilecek parçalardaki tasar›m de¤iflikliklerine göre üretimde kullan›lacak aletlerin de¤ifltirilmesine olanak tan›yan
otomatik alet de¤ifltirme sistemleri
mevcuttur (Mehdi ve Venkatesh,
1994:28)
Esnek Üretim Sistemi; do¤ru bir orta
hacim ve orta çeflitlilik olan üretim sistemidir. Baflka bir ifadeyle, özel bir
sistemde daha çok ürün çeflidi ve üre-
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tim hücreleri ile esnekli¤in aras›nda
uyum sa¤lanmas›d›r (Maleki, 1991: 140).

Bir esnek üretim sistemi; yüzlerce h›zl›
ve verimli parçalar›n bilgisayar
taraf›ndan denetlenebilmesidir. Baflka
bir ifade ile, farkl› parçalardan teorik
olarak binlerce üretilebilen fakat yeni
bir parça üretimi için uzunca bir bilgisayar program›n› gerektirebilen bir sistemdir Bir esnek üretim sistemi, sabit
veya kuvvet isteyen geleneksel sistemden çok farkl› çal›flan bir otomasyon
sistemidir. Belirli bir s›ra oluflturarak
geçit güzergah›ndan geçen makineler
tek makine blokunda 150 farkl› üretim
iflleminde rol al›rlar(Russell ve Taylor,
1998:256).

Esnek üretim sistemleri uygun olarak
ifllerse, tezgahlar›n kurulufl zaman›
azal›r, düflük stok düzeyi görülür, iflçilik ücretlerinde azalma meydana gelir,
üretim sonras›ndaki art›klar azal›r,
yeniden iflleme ve bofl yer azalmalar›
ortaya ç›kar(Bierman vd,1990:642).
2. TEKST‹L SEKTÖRÜ VE
ESNEK ÜRET‹M S‹STEMLER‹

Bir çok geliflmekte olan ülke, tekstilde
tarihi birikim ve beceri sahibi olmas›na
ba¤l› olarak, bu ülkelerin sanayilerinde
tekstil sektörü en büyük istihdam
yarat›c› ve döviz kayna¤› olma özelli¤ini tafl›maktad›r. Üretimin geleneksel
yöntemin özelli¤i olan emek yo¤un
oluflu geliflmekte olan ülkelerin ucuz
eme¤e dayal› üretim yapmas›na olanak
tan›m›flt›r. Geliflmekte olan ülkelerin
gittikçe artan tekstil ihracat›na, geliflmifl ülkeler 1970’li y›llar›n sonunda
‹SMMMO Yay›n Organ›

yeni teknolojilere yat›r›m yaparak bir
nevi tepki göstermifllerdir. Yine ayn›
dönemde, üretim ve pazarlama aç›s›ndan geliflmifl ülkelerin pazarlar›n›n
yap›s›nda ve rekabet koflullar›nda baz›
de¤ifliklikler gözlenmifltir. Bu yeniden
yap›lanma, yeni teknolojilere yap›lan
yat›r›mlar›n yan› s›ra, üretim sistemlerinin esneklefltirilmesini ve daha ucuzlat›lm›fl olan kad›n eme¤inden yararlan›lmas›n› içeriyordu.
Uluslar aras› rekabet aç›s›ndan en
büyük tehdidi yeni teknolojilerde meydana gelen de¤iflmeler oluflturmufltur.
D›fl pazarlarda rekabet h›z› yükseldikçe, teknolojinin de önemi artmaya bafllam›flt›r. Geliflmifl ülkeler, yeni teknolojilere yat›r›m yaparak, üretim giderlerini düflürmüfller, üretim sistemlerini
daha esnek hale getirerek ürünlerde
çeflitlendirmeye gitmifller ve yeni teknolojik sistemlerle daha kaliteli mallar
üreterek pazarlarda rekabet konusunda
baflar›l› olmufllard›r. Tekstil sektöründe meydana gelen bu teknolojik geliflmeler sonucunda geliflmifl ülkelerde
rekabet gücü yeniden kazan›lm›flt›r.
Tekstil üretiminde kullan›lmaya bafllanan yeni teknolojiler, tekstil sektörünü
emek-yo¤un olmaktan ç›karm›fl bilgi
yo¤un (bilgiye dayal›) bir sektör haline
getirmifltir. Yani teknolojiye dayal›
üretim sonucunda, bir mamulün üretimi daha az iflçiyle gerçeklefltirilmeye
bafllanm›flt›r. Yeni teknolojilerin kullan›lmaya bafllanmas›yla birlikte uluslar aras› pazarlarda rekabet koflullar›n›
de¤ifltirmifltir. Geleneksel üretim sistemlerinin uyguland›¤› dönemlerde,
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rekabet daha çok fiyata dayal› iken ve
uluslar aras› pazarlarda baflar›l› olabilmek için büyük ölçeklerde standart
mal üretmek gerekiyorken, yeni teknolojilerin ortaya ç›kmas›yla birlikte,
rekabet sadece fiyata dayal› de¤il, ayn›
zamanda yarat›c›l›k yani ürün çeflitlili¤i ve esnekli¤e dayand›r›lmaktad›r
(Ansal,1997:14-16).
Günümüzde tekstil sektörü, baz› çözülmesi gereken sorunlara ra¤men, Türkiye ekonomisindeki konumu bak›m›ndan önemini korumaktad›r. Tekstil
sektöründe uluslar aras› pazarlarda
kal›c› olmak ve benimsenen kalite
bilinci ile rekabet gücünden korunmak
amaçlanm›flt›r (PC Magazine, 1995: 43).

Uluslararas› pazarda rekabet edebilmek için sadece yeni teknolojilerin
kullan›lmas› tek bafl›na yeterli olmamaktad›r. Teknolojik bir ortamda
yap›lan üretim için yeterli düzeyde
bilgi ak›fl›n›, bilgi paylafl›m›n› ve bilgi
do¤rulu¤unu sa¤layacak teknikler yada
yaklafl›mlara ihtiyaç duyulmaktad›r.
Bunlar; Malzeme Planlamas› (MRP),
Formal Üretim Sistemi (MRPII), Tam
Zaman›nda Üretim (JIT), Toplam
Kalite Yönetimi (TQM) olarak bilinmektedir.

Tekstil sanayiinin çeflitli alt sektörlerinde uygulanmaya bafllanan yeni teknolojiler, mikro elektronik ve bilgi teknolojisine dayanmakta, üretimi pazar
taleplerine h›zla cevap verecek daha
esnek bir yap›ya kavuflturmakta ve
bunun yan›nda üretimde iflçilik giderlerini de düflürmektedir. Buna ba¤l›
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olarak da yeni makinelerin amortisman› ve enerji giderlerinden dolay› da
genel üretim giderlerinde de bir art›fl
meydana gelmektedir. Tekstil sektöründe teknolojik yeniliklerin aras›nda
genellikle en çarp›c› ve en önemli olarak iplik sektöründe open-end (Rotor)
teknolojisidir (Ansal,1997:14-16).

3.TEKST‹L SEKTÖRÜNDE
ÖNEML‹ G‹DERLER
Tekstil sektörü dünyada turizm ve
enformasyon sektörlerinden sonra
üçüncü büyüklükte olup, y›ll›k toplam
sat›fllar›n tutar› yaklafl›k 1,7 trilyon
ABD $’d›r. Tekstil sektörünün etkisi
alt›nda oldu¤u faktörlerden biri de teknolojik geliflmelerdir. Bundan dolay›,
bu sektörde yeni teknolojilerin de etkisiyle endirekt giderler önemli olmaya
bafllam›flt›r.
3.1. ‹lk Madde ve Malzeme Giderleri
Direkt hammadde giderleri; bütün
hammaddelerin elde edilmesi için
yap›lan harcamalard›r. Onlar genellikle üretimi yap›lan nesnenin maliyetinin
bir parças›n› olufltururlar(üretim sürecine girmifl nesne veya bitmifl mamul).
Direkt hammaddeleri elde etme maliyetleri, nakliye giderlerini ve müflteri
hizmetlerini kapsar (Horngren vd,
2000:36).
Tekstil sektörünün bir alt sektörü olan
iplik sektöründe giderlerin %60’›n›
hammadde giderleri oluflturmaktad›r.
Di¤er Üretim Giderleri içerisinde en
büyük paya ‹flçilik Giderleri sahiptir.
iflçilik oranlar› yöreye, iflçi kalitesine,
kullan›lan teknolojiye göre de¤iflmek-
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tedir. Zaten iplik alt sektöründe, hammadde fiyat›n›n ve enerji giderlerinin
yüksek olmas› sektörün bafll›ca problemlerinden biridir (DPT:2549, 2001:8,32).
3.2. Genel Üretim Giderleri
Yeni üretim teknolojilerinin üretimde
uygulanmaya bafllamas›yla birlikte
Genel Üretim Giderlerinde afl›r› derecede art›fl olurken, iflçilik giderlerinde
azalma meydana gelmifltir. Direkt
giderler d›fl›nda kalan endirekt giderler
bu maliyet unsurunun içinde toplanmaktad›r. Genel Üretim giderlerinin
içinde daha çok yeni teknolojik
yat›r›mlarla ilgili giderler yer almaktad›r. Bunlar içinde; enerji giderleri,
bak›m onar›m giderleri ve makine
yenilemeleri için yap›lan harcamalar
yer al›r. Yeni üretim teknolojilerinin
oldu¤u bir ortamda, bu unsurlar Genel
Üretim Giderleri içinde en a¤›rl›kl›
unsurlard›r(Berliner ve Brimson,
1988;3). Türkiye tekstil sektöründe
giderler; Tunus, Fas ve polonya’dan
daha yüksek durumdad›r. Bu giderler
içinde, Elektrik, su ve iflçi ücreti
önemli bir paya sahiptir (DPT:2549,
2001:8,32). Bu da yeni üretim teknolojilerinin iflletmelere getirdikleri ek
giderlerdir. ‹flletmelerde yeni üretim
makineleri kullan›ld›¤› için enerji harcamalar›nda da art›fl meydana gelmifltir.
Türkiye’de enerji giderlerinin toplam
giderler içindeki pay›, Bat› Avrupa ve
ABD’den daha yüksektir. Bunun nedeni, elektrik enerjisi ve di¤er enerjilerin
fiyatlar› Bat› Avrupa ve ABD’ye göre
daha yüksek olmas›d›r. Bunun yan›
s›ra, firmalar elektrik kesintilerinden
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korunmak için, kombine kazanlar ve
jeneratör gibi ek giderlere katlanmak
zorunda kalmaktad›r (DPT:2549,
2001:166,209). Bu da, iflletme giderlerini art›rmaktad›r.
3.3. ‹flçilik Giderleri
Yeni üretim teknolojilerinin uygulanmaya bafllanmas›yla iflçilik giderleri
düflmüfl, buna paralel olarak da iflletmelerin Genel Üretim Giderlerinde
art›fl olmufltur. Bu art›fl›n nedenleri ise;
iflletmeler yeni üretim sistemlerine
geçerken, makineler almaktad›r. ‹flletme için bu makinelerin de¤erleri ayr›
bir gider oluflturmaktad›r. Bunun
yan›nda, iflletmeler üretimi makinelerle gerçeklefltirdikleri için, iflçi
say›s›nda azalmalar meydana gelmektedir. Ancak, bu durumda kalifiye içilere örne¤in, bilgisayar operatörlerine
ihtiyaç duyulmaktad›r. Bunlar›n ücretlerinin yüksek olmas› iflletmeler için
ayr› bir gider olmaktad›r.
Tekstil sektöründe üretim giderleri, alt
sektörlere göre fakl›l›k göstermektedir.
Örne¤in, Tekstil terbiye sektöründe,
toplam üretim giderleri içinde, iflçilik+personel giderlerinin pay› %31,
Boya ve Kimyasal maddelerin pay›
%33, Enerji ve Su giderlerinin pay›
%16 ve bunlar›n d›fl›nda di¤er giderlerin pay› %20’dir. Bu giderler, iflletmelerin kulland›klar› teknolojiye ve
demografik yap›ya göre de¤iflmektedir. Yeni teknolojileri kullanan iflletmelerde ‹flçilik Giderlerinin pay› daha
düflük olmaktad›r. Bunun yan› s›ra kullan›lan yeni teknoloji nedeniyle enerji
giderleri artmaktad›r.
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‹flgücü giderleri, 1980 y›llar›nda Türkiye tekstil sektöründe, bir iflçinin bir
saatlik ücreti 1 dolar›n alt›ndayken,
1993 y›l›nda 4 dolar’dan daha fazla
gerçekleflmifl, 1994 y›l›nda yap›lan
devalüasyon sonucu bir saat iflçilik
ücretleri 2,31 dolar olmufltur. 1996
y›l›nda ise 2,02 dolar olmufltur. Bu
ücret miktar›, Türkiye’nin tekstilde
rakibi olan, Tayvan, Güney Kore,
Hong Kong’dan daha ucuz, Çin, Hindistan, Pakistan, Tayland, Filipinler,
Fas ve Tunus’dan daha pahal› durumdad›r (DPT:2549,2001:84).
4. B‹R TEKST‹L F‹RMASINDA
MAL‹YET MUHASEBES‹
UYGULAMA ÇALIfiMASI

Araflt›rman›n bu k›sm›nda, Gaziantep
organize sanayinde, bir tekstil iflletmesinde uygulama çal›flmas› yap›lm›flt›r.
fiirketin mevcut, maliyet sistemleri
incelenmifl, eksiklikler tespit edilmifl
ve bu eksikliklerin giderilmesi için
önerilerde bulunulmufltur.
4.1. Firman›n Faaliyetleri ve Tekstil
Sektörü ‹çindeki Yeri

Maliyet
muhasebesi
uygulama
çal›flmas›nda, Gürteks A.fi’de bir
uygulama çal›flmas› yap›lm›flt›r. Firma
iplik üretimi gerçeklefltirmektedir. Bu
iplik üretimi çok çeflitte yap›labilmektedir. Yani müflterinin istedi¤i özellikte ve istedi¤i zamanda üretim gerçeklefltirilebilmektedir. Bu firmada esnek
üretiminde bir özelli¤i olan 100’lerce
farkl› iplik çeflidi üretilebilmektedir.
Esnek üretime uygun bilgisayar destekli üretim yap›lmaktad›r. Firma
‹SMMMO Yay›n Organ›

genelde siparifle göre üretim yapmaktad›r. Çok az sto¤a yönelik de üretim
gerçeklefltirilmektedir. Firma mamulün hammaddesini genellikle baflka
ülkelerden ithal etmektedir.
4.2. Firmada Uygulanan Maliyet
Muhasebesi Sistemi
Firmada; safha-fiili- tam maliyet sistemi mevcuttur. Mamul birkaç aflamadan geçtikten sonra sat›fla haz›r hale
gelmektedir. Maliyet muhasebesi sistemi oluflturulurken bütün iflletme bir
gider yeri gibi ele al›nmaktad›r. Firma
maliyetlerini ayl›k olarak hesaplamaktad›r. Bütün ay boyunca üretime verilen hammadde, üretime kat›lan iflçilik
ve genel üretim giderleri toplanmakta,
ay›n sonunda üretilen mamulün toplam
giderleri, mamulün miktar›na bölünerek bir mamulün birim maliyeti hesaplanmaktad›r. Dönem sonu yar›-mamulün kalmad›¤› varsay›lmaktad›r. Firmada çok farkl› çeflitlerde iplik üretilmesine ra¤men bütün iplik çeflitleri bir
iplik gibi düflünülmekte ve birim maliyetler buna göre hesaplanmaktad›r.
Oysa mamul çeflitli olunca maliyetleri
de farkl› olabilmektedir. Buradan
anlafl›ld›¤›na göre etkin bir maliyet
analizi yap›lmamaktad›r.
Firmada giderler belirlenirken gider
yeri ay›r›m› yap›lmamaktad›r. Oysa
birim maliyetlerin daha do¤ru hesaplanabilmesi, daha etkin bir maliyet kontrolünün sa¤lanmas› ve oluflan maliyetlerden kimlerin sorumlu olaca¤›n›n
belirlenmesi bak›m›ndan gider yeri
ay›r›m› yapmak çok büyük önem
tafl›maktad›r. Yine iflletmede direkt
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gider ve endirekt gider ay›r›m›
yap›lmamaktad›r. Giderlerin kontrol
alt›na al›nmas› bak›m›ndan bu ay›r›m
da çok önemlidir. Endirekt giderler
yüksek ç›kt›¤›nda belirli bir çal›flmayla
önlenebilir niteliktedir. Böyle bir
durum söz konusu oldu¤unda iflletme
endirekt giderlerin yüksek ç›kma
nedenlerini araflt›rarak ona çözümler
bulabilir. Baflka alternatif, sistemler
gelifltirilebilir.

Üretim müflteriden gelen siparifllere
göre yap›lmaktad›r. Maliyet sisteminde mamulün maliyetine de¤iflken ve
sabit giderleri yüklenmektedir. ‹flletmede fiili maliyet sistemi uygulanmakta, fakat standart maliyet sistemine
geçilece¤i belirtilmektedir. Bu firmada, üretilecek bir birim mamulün maliyeti kolayl›kla hesaplanabildi¤inden,
standart maliyet sisteminin uygulanmas› aç›s›ndan bir zorlukla karfl›lafl›lmayacakt›r.
4.2.1. Tekstil Firmas›nda Siparifl
Maliyet Sisteminin Uygulanmas›

Firma, 01.04.2003 tarihinde, 210 ton
Bükümlü, 210 ton da düz akrilik iplik
siparifli alm›fl ve üretimine bafllam›flt›r.
Firman›n Esas Üretim Gider Yerleri;
Haz›rlama, Water, Bobin, Wolofil,
Büküm ve Boyahaneden oluflmaktad›r.
Yard›mc› Hizmet Üretim Gider Yerleri ise; Bak›m-Onar›m, Yemekhane,
Üretim Planlama, Sevkiyat ve Kalite
Kontrol Bölümlerinden oluflmaktad›r.
Bu örnekte, kullan›lan miktar ve tutarlar gerçek olmayan tahmini tutarlardan
oluflmaktad›r. Giderlerin gider yerleri‹SMMMO Yay›n Organ›

ne da¤›t›m›nda do¤rudan da¤›t›m yöntemi kullan›lm›flt›r.
Aç›klama;

Düz Akrilik ‹plik afla¤›daki esas üretim
gider yerlerinde ifllem görmektedir.
Haz›rlama, Water, Bobin, Boya

Bükümlü Akrilik ‹plik, bütün esas üretim gider yerlerinde ifllem görmektedir.

Bir ay sonra iki siparifl de tamamlanm›fl ve afla¤›daki giderler gerçekleflmifltir.
Bükümlü Akrilik ‹plik Siparifli için
hammadde ambar›ndan 200 ton direkt
hammadde çekilmifltir. Ortalama hammadde birim fiyat› =2.150.000 TL/Kg

Düz Akrilik ‹plik siparifli için hammadde ambar›ndan yine 200 ton direkt
hammadde çekilmifltir. Bu hammaddenin de ortalama birim fiyat›
=2.150.000 TL/Kg
Yine, Bükümlü Akrilik ‹plik için gerçekleflen Direkt ‹flçilik Giderleri
bölümler itibari ile afla¤›daki gibidir;
Haz›rlama=3.120.000.000
Water

= 5.280.000.000

Bobin

= 1.440.000.000

Büküm

= 2.400.000.000

Wolofil = 5.280.000.000
Boya

= 2.400.000.000

Düz Akrilik ‹plik için gerçekleflen
Direkt ‹flçilik giderleri bölümler itibari
ile afla¤›daki gibidir;
Haz›rlama= 3.120.000.000
Water
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Bobin = 1.440.000.000
Boya = 2.400.000.000
‹flletmede bir ay içinde afla¤›daki Genel Üretim Giderleri gerçekleflmifltir;
Endirekt malzeme= 30.000.000.000 (esas üretim gider yerlerine eflit da¤›t›lacak)
Yard›mc› Üretim Gid.yeri Endirekt iflçili¤i =3.840.000.000(yard›mc› hizmet üretim gider yerlerine, iflçi say›s›na göre da¤›t›lacak)
Esas Üretim Gider Yeri Endirekt ‹flçili¤i= 6.000.000.000 (esas üretim gider yerine eflit da¤›t›lacak)
Makine amortisman› = 315.630.000.000 (makine saatine göre da¤›t›lacak)
Bina Amortisman›
= 10.000.000.000 (M2 ye göre da¤›t›lacak)
Elektrik
= 125.000.000.000 (KWS’a göre da¤›t›lacak)
Yemek Gid.
= 9.900.000.000 (Kifli say›s›na göre da¤›t›lacak)
Motorlu Tafl›tlar V.
= 1.000.000.000 (Kifli say›s›na göre da¤›t›lacak)
Yak›t
= 40.000.000.000 (Yaln›zca Boyahane’de kullan›lm›flt›r)
‹kinci da¤›t›mda afla¤›daki da¤›t›m ölçülerine göre yap›lacakt›r;
Bak›m-Onar›m (bak›m onar›m saati)
Yemek hane (iflçi say›s›)
Üretim planlama (Esas üretim gider yerlerine eflit)
Sevkiyat (esas üretim gider yerlerine eflit)
Kalite kontrol (esas üretim gider yerlerine eflit)
Uygulama sonucunda afla¤›daki birim maliyetler elde edilmifltir.
Siparifl Baz›nda Birim Maliyetler:
Burada, siparifllerin ayr› ayr› birim maliyetleri tespit edilecektir.
Bükümlü Akrilik ‹plik Birim Maliyeti:
Direkt ‹lk Mad.Malz= 430.000.000.000/210.000=2.047.619
Direkt ‹flçilik Gid.=27.600.000.000/210.000=131.429
Genel Üretim Giderleri=330.267.743.474/210.000=1.572.704
Toplam Birim Maliyet=3.751.752
Düz Akrilik ‹plik Birim Maliyeti:
Direkt ‹lk Mad.Malz
= 430.000.000.000/210.000=2.047.619
Direkt ‹flçilik Gid.
= 12.240.000.000/210.000=58.286
Genel Üretim Giderleri = 211.092.256.526/210.000=1.005.201
Toplam Birim Maliyet = 3.111.106
‹SMMMO Yay›n Organ›
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‹flletmede siparifl maliyet sisteminin
uygulanmas›yla, gider yerlerinde ortaya ç›kan giderler kolayl›kla tespit edilmifl, her sipariflin maliyeti ayr› ayr›
ç›kar›lm›fl ve iflletme farkl› mamullerin
fiyatlar›n› farkl› flekilde belirleme olana¤›n› elde etmifltir. Ayr›ca, Genel
Üretim Giderlerinin da¤›t›m› yap›larak, her siparifle yüklenmesi gereken
kadar gider yüklenmifltir. Uygulanan
sistemde, gider yeri ay›r›m› yap›larak,
gider sorumluluk merkezleri oluflturulmufltur. Art›k her, bir gider yerinden
bir kifli sorumlu tutulabilir.(ustabafl›
yada flef gibi). Giderlerde sapma oldu¤unda bunlar›n nedenlerinin araflt›r›lmas› olana¤› do¤mufltur. Gider merkezlerinin sorumlular› ile bu gider sapmalar›n›n nedenleri analiz edilerek,
çözümler aranabilir. Daha önceden
böyle bir sorumluluk merkezi olmad›¤›
için, giderlerin fazla veya eksik
ç›kt›¤›n›n fark›na varmak yada giderlerin hangi nedenlerden dolay› sapmalar
gösterdi¤inin fark›na varmak çok zor
olacakt›r. Uygulanan siparifl maliyet
sisteminden ç›kan sonuca göre, iki
mamulünde birim maliyetleri bir birinden farkl›d›r. 1 Kg iplik için maliyet
fark› yaklafl›k 660.000 TL ç›km›flt›r.
Bu da az›msanacak bir tutar de¤ildir.
210.000 Kg iplikte fiyat fark›
126.000.000.000 TL’dir. Burada sadece, iki mamul çeflidi ele al›nm›flt›r.
Oysa iflletmeye ikiden fazla mamul
siparifli gelmektedir. Dolay›s›yla bu
mamullerin her birinin maliyetleri bir
birlerinden farkl› olacakt›r. ‹flletme
daha sa¤l›kl›, maliyet kontrolü ve ana‹SMMMO Yay›n Organ›

lizi yapabilmek için her siparifl için bir
birim maliyet hesaplamal›d›r. Dolay›s›yla, her sipariflin fiyat›, sa¤l›kl› bir
flekilde belirlenebilme olana¤› olacakt›r.
5. SONUÇ VE ÖNER‹LER

Yeni üretim teknolojileri iflletmelerde
uygulanmaya bafllamadan önce, üretim, tek yada benzer az çeflitteki
mamulleri üretmeye yönelik ve iflçili¤e
dayanan bir yap›ya sahipti. Yeni teknolojilerden önce, üretim giderlerinin çok
büyük bir k›sm› direkt iflçilik ve direkt
hammadde giderlerinden oluflmaktayd›. O dönemde, giderlerin büyük bir
k›sm›n› direkt iflçilik ve direkt hammadde giderleri oluflturdu¤u için direkt
giderlerin mamullere ya da siparifllere
yüklenmesi daha kolay olmaktayd›.
Mamul maliyetleri içinde, az bir paya
sahip olan Genel Üretim Giderleri de
direkt iflçilikler dikkate al›narak
da¤›t›lmaktayd›. Daha sonra üretim
sistemlerinin de¤iflmesiyle birlikte,
mamul maliyetlerinin yap›s› da de¤iflmifltir. Yeni üretim teknolojileri uygulanmaya koyuldukça, üretim giderleri
içinde iflçilik giderlerinin pay› azalm›fl,
bunun yerini yeni üretim makineleri
alm›flt›r. Yani endirekt giderlerinin
pay› artm›flt›r.
Günümüzde üretim, sa¤l›k, hizmet,
biliflim vb alanlarda meydana gelen
teknolojik geliflmeler karfl›s›nda iflletmeler, üretim sistemlerini teknolojiye
uyarlad›klar› gibi, maliyet sistemlerini
de teknolojiye paralel olarak, ayarlamak zorunda kalm›fllard›r. Üretim sis-
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temlerindeki de¤iflmeler, iflletmelerim
maliyet sistemlerini olumsuz yönde
etkilemifltir. Yani iflletmeler, maliyet
sistemlerini geliflen teknoloji karfl›s›nda yeniden yap›land›rmad›¤› zaman
yanl›fl maliyet hesaplamalar› yapacaklard›r ve bu do¤rultuda, yönetimin
gelecekle ilgili hatal› kararlar almas›na
yol açacakt›r. Buda, uzun dönemde
iflletmelerin karl›l›k durumunu etkileyecektir. Buradan hareketle, iflletmelerin, geliflen teknoloji karfl›s›nda maliyet sistemlerini yeniden gözden geçirmesi ve teknolojik geliflmelere paralel
olarak, maliyet sistemlerinin yeniden
yap›land›r›lmas› gere¤i ortaya ç›km›flt›r. Tüketiciler, daha kaliteli, daha
fonksiyonel ve bunun yan›nda ucuz
mamuller aramaktad›rlar. ‹flletmelerin,
rakipleri karfl›s›nda rahatça rekabet
olana¤› bulmas›, yeni üretim teknolojilerinin kullan›lmas› yan›nda iyi bir
maliyet sisteminin kurulmas›yla olanakl› olmaktad›r.
Direkt ve endirekt giderlerin de¤ifliklik
göstermeye bafllad›¤› günümüzde, bu
giderlerin tekrar gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Daha öncede belirtildi¤i gibi, yeni üretim teknolojilerinin
uygulamaya konulmas›yla birlikte,
iflçilik giderlerinde afl›r› derecede azalma olmufltur. Bu azalma iflletmeler için
olumlu bir durumdur. Ancak bunun
yan›nda, teknolojiye uygun yeni üretim makinelerinin al›nmas› sonucu,
amortismanlar ve enerji giderlerinde
yükselmeler meydana gelmektedir.
Yani yeni üretim teknolojilerinin
uygulanmaya konulmas› sonucu Genel
‹SMMMO Yay›n Organ›

Üretim Giderlerinin giderler içindeki
pay› önemli bir konuma gelmifltir.
Bunun sonucunda da, Genel Üretim
Giderlerinin mamullere, üretim gider
yerlerine ve siparifllere yüklenmesinde
zorluklarla karfl›lafl›lmaya bafllanm›flt›r. Bu durum karfl›s›nda, önceden
uygulanan maliyet sistemleri yetersiz
kalmaya bafllam›flt›r.
Son y›llarda, üretim planlama, yönetim
politikalar›n›n belirlenmesi için gerekli olan sistemlerin yan›nda, önemli bir
paya sahip olan maliyet muhasebesi
sistemi, teori anlat›mdan sonra yap›lan
uygulama çal›flmas› ile birlikte bu
çal›flman›n temel kapsam›n› meydana
getirmektedir. Çal›flman›n uygulama
k›sm›nda, Gürteks A.fi ad›nda, esnek
üretim sistemlerini uygulayan bir tekstil iflletmesinin maliyet sistemi incelenmifl, buna paralel olarak, sonuç ve öneriler afla¤›da özetlenmifltir.
‹flletmede, uygulanan maliyet muhasebesi sistemi; Fiili-Tam ve safha maliyet yöntemlerinden oluflmaktad›r.
Safha maliyet yönteminin uygulanmas›n›n, iflletmenin üretim sistemlerine uygunluk göstermedi¤i anlafl›lm›flt›r. Zaten safha maliyet sistemi de
tam manas›yla uygulanmamaktad›r.
Çünkü, iflletmenin, üretimi alt› üretim
aflamas›ndan geçmektedir. Bu üretim
aflamalar›n›n hepsi, bir safha olarak,
düflünülmekte ve maliyet hesaplamalar› buna göre yap›lmaktad›r. Oysa, bu
alt› her biri için ayr› maliyet hesaplanmal›d›r. ‹flletmede, çok çeflitte mamul
üretilmektedir. Dolay›s›yla her bir
mamulün ayr› bir maliyeti olmaktad›r.
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Yani müflterilerin istekleri do¤rultusunda, giderler artmakta yada azalmaktad›r.
‹flletmede, bir birinden farkl› onlarca
çeflit mamul üretilmektedir. Bu
mamullerin birim maliyetlerinin
hesaplanmas›nda, bütün bu üretilen
mamuller bir mamul gibi düflünülmekte ve giderler bir mamul maliyeti olarak hesaplanmaktad›r. Bu mamullerin
birim maliyetleri bir birlerinden farkl›
oldu¤u için, mamullerin birim maliyetlerinin hesaplanmas›nda, hatalar oluflabilmektedir. Örne¤in, müflteri bir
bükümlü akrilik iplik istedi¤inde, bu
bükümlü akrilik iplik, üretimin bütün
safhalar›ndan geçmektedir. Ayn›
zamanda, bir düz akrilik üretiminde
ise, büküm ve Wolofil aflamalar›nda
ifllem yap›lmamaktad›r. Dolay›s›yla,
bükümlü iplik için, Wolofil ve büküm
bölümündeki giderler, fazla gider olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Yani,
bükümlü ipli¤in maliyeti, Wolofil ve
büküm bölümlerinde katlan›lan giderler kadar daha fazla olacakt›r.
‹flletmede, maliyet hesaplamalar›nda,
direkt - endirekt gider ayr›m› yap›lmamaktad›r. Endirekt ‹lk Madde ve Malzeme kapsam›ndaki hammaddeler,
Direkt ‹lk Madde ve Malzeme Giderlerinde izlenmektedir. Yine, Endirekt
‹flçilik kapsam›ndaki giderler Direkt
‹flçilik Giderlerinde izlenmektedir. Bu
da, daha fazla tutarda olmas› gereken,
Genel Üretim Giderlerinin daha az
gözükmesine neden olmaktad›r.
Dolay›s›yla, Genel Üretim Giderleri
gider yerlerine ve siparifllere daha az
‹SMMMO Yay›n Organ›

yüklenmifl olacakt›r. Toplam üretim
giderleri içerisinde, endirekt giderlerin
pay›n›n artt›¤› günümüz üretim sistemlerinde, direkt ve endirekt gider ayr›m›
büyük önem kazanm›flt›r. Direkt giderler, gider yerlerine yada siparifllere
do¤rudan yüklenebilmektedir. Endirekt giderler ise da¤›t›m yollar›yla yüklenmektedir. Direkt-endirekt gider
ay›r›m›, mamul fiyat kararlar›
bak›m›ndan da önemlidir. Bu yüzden
direkt endirekt gider ay›r›m› mamulün
birim maliyetinin do¤ru hesaplanmas›
bak›m›ndan önemli olmaktad›r.
Yine, iflletmede, giderlerin mamullere
yüklenmesinde da¤›t›m anahtarlar›
kullan›lmamaktad›r. Bütün mamuller
bir mamul olarak düflünüldü¤ünden,
Direkt ‹flçilik Giderleri, Direkt ‹lk
Madde ve Malzeme Giderleri ve Genel
Üretim Giderleri toplan›p üretilen
mamulün miktar›na bölünerek, bir tek
mamulün birim maliyeti hesaplanmaktad›r. Dolay›s›yla, Genel Üretim giderleri bütün siparifllere yani farkl›
mamullere eflit yüklenmektedir. Bütün
iflletmenin elektrik giderleri, bir elektrik saatinden, izlenmektedir. Oysa,
her üretim aflamas›nda farkl› elektrik
harcanmaktad›r. Bu durumda, elektrik
giderleri de, bütün üretim aflamalar›nda eflit kabul edilmektedir. Bu da,
mamullerin birim maliyetlerinin bir
birlerine yak›n ç›kmas›na neden
olmaktad›r.
‹flletmede, gider yeri ay›r›m› da
yap›lmamaktad›r. Oysa, birim maliyetlerin daha do¤ru ve sa¤l›kl› hesaplanabilmesi, daha etkili bir gider kontrolü-
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nün sa¤lanmas›, oluflan giderlerden
kimlerin sorumlu olaca¤›n›n belirlenmesi aç›s›ndan daha uygun olmas› için
gider yeri ay›r›m› gerekmektedir.
Gider yeri ay›r›m› yap›ld›¤›nda, bir
sipariflin o gider yeri için birim maliyeti ç›kar›l›r. Ancak daha sonra ayn› siparifl, o gider yerinde daha çok birim
maliyetle üretildi¤inde, bunun nedenleri ve sorumlular›n›n araflt›r›lmas› olana¤› do¤acakt›r.
‹flletmede, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i Çerçevesinde, 7/A
seçene¤ine göre bir hesap plan› oluflturulmufltur. Ancak hesap plan›n›n oluflturulmas›nda ve uygulamas›nda, baz›
eksiklikler bulunmaktad›r. Muhasebe
Genel Tebli¤ine göre, mamul üreten
iflletmelerde, fonksiyonel gider hesaplar›, önce gider yeri ay›r›m›, sonra
gider türü ay›r›m›na göre planlan›r.
Burada, gider yeri ay›r›m› yap›lmad›¤›
için, oluflturulan hesap plan›nda gider
yeri ve gider türü ay›r›m› yap›lmam›flt›r. Bu nokta da sorumluluk merkezi belirlenmemifl ve yönetimsel bir
kontrol düflünülmemifltir.
Gider hesaplar›n›n kaydedilmesinde,
baz› yanl›fl uygulamalar saptanm›flt›r.
Endirekt madde giderleri Direkt ‹lk
Madde ve Malzeme Giderleri Hesab›na kaydedilmifltir. Endirekt ‹flçilik
Giderleri Direkt ‹flçilik Giderleri
Hesab›na kaydedilmifltir.
Yukar›daki sonuçlara göre, iflletmenin
maliyet sistemindeki eksikliklerin,
tamamlanmas› ile ilgili önerilerimizi
maddeler halinde afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz;
‹SMMMO Yay›n Organ›

• ‹flletmede öncelikle, giderlerin daha
etkin kontrolü ve gider merkezi sorumluluklar›n›n belirlenmesi aç›s›ndan
gider yeri ay›r›m›na gidilmelidir. Gider
yeri ay›r›m› yap›lmad›¤› zaman, endirekt giderler gider yerlerine da¤›t›m
yerine tek bir yerde toplanarak mamule yüklenmesine neden olmaktad›r.
• Direkt-Endirekt gider ay›r›m› yap›lmal›d›r. Bu da, mamul fiyat politikalar›n›n ve yeni makine al›mlar›na karar
verilmesi için önemlidir. Ayn› zamanda, gider yerlerine ve siparifllere yüklenmesi bak›m›ndan da önemli bir
durumdur.
• ‹flletmede, öncelikle elektrik saatleri
ayr›lmal›d›r. Her gider yerinde bir
elektrik saati oldu¤unda, daha sa¤l›kl›
bir yükleme olacakt›r. Yada, makinelerin harcad›¤› elektriklerde dikkate
al›narak bir da¤›t›m anahtar› oluflturulmal›d›r.

• ‹flletmenin, üretim sistemi bak›m›ndan, siparifl maliyet sisteminin
uygulanmas› daha uygun olacakt›r.
Burada, her siparifl için ayr›, birim
maliyet hesaplanmal›d›r. Çünkü, her
siparifl farkl› bir mamul demektir. Bu
sistemin uygulanmas› için gerekli olan,
Siparifl Maliyet Kart›, Hammadde
‹stek Fifli ve ‹flçilik zaman özeti kartlar› oluflturulmal›d›r. Her siparifl için,
kullan›lan, hammadde ve iflçilikler bu
kartlara ifllenmelidir.

• Tek Düzen Hesap Plan›nda ve kay›t
yöntemlerinde, revizyonlar yap›lmal›d›r. Hesap plan› oluflturulurken; ilk
s›rada gider yeri ondan sonra gider tür-
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leri dikkate al›nmal›d›r. Dolay›s›yla,
muhasebe kay›tlar›na bak›ld›¤›nda, bir
sipariflin hangi gider yerinde ne kadar
gideri oldu¤u anlafl›lmal›d›r.

• Maliyet sistemi, yönetim kararlar›na
yard›mc› olacak flekilde oluflturulmal›d›r. Üretim planlamas›na ve kontrolüne yard›mc› olmal›d›r.
• ‹flletmede, do¤ru da¤›t›m anahtarlar›
tespit edilmelidir. Da¤›t›m anahtarlar›n›n do¤ru tespit edilmesi, Genel
Üretim Giderlerinin sa¤l›kl› da¤›t›lmas› aç›s›ndan önemlidir. Çünkü,
günümüzde, toplam üretim giderleri
içerisinde genel üretim giderlerinin
pay› artm›flt›r. Bundan dolay› Genel
Üretim Giderlerinin, da¤›t›m› iflletme
aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.

• Ayr›ca iflletmede, yönetime yard›mc›
olmas› ve gelecekte üretimle ilgili yada
yeni yat›r›mlarla ilgili kararlar›n verilmesi aç›s›ndan standart maliyet sisteminin uygulanmas› gerekmektedir.
Standart Maliyet Sisteminin uygulanmas›yla, standart giderlerin, dönem
sonunda, gerçekleflen (fiili) giderlerle
karfl›laflt›r›l›p, aradaki sapmalar›n
nedenleri araflt›r›labilmektedir. Standart Giderler, çal›flanlar için, ulafl›lmas› gereken gider hedeflerini gösterir. ‹flletmede, standart maliyet sistemi
uygulamas› kolay olacakt›r. Çünkü,
hangi mamule ne kadar Hammadde ve
iflçilik harcanaca¤› bilinebilmektedir.
• Firmada fiili kay›t yöntemi kullan›ld›¤› için giderler standart hale getirilmemektedir. Bundan dolay›, firma,
gerçekleflen giderlerle tahmini giderle‹SMMMO Yay›n Organ›

ri karfl›laflt›rma olana¤›ndan yoksundur. Bu yüzden, Firma, y›ll›k ve ayl›k
olarak üretim bütçeleri düzenlemelidir.
Y›ll›k ve ayl›k olarak üretim bütçeleri
haz›rlanmad›¤› için, firma yöneticilerinin geçmiflteki deneyimlerine bak›larak kararlar al›nmaktad›r. Bunun
sonucunda, ola¤an üstü bir durumla
karfl›lafl›ld›¤›nda firma finans bak›m›ndan zor duruma düflmektedir.
Önerilen, yöntemlerin uygulanmas›
maliyet sistemleri ile ilgili bir tak›m
aksakl›klar›n düzeltilmesi, üretim sistemine uygun bir maliyet sisteminin
gelifltirilmesi, Gürteks A.fi aç›s›ndan,
önemli olmaktad›r. Ancak bu eksikliklerin yerine getirilmesi için flu an
muhasebe departman›nda bulunan personel yeterli olmamaktad›r. Eksikliklerin düzeltilmesi ve önerilen maliyet
sisteminin sa¤l›kl› bir flekilde yürümesi için bu flartt›r. Oluflturulan maliyet
sisteminin sa¤lad›¤› veriler, yönetime;
planlama, kontrol ve karar verme aflamalar›nda etkin bir rol oynamal›d›r.
Yani yönetimle ilgili stratejik kararlarda kullan›laca¤› için, maliyet bilgilerinin gerçe¤i yans›tmas› gerekmektedir.
Maliyet muhasebesi sistemini kurarken, iflletmenin, verimlili¤ini art›racak,
giderleri azaltacak, üretimin çok çeflitli
olmas›n› sa¤layacak vs. flekilde
çal›fl›lmal›d›r. Burada iflletmenin üretim sistemlerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Üretim sistemlerine en uygun maliyet sistemi kurulmal›d›r.
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ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME
FAAL‹YETLER‹N‹N
IAS-38 "MADD‹ OLMAYAN DURAN
VARLIKLAR" KAPSAMINDA
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹
Yrd. Doç. Dr. Metin SABAN
Arfl.Gör. Murat GENÇ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Çaycuma ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Muhasebe-Finansman Anabilim Dal›
1. G‹R‹fi

G

ünümüzde teknolojinin oldukça önem kazanmas›, firmalar›n kendilerini
sürekli bir biçimde yenilemelerini zorunlu hale getirmifltir. Kendilerini
yenileyemeyen ve teknolojiye adeta s›rt çeviren firmalar, serbest rekabet
ortam› içerisinde yer alamamakta ve ticari yaflamlar›n› sona erdirmektedirler.
Kendilerini yenilemek isteyen firmalar ise araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerine
önem vermifllerdir. Yeni teknolojileri yaratmak ve/veya mevcut teknoloji düzeyini yakalamak isteyen firmalar, bünyelerinde kurduklar› araflt›rma ve gelifltirme
departmanlar› arac›l›¤›yla söz konusu amaçlar›na ulaflmaya çal›flmaktad›rlar.
Kendi bünyelerinde böyle bir departman› kurmaya finansal olana¤› yetmeyen
kurulufllarsa, iflletme d›fl›nda bulunan uzman araflt›rma ve gelifltirme kurum ve
kurulufllar›ndan destek alma yoluna gitmektedirler.
Araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerin muhasebelefltirilmesiyle ilgili olarak gerek
ulusal gerekse uluslar aras› standartlar bulunmaktad›r. Dokuz No’lu Uluslararas›
Muhasebe Standard› (IAS-9), “Araflt›rma ve Gelifltirme Maliyetlerinin Muhasebelefltirilmesi” Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (IASB) taraf›ndan söz
konusu faaliyetlerin muhasebelefltirilmesi için ilk kez 1978’de kabul edilmifl ve
01.01.1980 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. ‹lerleyen zamanlarda de¤iflikli¤e u¤rayan standart, 01.01.1999’da yürürlü¤e giren IAS-38 “Maddi Olmayan Varl›klar”
standard›yla yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Söz konusu standart, 31.03.2004 tarihinde revize edilerek bir önceki IAS-38’in yerini alm›flt›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Ülkemizde araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinin muhasebelefltirilmesi için
ise Türkiye Muhasebe Standard›
(TMS)-15 ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri:XI No:1 ve 01/01/2005
tarihinde yürürlü¤e giren olan Seri:XI
No:25 say›l› tebli¤leri bulunmaktad›r.

Araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinin
muhasebelefltirilmesiyle ilgili standartlar›n, söz konusu faaliyetlerin maliyetlerine iliflkin yaklafl›mlar› ve muhasebelefltirme yöntemleri bu çal›flman›n
konusunu oluflturmaktad›r. Çal›flmam›zda araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri incelenerek ilgili faaliyetlere iliflkin maliyetlerin yap›s› ortaya konacak
ve ard›ndan söz konusu standartlar ve
tebli¤ler çerçevesinde ilgili maliyetlerin muhasebelefltirilmesi incelenecektir.
2. ARAfiTIRMA GEL‹fiT‹RME
FAAL‹YETLER‹N‹N TANIMI

Araflt›rma-gelifltirme (AR-GE) faaliyetleri Uluslararas› Muhasebe Standartlar›’n›n (IAS) 38 no’lu standard›nda, Finansal Muhasebe Standartlar›
Kurulu (FASB)’nun 2 no’lu standard›nda ve Türkiye Muhasebe Standartlar› (TMS)’n›n 15 no’lu standard›nda ayr› ayr› tan›mlanm›flt›r.
IAS-38’in 8. paragraf›nda araflt›rma,
“yeni bilimsel veya teknik bilgi elde
etmek amac›yla taahhüt edilen orijinal
ve planlanm›fl incelemedir” fleklinde
tan›mlanm›flt›r. Ayn› paragrafta gelifltirmenin de tan›m› yap›larak, “ticari bir
üretim bafllamas›ndan önceki hizmetler
için veya yeni ya da ilave olarak gelifltirilen materyaller, aletler, ürünler,
‹SMMMO Yay›n Organ›

süreçler ve sistemlerin meydana getirilmesi için bir plana ait bilgi veya
araflt›rma bulgular›na baflvurulmas›d›r”
biçiminde ifade edilmifltir
(IAS-38, prg:8).
FASB’›n 2 no’lu standard›n›n 8. paragraf›nda araflt›rman›n tan›m›na yer verilerek, yeni bilgilerin keflfi ile bu bilgilerin yeni ürün ve hizmetlerin veya
yeni süreç ve tekniklerin gelifltirilmesinde kullan›lmas›n› ya da mevcut ürün
ve süreçler hakk›nda önemli bilginin
al›nmas›n› amaçlayan planlanm›fl
araflt›rma ya da kritik inceleme fleklinde ifade edilmifltir. Yine ayn› paragrafta gelifltirme de, sat›fl veya kullan›m
için tasarlanm›fl olsun ya da olmas›n
araflt›rma sonuçlar›n›n ve di¤er bilgilerin, yeni bir ürün veya süreç ya da var
olan ürün veya süreçte önemli geliflme
için bir plana ya da tasar›ma dönüfltürülmesi biçiminde belirtilmifltir
(FAS-2, 1974:5).
TMS-15’in 2. maddesinde araflt›rma,
“yeni bilimsel veya teknik bilgi ve
anlay›fl kazanmak umuduyla giriflilen
özgün ve planl› inceleme ve aray›fl
çabas›d›r” fleklinde ve gelifltirme de,
“araflt›rma bulgular›n›n veya di¤er
bulunan bilgilerin; yeni, varolup iyilefltirilmifl veya daha sonra ek gelifltirmelere konu olmufl maddeler, araçlar,
ürünler, hizmetler, ifllemler, sistemler,
yöntemler veya teknikler için, ticari
üretime geçmeden veya kullanmadan
önce bir plana ve tasar›ma dönüfltürülmesidir” biçiminde aç›klanm›flt›r
(TMS-15, md.2).
Araflt›rma ve gelifltirme kavramlar›
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Para Kredi Koordinasyon Kurulu tebli¤lerinde de yer almaktad›r. Kurul,
S›ra No:95/2 say›l› “Araflt›rma-Gelifltirme (ARGE) Yard›m›na ‹liflkin
Karar” adl› tebli¤inde araflt›rma ve
gelifltirme harcamalar›n›; “yeni bir
ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya
standard›n›n yükseltilmesi, maliyet
düflürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin gelifltirilmesi,
üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji
gelifltirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun ve araflt›rma-gelifltirme faaliyetlerinin her safhas›n› belirleyecek
mahiyette haz›rlanacak ve sonuçlar›n›n faydal› araç, gereç, malzeme,
ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüfltürülmesi veya mevcut
teknoloji ile iyilefltirilmeye yönelik
çal›flma ve teknoloji uyarlamas›n›
ifade eder” fleklinde belirtmifltir (ParaKredi Ve Koordinasyon Kurulu, S›ra
No: 95/2, md.3).
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri:XI
25 No’lu Muhasebe Standartlar›
Hakk›nda Tebli¤’in 178. maddesinde
araflt›rma ve gelifltirme kavramlar› ayr›
ayr› tan›mlanarak, araflt›rma, “yeni
bilimsel veya teknolojik bilgi veya
bulgu elde etmek amac›yla yap›lan orijinal ve planl› faaliyetler” ve gelifltirme
de, “araflt›rma bulgular›n›n veya di¤er
bilgilerin, yeni veya önemli derecede
gelifltirilmifl malzemeler, araçlar, ürünler, süreçler, sistemler veya hizmetler
üretmek için haz›rlanm›fl bir plana ilgili mal veya hizmetin ticari olarak üretimine bafllanmadan önce uygulanmas›” biçiminde ifade edilmifltir (SPK,
Seri:XI No:25 md.178).
‹SMMMO Yay›n Organ›

Yukar›da yap›lan tan›mlamalar ›fl›¤›
alt›nda, araflt›rmay› yeni bilgi elde
etmeye yönelik faaliyetler bütünü ,
gelifltirmeyi de araflt›rma sonucunda
elde edilen bilgilerin yeni ya da gelifltirilmifl ürünler veya süreçler üretmek
üzere ürün ya da hizmetleri piyasaya
sunmadan evvel bir plana dönüfltürülmesi fleklinde tan›mlamak olas›d›r.
3. ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME
FAAL‹YETLER‹ ‹Ç‹NE
KATILAB‹LEN VE KATILAMAYAN
EYLEMLER

Hangi faaliyetlerin araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri içerisinde oldu¤unu
saptayabilmek, araflt›rma ve gelifltirme
maliyetlerinin belirlenmesinde ve
dolay›s›yla bu maliyetlerin muhasebelefltirilmesinde önem tafl›maktad›r.
IAS-38’in 56. paragraf›nda araflt›rmaya iliflkin örnekler s›ralanm›flt›r. Bu
örnekler s›ras›yla flöyledir (IAS-38,
prg:56):
• Yeni bilginin bulunmas›n› amaçla
yan faaliyetler,

• Araflt›rma bulgular› veya di¤er bilgi
ye baflvurulmas›, de¤erleme ve iste
nen sonuç için araflt›rma,

• Materyal, cihaz, ürün, ifllem, sistem
veya hizmet alternatifleri için araflt›rma,
• Yeni veya gelifltirilmifl materyal,
cihaz, ürün, ifllem, sistem veya hiz
metlerin olas› alternatiflerinin seçi
mi, formüle edilmesi, dizayn› ve
de¤erlemesi.
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Ayn› standard›n 59. paragraf›nda da
gelifltirmeye iliflkin örnekler sunul
mufltur. S›ralanan örnekler flunlard›r
(IAS-38, prg:59):

• Üretim ve kullan›m öncesi ilk örnek
ve modellerin test edilmesi, dizayn›
ve düzenlenmesi,
• Yeni teknoloji kullan›larak yap›lan
alet, flekil ve kal›plar›n dizayn›,

• Ticari üretim için ekonomik olarak
uygun ölçüde olmayan bir pilot tesi
sin faaliyetinin ve inflaas›n›n dizayn›,
• Yeni veya gelifltirilmifl materyal,
cihaz, ürün, ifllem, sistem veya hiz
metler için seçilen bir alternatifin
test edilmesi, yap›s› ve dizayn›.

IAS-38, yerine geçti¤i IAS-9’un belirtti¤i araflt›rma ve gelifltirme maliyeti
unsurlar›n› iflletmede yarat›lan maddi
olmayan duran varl›klar kapsam›nda
de¤erlendirerek, maddi olmayan
varl›¤›n maliyetine onun ortaya
ç›kmas›, üretilmesi veya kullan›ma
haz›rlanmas› için do¤rudan belirlenebilen veya makul ve uygun bir temele
göre maddi olmayan duran varl›¤›n
maliyetine do¤rudan yüklenebilen tüm
harcamalar› araflt›rma ve gelifltirme
maliyetleri içerisinde de¤erlendirmifltir
(IAS-38 prg.66).
IAS-38’in 66. paragraf›nda iflletmede
yarat›lan maddi olmayan duran
varl›¤›n maliyetini oluflturan unsurlar,
flayet uygulanabiliyorsa, afla¤›daki gibi
s›ralanm›flt›r (IAS-38 prg:66):
• Maddi olmayan varl›¤›n ortaya
ç›kmas›nda kullan›lan veya tüketil
‹SMMMO Yay›n Organ›

mifl olan mal ve hizmetler için
yap›lan harcama,

• Maafllar, ücretler ve varl›¤›n yarat›l
mas›nda do¤rudan kullan›lan perso
nel maliyetleri,
• Bir yasal hakk› elde etmek için
yap›lan ödemeler

• Varl›¤›n yarat›lmas› için kullan›lan
patent ve lisanslar›n

Ayn› standard›n 67. paragraf›nda da
iflletmede yarat›lan maddi olamayan
duran varl›¤›n maliyetinin unsuru
olmayan durumlar flu flekilde s›ralanm›flt›r (IAS-38 prg:67):
• Sat›fl, yönetim ve di¤er genel gider
harcamalar› do¤rudan do¤ruya
varl›¤›n kullan›ma haz›rlanmas› için
yap›lmam›flsa

• Bir varl›¤›n planlanan performans›na
ulaflmadan önceki tan›mlanan bafl
lang›ç ifllem zararlar› ve etkinsizlikler,
• Varl›¤›n kullan›m› için personel e¤i
timine yap›lan harcamalar.

Belirtilen standartta araflt›rma ve gelifltirme maliyetlerinin unsurlar› bir bütün
olarak sunulmufltur. Ancak muhasebelefltirme aç›s›ndan birlikte sunulan
maliyet unsurlar›n›n araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri aç›s›ndan ayr› ay›
de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Bu
nedenle araflt›rma ve gelifltirme maliyetleri araflt›rma maliyeti ve gelifltirme
maliyeti olmak üzere iki k›sma ayr›l›r.

Araflt›rma maliyeti, ilgili standartlarda
verilen araflt›rma örneklerine iliflkin
faaliyetler yerine getirilirken oluflan
maliyetlerdir. Gelifltirme maliyetleri de
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ayn› flekilde gelifltirmeye iliflkin faaliyetlerin yerine getirilmesi esnas›nda
oluflan maliyetlerin toplam›ndan oluflur. Böyle bir ayr›ma gidilmesinin
sebebi gerek uluslararas› gerekse ulusal muhasebe standartlar› aç›s›ndan
araflt›rma maliyetlerinin ayr› gelifltirme maliyetlerinin ayr› muhasebelefltirilmesinden kaynaklanmaktad›r.
4. ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME
MAL‹YETLER‹N‹N
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹

Araflt›rma ve gelifltirme maliyetleri
muhasebelefltirilirken bu maliyetleri
oluflturan araflt›rma maliyetlerinin ve
gelifltirme maliyetlerinin ulusal ve
uluslararas› standartlar baz›nda ayr›
ayr› de¤erlendirilmesi gerekir.
IAS-38’in 54. paragraf›nda araflt›rmada ortaya ç›kan hiç bir maddi olmayan varl›¤›n kay›tlanamayaca¤›, araflt›rma safhas›ndaki harcamalar›n gider
olarak kay›tlanmas› gerekti¤i belirtilmifltir (IAS-38 prg.54). Böyle bir yaklafl›m sergilenmesinin nedeni iflletmenin, araflt›rma safhas›nda iflletmeye
gelecekte fayda sa¤lamas› muhtemel
bir maddi olmayan varl›¤›n mevcudiyetini ispatlayamamas›d›r. Bu nedenle
araflt›rma safhas›nda ortaya ç›kan harcamalar dönem gideri olarak muhasebelefltirilir.

Ayn› standard›n 57. paragraf›nda gelifl
tirme safhas›ndan söz edilerek, bu safhada oluflan maddi olmayan varl›klar›n
kay›t alt›na al›nabilmesi için mutlaka
ve mutlaka afla¤›da belirtilen durumlar›n tamam›n›n ispat edilmesi gerekti‹SMMMO Yay›n Organ›

¤i belirtilmifltir. Bu durumlar ilgili
paragrafta flu biçimde s›ralanm›flt›r
(IAS-38, prg.57):
• Maddi olmayan varl›¤›n teknik fizi
biliteye göre sat›fla veya kullan›ma
uygun olaca¤› tespit edilmelidir.
• Maddi olmayan varl›¤›n tamamlan
mas›ndaki amaç kullanmak ve sat
mak olmal›d›r.
• Maddi olmayan varl›¤› kullanmak
veya satmak imkan› olmal›d›r.

• Maddi olmayan varl›¤›n gelecekteki
muhtemel ekonomik fayday› nas›l
sa¤layaca¤› belirlenmelidir. Di¤er
taraftan iflletme, maddi olmayan
varl›¤›n sat›fl› için bir pazar› oldu¤u
nu ya da iflletme içinde kullan›lacak
sa varl›¤›n yararl› oldu¤unu kan›tla
yabilmelidir.

• Gelifltirme safhas›n›n tamamlanmas›
ve maddi olmayan varl›¤›n kul
lan›m› veya sat›fl› için gerekli teknik,
finansal ve di¤er kaynaklar›n mev
cudiyeti sa¤lanmal›d›r.
• Gelifltirme safhas› boyunca maddi
olmayan varl›k için , belirlenecek
harcama tutar› güvenilir bir flekilde
ölçülebilmelidir.

Gelifltirme safhas› araflt›rma safhas›ndan sonra geldi¤i için iflletme, bu
safhada maddi olmayan varl›¤› tan›mla
yabildi¤i gibi gelecekte sa¤layaca¤›
ekonomik fayday› kan›tlayabilir. Bu
nedenle iflletme yukar›da say›lan
hususlar›n tamam›n› ispat edebilmektedir. Say›lan hususlar›n ispat› durumunda iflletme bu safhada oluflan
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maddi olmayan varl›¤› kay›t alt›na al›r.
fiayet belirtilen hususlar ispat edilemiyorsa, gelifltirme safhas›nda yap›lan
harcamalar dönem gideri olarak muhasebelefltirilir.
Araflt›rma safhas› ile gelifltirme safhas›n›n birbirinden ayr›lamad›¤›
durumlar da ayn› standard›n 53. paragraf›nda düzenlenmifltir. 53. paragrafa
göre flayet maddi olmayan varl›¤›n
oluflmas› bak›m›ndan araflt›rma safhas›
gelifltirme safhas›ndan ay›rt edilemiyorsa, yap›lan harcamalar›n araflt›rma
safhas›nda ortaya ç›kt›¤› varsay›l›r
(IAS-38 prg.53). Böyle bir durumda
ortaya ç›kan harcamalar dönem gideri
olarak muhasebelefltirilir.
Araflt›rma ve gelifltirme safhalar›nda
iflletme marka, yöneticiler listesi, iflletme ünvan›, müflteriler listesi ve benzer
kalemler meydana getiriyorsa, bu
unsurlar maddi olmayan bir varl›k olarak kaydedilemez (IAS-38 prg.61).
5. ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME
MAL‹YETLER‹N‹N ‹TFASI

IAS-38’e göre araflt›rma gelifltirme
maliyetlerinin itfa edilmesi, söz konusu maddi olmayan duran varl›¤›n
s›n›rl› ekonomik ömrünün olmas›na
veya belirsiz ekonomik ömre sahip
olmas›na göre farkl›l›k göstermektedir.
Bu nedenle IAS-38’e göre maddi
olmayan duran varl›klar, kullan›m
ömürlerine göre s›n›rl› ekonomik
ömürlü maddi olmayan duran varl›klar
ve belirsiz ekonomik ömürlü maddi
olmayan duran varl›klar olmak üzere
ikiye ayr›lmaktad›r (IAS-38, prg.88).
‹SMMMO Yay›n Organ›

Maddi olmayan varl›¤›n s›n›rl› ekonomik ömrünün olmas›, o varl›¤›n kullan›m›ndan sa¤lanacak faydan›n belirli
bir dönemle s›n›rl› olmas›d›r (IASPLUS, 06.04.2005). S›n›rl› ekonomik
ömre sahip maddi olmayan duran
varl›¤›n, kullan›lmaya haz›r oldu¤u
andan itibaren ekonomik ömrü süresinde sistematik bir biçimde itfa edilmesi
gerekir (IAS-38, prg.97).
Maddi olmayan duran varl›¤›n ekonomik ömrünün belirsiz olmas› ise, iflletme için söz konusu varl›ktan gelecekte
beklenen net nakit ak›fllar›n› belirli bir
dönemle s›n›rlaman›n öngörülememesidir (IAS-38, prg.88). Maddi olmayan
varl›¤›n ekonomik ömrünün belirsiz
olmas› s›n›rs›z anlam›na gelmemekte
olup; söz konusu varl›¤›n ekonomik
ömrünün belirlemesinde ortaya ç›kan
belirsizlik durumunu ifade etmektedir
(IAS-38, prg.91). Belirsiz ekonomik
ömre sahip maddi olmayan duran
varl›klar amortismana tabi de¤ildir
(IAS-38, prg.107). Bunun nedeni söz
konusu varl›klar›n kullan›m›ndan elde
edilecek faydalar için belirli bir dönemin saptanamamas›d›r.
Ekonomik ömrü belirsiz olan maddi
olmayan duran varl›klar›n de¤er
düflüklükleri için iflletmenin, y›ll›k
veya de¤er düflüklü¤ünün olufltu¤una
iliflkin bir kan›t›n oldu¤u an; varl›¤›n
defter de¤eri ile geri elde edilebilir
de¤erinin karfl›laflt›r›lmas› yoluyla test
etmesi
gerekmektedir
(IAS-38,
prg.108).
Araflt›rma ve gelifltirme maliyetlerinin
itfa yöntemi, s›n›rl› ekonomik ömürlü
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maddi olamayan varl›¤›n ekonomik
faydas›n›n iflletme taraf›ndan tüketildi¤i modeli yans›tmal›d›r. fiayet tüketim
modeli güvenilir bir biçimde belirlenemiyorsa eflit payl› amortisman yöntemi
kullan›labilir. Di¤er muhasebe standartlar› bak›m›ndan bir aktife yüklenmesi gere¤i getirilmemifl ise her dönemin amortisman pay› gider olarak
kay›t alt›na al›n›r (IAS-38, prg.97).
Eflit payl› amortisman yönteminin yan›
s›ra azalan bakiyeler yöntemi ve üretim birimleri yöntemi, ilgili standartta
alternatif olarak sunulmufltur. Hangi
yöntemin uygulanaca¤› konusunda,
iflletmenin ekonomik fayday› tüketme
modeline göre bir seçim yapmas›
gerekti¤i belirtilmifltir. Eflit payl›
amortisman yönteminden daha düflük
amortisman pay› hesaplanmas›n› sa¤layan yöntemleri s›n›rl› ekonomik
ömürlü maddi olmayan varl›klara
uygulayabilmek için e¤er varsa ikna
edici kan›tlar bulunmal›d›r. (IAS-38,
prg. 98)
IAS-38’e göre maddi olmayan varl›klar›n amortisman› genellikle gider olarak muhasebelefltirilir. Ancak bazen
bir varl›¤›n yaratt›¤› ekonomik fayda,
gideri art›rmak yerine, iflletme
taraf›ndan kullan›lan baflka bir varl›¤›n
maliyet unsurunu oluflturur. Böyle bir
durumda ayr›lan amortisman pay›
dönem gideri olarak de¤il varl›¤›n
maliyeti olarak muhasebelefltirilir
(IAS-38. prg.99).

‹SMMMO Yay›n Organ›

6. MUHASEBELEfiT‹RME
UYGULAMALARI

Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan 1 S›ra nolu Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebli¤’inde araflt›rma
ve gelifltirme maliyetleri ile ilgili olarak duran varl›klarda “263 Araflt›rma
ve Gelifltirme Giderleri” ve dönem
giderleri aras›nda “630 Araflt›rma ve
Gelifltirme Giderleri” ve maliyet
hesaplar› içinde “750 Araflt›rma ve
Gelifltirme Giderleri” bulunmaktad›r.
Tebli¤ incelendi¤inde araflt›rma faaliyetleri ile gelifltirme faaliyetleri
aras›nda bir ayr›m yap›lmad›¤› gözükmektedir. Ayr›ca tebli¤, araflt›rma ve
gelifltirme maliyetlerinin Tekdüzen
Hesap Plan› ile aktiflefltirilmesine veya
dönem gideri olarak muhasebelefltirilmesine olanak sa¤lamas›na ra¤men,
maliyetlerin hangi durumda aktifleflece¤ini ya da dönem gideri say›laca¤›n›
belirtmemifltir.

Söz konusu üç hesapta araflt›rma ve
gelifltirme maliyetleri belirgin kriterler
gelifltirerek, araflt›rma maliyetleri ve
gelifltirme maliyetleri olarak bir ayr›ma
tabi tutulmam›fl, ancak z›mmen amaç
göz önüne al›narak aktiflefltirilme olana¤› sa¤lanm›flt›r (Akdo¤an, 2000:16).
Araflt›rma ve gelifltirme maliyetlerinin
muhasebelefltirilmesine iliflkin uygulamalar afla¤›da alt bafll›klar halinde ele
al›nm›flt›r. Verilen uygulamalarda
iflletmelerin gider hesaplar›nda 7/A
seçene¤ini kulland›¤› varsay›lm›flt›r.
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6.1 Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetinin ‹flletme D›fl›ndan Sa¤lanmas› Durumu
Kendi araflt›rma ve gelifltirme departman›na sahip olmayan iflletmeler, bu hizmetleri iflletme d›fl›nda bulunan uzman kurum ve kurulufllar arac›l›¤›yla sa¤layabilirler. ‹flletme böyle bir hizmeti (dolay›s›yla maddi olmayan varl›¤›) elde edebilmek için gerek varl›klar›n› gerekse kaynaklar›n› kullan›r ve hizmeti aktifine
geçirir. Bu durum flöyle bir örnekle aç›klanabilir ;
‹flletme bir araflt›rma kurumuna ürün gelifltirme çal›flmas› yapt›rm›flt›r. Söz konusu araflt›rma bedeli peflin ödenmifltir. Bu durumda yap›lacak muhasebe kayd›;
(KDV ihmal edilmifltir)
-------------------------/--------------------263- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri
XXX
100- Kasa
XXX
-------------------------/--------------------fieklinde olacakt›r.
‹flletmenin her dönem sonunda yapaca¤› itfa kayd› afla¤›daki gibi olacakt›r :
-------------------------/--------------------750- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri
XXX
750.06 Amortisman ve Tükenme Pay.
268- Birikmifl Amortismanlar
XXX
-------------------------/--------------------630- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri
XXX
751- Arfl.ve Gel.Giderleri Yans.
XXX
-------------------------/--------------------Yans›tma hesab› afla¤›daki gibi kapanacakt›r:
-------------------------/--------------------751- Arfl.ve Gel.Giderleri Yans›tma Hs.
XXX
750- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri
XXX
-------------------------/---------------------

6.2 Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetinin ‹flletme ‹çinden Sa¤lanmas› Durumu
Araflt›rma ve gelifltirme hizmetleri iflletme içinde kurulan ilgili departmanda
yerine getiriliyorsa, bu departman›n yarataca¤› giderler dönem giderlerine
aktar›l›r. Bu durum flu örnekle aç›klanabilir;
‹flletme kendi bünyesinde bulunan araflt›rma ve gelifltirme departman›yla ilgili
olarak afla¤›daki giderlere katlanm›flt›r. Katlan›lan giderlerin bedeli peflin ödenmifltir.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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‹lk madde ve malzeme gideri : X
‹flçi ücretleri :
X
Elektrik gideri :
X
Çeflitli giderler :
X
Amortisman Giderleri:
X
-------------------------/--------------------750- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri
XXX
750.0 ‹lk Madde ve Malzeme Gideri
X
750.1 ‹flçi Ücret ve Giderleri
X
750.3 D›fl. Sa¤. Fayda ve Hizmetler
X
750.4 Çeflitli Giderler
X
750.6 Amortisman ve Tükenme Pay.
X
100- Kasa
XXX
150- ‹lk Madde ve Malzeme
XXX
257- Birikmifl Amortismanlar
XXX
-------------------------/--------------------‹flletmenin katlanm›fl oldu¤u giderlerin tamam› araflt›rma safhas›yla ilgiliyse
veya araflt›rma safhas›yla birlikte gelifltirme safhas›yla da ilgili olup her iki faaliyet ayr›lam›yorsa söz konusu giderler dönem gideri olarak muhasebelefltirilir.
‹fllemin muhasebelefltirilmesi afla¤›daki gibi olacakt›r:
-------------------------/--------------------630- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri
XXX
751- Arfl.ve Gel.Giderleri Yans.
XXX
751.0 ‹lk Madde ve Malzeme Gideri
X
751.1 ‹flçi Ücret ve Giderleri
X
751.3 D›fl. Sa¤. Fayda ve Hizmetler
X
751.4 Çeflitli Giderler
X
751.6 Amortisman ve Tükenme Pay.
X
-------------------------/--------------------‹flletmenin gelifltirme safhas›nda katland›¤› giderle iliflkili olarak IAS-38
md.57’de belirtilen durumlar ortaya ç›k›yor ise söz konusu giderler aktiflefltirilebilir.

‹SMMMO Yay›n Organ›

131

Mali ÇÖZÜM - 70

Bu durumda;

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

263- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri

XXX

630- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri

XXX

751- Arfl.ve Gel.Giderleri Yans›t.

751.0 ‹lk Madde ve Malzeme Gideri

X

751.3 D›fl. Sa¤. Fayda ve Hizmetler

X

751.1 ‹flçi Ücret ve Giderleri
751.4 Çeflitli Giderler

751.6 Amortisman ve Tükenme Pay.

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

XXX

X

X
X

fieklinde kay›t yap›l›r.

Aktiflefltirilen gelifltirme maliyetlerinin maddi olmayan duran varl›¤›n ekonomik
ömrü içerisinde itfa edilmesi gerekir. Bu durumda gelecek dönemin sonunda flu
kay›t yap›l›r :
-------------------------/---------------------

750- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri

750.6 Amortisman ve Tükenme Pay.

XXX

XXX

268- Birikmifl Amortismanlar

XXX

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

Aktiflefltirilen gelifltirme maliyetlerinden sa¤lanan ekonomik yararlar, bazen
gideri art›rmak yerine iflletme taraf›ndan baflka bir varl›¤›n üretiminde kullan›l›r.
Bu durumda söz konusu maliyetlere iliflkin amortisman dönem gideri de¤il,
varl›¤›n maliyeti olarak muhasebelefltirilir. Böyle bir durumda yap›lacak kay›t;
-------------------------/---------------------

730- Genel Üretim Giderleri

730.6 Amortisman ve Tükenme Pay.

XXX

XXX

268- Birikmifl Amortismanlar

-------------------------/--------------------fieklinde olacakt›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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XXX

5. SONUÇ

IAS-38 standard›, yerine geçti¤i IAS9’un kapsam›n› geniflleterek araflt›rma
ve gelifltirme maliyetlerini maddi
olmayan varl›klar aç›s›ndan de¤erlendirmifltir. Revize edilen IAS-38 ise,
maddi olmayan duran varl›klar› ekonomik ömrüne göre, s›n›rl› ve belirsiz
maddi olmayan duran varl›klar fleklinde s›n›fland›rm›flt›r. Bu s›n›fland›rmaya göre, itfa, sadece s›n›rl› maddi
olmayan duran varl›klar için söz konusu olmakta olup; belirsiz ekonomik
ömre sahip olan maddi olmayan duran
varl›klar için ön görülmemifltir.
2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanununa 18.12.1999 tarih ve 4487 say›l›
Kanunla eklenen Ek-1’inci madde
uyar›nca kurulan ve idari ve mali
özerkli¤i bulunan Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu, TMS ile ilgili olarak halen çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Kurulun, maddi olmayan duran
varl›klarla ilgili olarak henüz kabul
etmifl oldu¤u bir standart bulunmamakta olup; IAS’a uyumluluk çal›flmalar›n› sürdürmektedir.
SPK’n›n 01/01/2005’de yürürlü¤e
giren olan Seri:XI No:25 say›l› Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar›
Hakk›nda Tebli¤’i ile IAS-38 aras›nda
tam bir uyum sa¤lanm›flt›r. Ancak
IAS-38 revize edildi¤inden söz konusu
tebli¤in de revize edilerek IAS ile
uyumlu hale gelebilmesi için düzenleme yap›lmas› ihtiyac› do¤mufltur.

‹SMMMO Yay›n Organ›

Araflt›rma ve gelifltirme maliyetlerinin
muhasebelefltirilmesinde, araflt›rma
maliyetleri ile gelifltirme maliyetleri
ayr› ayr› de¤erlendirilmeli ve gerçe¤e
uygun kay›t yapabilmek için ilgili
maliyetlerin muhasebelefltirilme biçim
lerine gerek ulusal gerekse uluslararas›
standartlar aç›s›ndan dikkat edilmelidir.
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AKDO⁄AN, Nalan “Araflt›rma ve Gelifltirme Maliyetlerinin Kapsam› ve Muhasebelefltirilme Esaslar›”, Muhasebe ve Denetime Bak›fl Dergisi, Y›l:1, Say›:1, Nisan
2000
Financial Accounting Standarts No:2,
http://www.fasb.org/pdf/fas2.pdf
(07.03.2005)
http://www.iasplus.com/standard/ias38.ht
m (07.03.2005)

International Acconting Standarts- IAS38
(Revised) Intangible Assets

Maliye Bakanl›¤›, Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebli¤i

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, S›ra
No: 95/2 say›l› “Araflt›rma-Gelifltirme
(AR-GE) Yard›m›na ‹liflkin Karar” tebli¤

Sermaye Piyasas› Kurulu, Seri: XI No:25
say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar›
Hakk›nda
Tebli¤”,
http://www.spk.gov.tr/teblig/SeriXI_No25
.pdf (07.04.2005)
Türkiye Muhasebe Standard› (TMS)
TMS-15, http://www.turmob.org.tr/tmudesk/f15.doc (07.04.2005)
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YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER
IfiI⁄INDA TEKDÜZEN HESAP PLANI
ÜZER‹NE UYGULAMALI
DE⁄ERLEND‹RMELER

Ü

Yrd.Doç.Dr. Cemal EL‹TAfi
Afyon Kocatepe Üniversitesi, ‹.‹.B.F., ‹flletme Bölümü,
Muhasebe-Finansman Bilim Dal›

0. G‹R‹fi
lkemiz ekonomik hayat› 2004 y›l›n›n bafllang›c› ile yeni bir uygulama ile
karfl› karfl›ya kald› o da “Enflasyon Muhasebesi” uygulamas›yd›. Henüz
uygulanmaya bafllanmam›fl olsa da uygulanabilir hale gelmesi için bir
tak›m yeni yasal düzenlemeler yap›ld› ki bunlar mevcut Tekdüzen Hesap
Plan›’nda da bir tak›m de¤ifliklikleri zorunlu hale getirmifltir. Bu çerçevede bu
çal›flma kapsam›nda yürürlü¤e giren yasal düzenlemeler ile Türkiye’de uygulanan tekdüzen hesap plan›n›n düzenlemeler karfl›s›ndaki son hali üzerinde ve
bunun muhasebeye etkileri üzerinde durulacakt›r. Bu amaçla bu çal›flmada;
• 5024 Say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi
Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (31.12.2003 tarihli 25332
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir)
• 4842 Say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun
(24.04.2003 tarihli 25088 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir)
• 333 S›ra Numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i (28.04.2004 tarihli 25446
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir)
• 12 S›ra Numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i (05.05.2004
tarihli 25453 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir) özellikle incelenerek yeni düzenlemeler üzerinde de¤erlendirmeler yap›lmaya
çal›fl›lm›flt›r.
1. 5024 SAYILI VERG‹ USUL KANUNU, GEL‹R VERG‹S‹ KANUNU VE
KURUMLAR VERG‹S‹ KANUNUNDA DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASI
HAKKINDA KANUN’ A GENEL BAKIfi
Ülkemizde uzun y›llard›r süren yüksek enflasyon, çok çeflitli tahribatlar›n›n
yan›nda, malî tablolar› da bozmufl ve malî tablolar›n gerçek durumu yans›tmaktan uzaklaflmas›na yol açm›flt›r.1

1

5024 Say›l› Kanunu’ nun Genel Gerekçesi.
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Türk vergi sisteminin bileflenleri olan
vergi idaresi ve vergi mevzuat›n›n
günün flartlar›na uygun olarak yeniden
yap›land›r›lmas›nda hareket noktas›
olan, 4811 Say›l› Vergi Bar›fl› Kanunundan sonra yasalaflan ve baz› maddî
vergi kanunlar›nda de¤ifliklikler yapan
4842 Say›l› Kanundan sonra bu sürecin
bir ad›m› olarak bu yeni Kanunla da
enflasyonun malî tablolar üzerindeki
olumsuz etkilerini gidermek üzere baz›
vergi kanunlar›nda de¤ifliklikler
yap›lmas› amaçlanm›flt›r.2
Her ne kadar, enflasyona karfl› al›nan
tedbirler ile sorunun kökten çözülmesi
hedeflenmifl ve bu konuda çok ciddî
mesafeler kat edilmifl ise de bu temel
hedeften vazgeçmeksizin, malî tablolar›n enflasyondan ar›nd›r›lmas› ve
vergilemenin enflasyonun etkisinden
ar›nd›r›larak gerçeklefltirilebilmesi
ihtiyac› varl›¤›n› halihaz›rda da devam
ettirmektedir. 3
Vergi kanunlar›m›zda enflasyonun
etkilerinin giderilmesi ile ilgili çok
say›da hüküm olmakla birlikte, birbirleriyle uyumlu olmamalar› ve uluslararas› kabul görmüfl standartlardan da
uzak olmalar› bu da¤›n›k yap›n›n
tutarl› ve uluslararas› standartlarla
uyumlu hale getirilmesini zorunlu
k›lmaktad›r. Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli ve önemli art›fllar, vergi
2
3
4
5
6

matrah›n›n oluflmas›nda baz› mükelleflerin lehine, baz› mükelleflerin de aleyhine sonuçlar do¤urmaktad›r. Daha
aç›k bir ifade ile borçlanarak çal›flanlar›n vergi matrah› suni olarak
azal›rken, öz sermayesi ile çal›flanlar›n
vergi matrah› suni olarak artmaktad›r.
Bu da vergi adaletini ve ticaret
hayat›ndaki rekabet ortam›n› zedelemektedir.4

Enflasyon düzeltmesi olmamas› ayn›
zamanda, kay›t d›fl› ekonomiyi teflvik
etmekte ve kay›t d›fl› ekonominin
temel sebepleri aras›nda yer almaktad›r.5

Bütün bunlar›n yan›nda, malî tablolar›n çok yönlü fonksiyonlar› da ifllevsiz kalmaktad›r. Yat›r›mlar, kredi tahsisleri ve kâr da¤›t›mlar› aç›s›ndan
hatal› kararlar al›nabilmekte, iflletmenin yönetimi ile ilgili performans sistemleri anlams›z hale gelmektedir.
Büyük emek verilen, büyük kaynaklar
aktar›lan muhasebe ifllemleri anlams›z
ve ifle yaramaz rakam y›¤›nlar› üretmekte, bunun iflletme ekonomilerinde
do¤urdu¤u zararlar, son noktada, vergi
potansiyelinin de afl›nmas›na yol
açmaktad›r.6
Enflasyon düzeltmesi, gelecekte enflasyon tamamen yok olsa dahi geçmiflte yaflanan enflasyonun yol açt›¤› ve

5024 Say›l› Kanunu’ nun Genel Gerekçesi.
ayn›
ayn›
ayn›
5024 Say›l› Kanunu’ nun Genel Gerekçesi.
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malî tablolarda yaratt›¤› tahribat›
düzeltmekte, dolay›s›yla, iflletmelerin
öz sermayelerinin gerçek boyutlar› ile
de¤erlendirilmesine olanak sa¤lamaktad›r.7
Enflasyon
Muhasebesi
Kanunu
(E.M.K.) olarak k›saca adland›rabilece¤imiz olan 5024 Say›l› Vergi Usul
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve
Kurumlar Vergisi Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun ile
muhasebe bilim dal›na iliflkin olarak
afla¤›da s›ralanan temel noktalarda
de¤ifliklikler yap›lmaktad›r;8
• Vergi Usul Kanunu’ nun (V.U.K.)
274. maddesinde yap›lan de¤iflikli ile
stok de¤erleme yöntemlerinden “Son
Giren ‹lk Ç›kar” (Last-In-First-Out –
LIFO) yöntemi kald›r›lm›flt›r.

• V.U.K.’ nun mükerrer 298. maddesinde yap›lan de¤ifliklik ile enflasyon
düzeltmesi iflleminin uygulanmas›
halinde, yaln›zca amortismana tâbi
iktisadi k›ymetlerin ve bu k›ymetler
üzerinden ayr›lan amortismanlar toplam›n›n enflasyona karfl› korunmas›
için bir gereklilik kalmayaca¤›ndan,
“Yeniden De¤erleme” uygulamas›
kald›r›lmakta; ancak di¤er kanunlarda
yeniden de¤erleme oran›na at›f
yap›ld›¤›ndan yeniden tan›mlanmak
suretiyle düzenlenmektedir.

• Enflasyon düzeltmesinin getirilmesiyle birlikte iktisadi k›ymetlerin maliyet bedeli korunmakla birlikte, kullan›ma ba¤l› afl›nma ve y›pranman›n
mali sonuçlara yans›t›lmas› amac›yla
uygulanan amortisman müessesi 213
Say›l› Vergi Usul Kanun’un 333 S›ra
Numaral› Genel Tebli¤i9 bu konuyu
k›smen yeniden düzenlemektedir. Bu
düzenleme ile V.U.K.’da yer alan iktisadi k›ymetin en az befl y›l içerisinde
itfa edilmesi (aktiflefltirilmesi) hükmü
yerine, y›pranma pay›n›n daha sa¤l›kl›
yans›t›labilmesi için kullan›ma ba¤l›
olarak faydal› ömrü do¤rultusunda
amortisman ayr›lmas› esas› getirilmektedir.
• V.U.K.’nun mükerrer 315. maddesi
ile enflasyon düzeltilmesi yap›lan
dönemlerde;

Amort. Ayr›lacak De¤er = ‹kt. K›ymetin
Düzeltilmifl De¤eri – Amort. Toplam
Tafl›nm›fl De¤eri formülü ile hesaplanacakt›r. Azalan Bakiyeler Usulünde
amortisman oran› Normal Amortisman
oran›n yine iki kat› olarak hesaplanacakt›r.

• V.U.K.’nun 315. maddesinde amortisman uygulamas›nda kullan›ma ba¤l›
faydal› ömür esas› getirilmekte oldu¤undan “K›st Amortisman” uygulamas› korunmaktad›r.

7 ayn›
8 5024 Say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun. 30.12.2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi Gazete’ den uyarlanarak al›nm›flt›r.
9 Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z; 333 S›ra Numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i, 28.04.2004 tarihli ve
25446 say›l› Resmi Gazete.
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• Yat›r›m ‹ndirimi müessesinde çeflitli
düzenlemeler yap›lm›flt›r.

2. 4842 SAYILI BAZI KANUNLARDA
DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASI
HAKKINDA KANUN’ A GENEL
BAKIfi
09.04.2003 tarihinde kabul edilen
ancak 24.04.2003 tarihli ve 25088
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren 4842 Say›l› Kanun ile
bir çok konuda çeflitli de¤ifliklikler
yap›lmas›na karfl›n burada bizim
aç›m›zdan önemli olan de¤ifliklik maddeleri Madde 38 ile Geçici Madde
1’dir.
4842 Say›l› Kanun’un 38. maddesinde
Gelir ve Kurumlar vergisi tahsilat toplam› üzerinden afla¤›da yer alan fonlara, karfl›lar›nda belirtilen oranlarda pay
verilece¤i ilkesi benimsemifltir. Bu
paylar ayl›k olarak hesaplanacak, tahsil edilen ay› takip eden ay›n sonuna
kadar fonlar ad›na Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas› nezdinde aç›lan hesap
veya hesaplara yat›r›lacakt›r.10
Savunma Sanayii Destekleme Fonu % 3,5
Sosyal Yard›mlaflmay› ve Dayan›flmay›
Teflvik Fonu % 2,8
Yukar›daki oranlar› s›f›ra kadar indirmeye ve tekrar kanuni oran›na kadar
yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
An›lan kanunun geçici 1. maddesinde
ise 1.1.2004 tarihinden sonra verilmesi

gereken y›ll›k gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan
gelir ve kurumlar vergisi tutarlar›ndan
ayr›ca fon pay› hesaplanamayaca¤›
yönünde bir hüküm getirilmifltir.

3. 333 SIRA NUMARALI VERG‹
USUL KANUNU GENEL
TEBL‹⁄‹’ NE GENEL BAKIfi

28.04.2004 tarihli ve 25446 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 333 S›ra Numaral› Vergi
Usul Kanunu Genel Tebli¤i, 5024
Say›l› Kanunla amortisman uygulamas› konusunda yap›lan de¤iflikliklere
iliflkin olarak yap›lan düzenlemeleri
içermektedir.
01.01.2004 tarihinden itibaren aktife
al›nan ve amortismana tabi iktisadi
k›ymetler için 5024 Say›l› Kanun’dan
önce yürürlükte bulunan hüküm ve
esaslara göre amortisman ayr›lmaya
devam edilecektir.

31.12.2003 tarihinden sonra aktife
al›nan ve amortismana tabi iktisadi
k›ymetler için ise V.U.K.’nun 5024
Say›l› Kanun ile de¤iflen hükümleri
dikkate al›narak amortisman ay›rma
ifllemleri (aktiflefltime) yap›lacakt›r.
Ancak, 5024 say›l› Kanunun geçici 1.
maddesindeki hükümden yararlanarak,
31.12.2003 tarihli bilançolar›n› 10
May›s 2004 tarihi yerine 10 A¤ustos
2004 tarihine kadar düzeltme hakk›ndan yararlananlar, 2004 y›l›n›n ilk

10 Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z; 4842 Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun, 24.04.2003
tarihli ve 25088 say›l› Resmi Gazete.
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geçici vergi döneminde beyan edecekleri vergi matrahlar›n› hesaplarken,
01.01.2004 – 31.03.2004 tarihleri
aras›nda iktisap edilen amortismana
tabi iktisadi k›ymetleri için Vergi Usul
Kanununun 315. maddesinin 5024
say›l› Kanunla de¤iflmeden önceki
hükümlerini dikkate alacaklard›r.11

makta bu da bir bilgisayar›n itfa süresinin dört y›l olaca¤› anlam›na gelmektedir.

An›lan hükme istinaden Maliye
Bakanl›¤›’nca belirlenen oranlar, iktisadi k›ymetlerin kullan›ld›klar› yerler
itibar›yla
Bakanl›¤›n
haz›rlay›p
yay›mlad›¤› eklerde gösterilmifltir.
Mükellefler, 31.12.2003 tarihinden
sonra iktisap edecekleri amortismana
tabi k›ymetlerin amortisman oran›n›
ekli listeden bularak uygulayacaklard›r.

4.1. 178 YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT
ENFLASYON DÜZELTME HESABI

Vergi Usul Kanununun 315. maddesinde 5024 say›l› Kanunla yap›lan
de¤iflikliklerle amortisman oranlar›n›n
iktisadi k›ymetlerin faydal› ömürleri de
dikkate al›nmak suretiyle Maliye
Bakanl›¤›’nca belirlenece¤i belirtilmifltir.

Örne¤in; ilgili tebli¤ öncesinde iflletmelerde kullan›lan bilgisayarlar için
normal amortisman oran› %20 olarak
uygulanmakta, bu da bir bilgisayar›n
itfa süresinin12 befl y›l olmas› anlam›na
gelmekteydi. Ancak yay›mlanan bu
tebli¤ ile bilgisayarlar için normal
amortisman oran› %25 olarak uygulan-

4. 12 SIRA NUMARALI MUHASEBE
S‹STEM‹ UYGULAMA GENEL
TEBL‹⁄‹’NE GENEL BAKIfi

5024 say›l› Kanunla yap›lan de¤iflikliklere paralel olarak tekdüzen hesap
plan›nda da bir tak›m düzenlemelerin
yap›lmas› gerekli görülmüfltür. Bu
amaçla, 05.05.2004 tarihli ve 25453
say›l› Resmi Gazete’de 12 S›ra Numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebli¤i yay›mlanm›flt›r.
“17 Y›llara Yayg›n ‹nflaat ve Onar›m
Maliyetleri” hesap grubuna yeni bir
hesap eklenmifltir. Bu hesap, “697
Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon
Düzeltme Hesab›” n›n borç kalan›n›n
aktar›larak proje baz›nda aç›lacak tâli
hesaplar düzeyinde izlendi¤i hesapt›r.
‹flleyifli, “697- Y›llara Yayg›n ‹nflaat
Enflasyon Düzeltme Hesab›” n›n borç
kalan› dönem sonlar›nda söz konusu
hesab›n alaca¤›na karfl›l›k bu hesab›n
borcuna al›narak geçici kabule kadar
bu hesapta bekletilir. Geçici kabul
yap›ld›¤›nda o projeye iliflkin tutar bu
hesaptan “658- Enflasyon Düzeltmesi
Zararlar›” hesab›na aktar›l›r.13

11 333 S›ra Numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i, 28.04.2004 tarihli ve 25446 say›l› Resmi Gazete.
12 Ekonomik Ömür = 1 / Normal Amortisman Oran›
13 12 S›ra Numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i, 05.05.2004 tarihli ve 25453 say›l›
Resmi Gazete.
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ÖRNEK-1: Dönemsonun da 697- Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon Düzeltme
Hesab›’n›n büyük defter görüntüsü afla¤›da görüldü¤ü gibidir;
697- Y›llara Yay. ‹nfl. Enf. Düz. Hs.
20.000.000.000.- 45.000.000.000.40.000.000.000.- 35.000.000.000.30.000.000.000.10.000.000.000.-

100.000.000.000.- 80.000.000.000.-

Yukar›da yer alan büyük defter görüntüsüne göre yap›lmas› gerekli yevmiye
kayd› afla¤›daki gibi olacakt›r;
178 YILLARA YAYGIN ‹Nfi.
ENFLASYON DÜZ. HESABI

/

20.000.000.000

697 YILLARA YAY. ‹Nfi. ENF. DÜZ. HS. 20.000.000.000

697- Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›’ n›n borç kalan› 178Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›’ na aktar›larak ilgili inflaata ait
geçici kabul14 yap›lana kadar bu hesapta tutulur.

Geçici kabulün yap›lmas› durumunda ise afla¤›da yer alan yevmiye kayd›na yer
verilecektir;
/
658 ENF. DÜZ. ZARARLARI HS.

20.000.000.000

178 YILLARA YAY. ‹Nfi. ENF. DÜZ. HS. 20.000.000.000

4.2. 358- YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI

Bu hesap, “697- Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›” n›n alacak
kalan›n›n aktar›larak proje baz›nda aç›lacak tâli hesaplar düzeyinde izlendi¤i
hesapt›r.

14 Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ali Kartal, “Proje Planlama ve Kontrol Tekniklerinin ‹nflaat Maliyet
Muhasebesi ile Uyumlaflt›r›lmas›”, Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi Yay›nlar› No:554, 1991.
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‹flleyifli, “697- Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›” n›n alacak
kalan› dönem sonlar›nda söz konusu hesab›n borcuna karfl›l›k bu hesab›n alaca¤›na al›narak geçici kabule kadar bu hesapta bekletilir. Geçici kabul
yap›ld›¤›nda o projeye iliflkin tutar bu hesaptan “648- Enflasyon Düzeltmesi Kârlar›” hesab›na aktar›l›r. 15
ÖRNEK-2: Dönemsonun da 697- Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon Düzeltme
Hesab›’ n›n büyük defter görüntüsü afla¤›da görüldü¤ü gibidir;
697- Y›llara Yay. ‹nfl. Enf. Düz. Hs.
20.000.000.000.30.000.000.000.30.000.000.000.15.000.000.000.-

65.000.000.000.-

20.000.000.000.40.000.000.000.30.000.000.000.30.000.000.000.-

120.000.000.000.-

Yukar›da yer alan büyük defter görüntüsüne göre yap›lmas› gerekli yevmiye
kayd› afla¤›daki gibi olacakt›r;
/
697 YILLARA YAY.‹Nfi.ENF.DÜZ.HES.

55.000.000.000

358 YILLARA YAY. ‹Nfi. ENF. DÜZ. HS.

20.000.000.000

697- Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›’n›n borç kalan› 358Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›’na aktar›larak ilgili inflaata ait
geçici kabul yap›lana kadar bu hesapta tutulur.
Geçici kabulün yap›lmas› durumunda ise afla¤›da yer alan yevmiye kayd›na yer
verilecektir;
/
358 YILLARA YAY.‹Nfi.ENF.DÜZ.HES. 55.000.000.000
648- ENF. DÜZ. KARLARI HS.

55.000.000.000

15 12 S›ra Numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i, 05.05.2004 tarihli ve 25453 say›l›
Resmi Gazete.
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4.3. 502- SERMAYE DÜZELTMES‹ OLUMLU FARKLARI Hesab› ile
503- SERMAYE DÜZELTMES‹ OLUMSUZ FARKLARI (-)
Yukar›da belirtilen hesaplar, “50 Ödenmifl Sermaye” hesap grubunda enflasyon
düzeltmesinin yaratt›¤› farklar› izlemek üzere kurulmufltur.
“502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar›” hesab›, ödenmifl sermaye tutar›n›n
düzeltilmesi sonucu ortaya ç›kan olumlu farklar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹flleyifli, ödenmifl sermaye tutar›n›n enflasyon düzeltilmesine tâbi tutulmas› sonucunda ödenmifl sermaye tutar›nda meydana gelen art›fllar bu hesab›n alaca¤›na,
“698- Enflasyon Düzeltme Hesab›”n›n borcuna kaydedilir. ‹zleyen dönemde enflasyon oran›n›n düflmesi sonucu tafl›ma iflleminden ortaya ç›kan azal›fllar bu
hesab›n borcuna “698- Enflasyon Düzeltme Hesab›”n›n alaca¤›na kaydedilir. Bu
farklar›n sermayeye eklenmesi durumunda “500- Sermaye Hesab›”n›n alaca¤›na
karfl›l›k bu hesap borçland›r›l›r.16
“503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklar› (-)” hesab›, ödenmifl sermaye
tutar›n›n düzeltilmesi sonucu ortaya ç›kan olumsuz farklar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹flleyifli, ödenmifl sermaye tutar›n›n ilk kez enflasyon düzeltilmesine tâbi tutulmas› sonucu ödenmifl sermaye tutar›nda azal›fl meydana gelmesi durumunda bu
hesab›n borcuna, “698- Enflasyon Düzeltme Hesab›”n›n alaca¤›na kaydedilir.
‹zleyen dönemlerde düzeltme sonucunda ortaya ç›kan olumlu farklar önce bu
hesaptaki tutardan mahsup edilir, varsa kalan› “502- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar” hesab›na alacak yaz›l›r. 17
ÖRNEK-3: (CE) ‹flletmesinin 31.12.2002 y›l› ödenmifl sermaye tutar› 500 milyar TL.’d›r. ‹flletme 2004 y›l›nda enflasyon düzeltmesi yapacakt›r.18 Buna göre
ilgili hesaplama ve yevmiye kayd› afla¤›da görüldü¤ü gibi olacakt›r;
Tarih: Aral›k 2002
Düzeltme Katsay›s›: 1,13942 (328 S›ra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i
Ek-5’den)
Düzeltilmifl De¤er: 500 milyar * 1,13942 = 569.710.000.000.-TL.
Enflasyon Fark›: 569.710.000.000 - 500.000.000.000 = 69.710.000.000.-TL.
16 12 S›ra Numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i, 05.05.2004 tarihli ve 25453 say›l›
Resmi Gazete.
17 12 S›ra Numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i, 05.05.2004 tarihli ve 25453 say›l›
Resmi Gazete.
18 Ayr›nt›l› bilgi için bkz., Cemal Elitafl ve Murad Tiryakio¤lu, “Türkiye’ de Enflasyon Sorunu ve
Alternatif Bir Çözüm Önerisi Olarak Enflasyon Muhasebesi Sistemi”, Vergi Sorunlar›, Say› 191,
A¤ustos 2004.
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698 ENF.DÜZ.HES.

/
67.710.000.000

502 SER. DÜZ. OLUMLU FARKLARI

67.710.000.000

4.4. 648- ENFLASYON DÜZELTMES‹ KÂRLARI

“64 Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve Kârlar” hesap grubu içinde yer almaktad›r. Bu hesap mali tablolar›n enflasyon düzeltmesinden ortaya ç›kan net olumlu farklar›n “698- Enflasyon Düzeltme Hesab›”ndan ve y›llara yayg›n inflaat iflinde “358- Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›”ndan aktar›larak
izlendi¤i hesapt›r.

‹flleyifli, “698- Enflasyon Düzeltme Hesab›”ndan ve y›llara yayg›n inflaat iflinde
geçici kabulde “358- Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›”ndan bu
hesaba aktar›lan tutarlar söz konusu hesaplar›n borcuna karfl›l›k bu hesaba alacak
yaz›l›r. 19
4.5. 658- ENFLASYON DÜZELTMES‹ ZARARLARI (-)

“65 Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gider ve Zararlar” hesap grubu içinde yer
almaktad›r. Bu hesap mali tablolar›n enflasyon düzeltmesinden ortaya ç›kan net
olumsuz farklar›n “698- Enflasyon Düzeltme Hesab›”ndan ve y›llara yayg›n
inflaat iflinde “178- Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›”ndan
aktar›larak izlendi¤i hesapt›r.
‹flleyifli, “698- Enflasyon Düzeltme Hesab›”ndan ve y›llara yayg›n inflaat iflinde
geçici kabulde “178- Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›”ndan bu
hesaba aktar›lan tutarlar söz konusu hesaplar›n alaca¤›na karfl›l›k bu hesaba borç
yaz›l›r. 20
4.6. 697- YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT ENFLASYON DÜZELTME
HESABI ile 698- ENFLASYON DÜZELTME HESABI

“69 Dönem Net Kâr› ve Zarar›” hesap grubu içerisinde aç›lan “697 Y›llara
Yayg›n ‹nflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›” y›llara yayg›n inflaat ve onar›m ifllerine ait maliyet ve hakedifllere iliflkin enflasyon düzeltmeleri sonucu oluflan farklar›n izlendi¤i hesapt›r.
19 12 S›ra Numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i, 05.05.2004 tarihli ve 25453 say›l›
Resmi Gazete.

20 12 S›ra Numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i, 05.05.2004 tarihli ve 25453 say›l›
Resmi Gazete.
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‹flleyifli, y›llara yayg›n inflaat ve onar›m
ifllerine ait maliyetlere iliflkin enflasyon düzeltmeleri sonucu oluflan art›fllar
17. gruptaki ilgili defter-i kebir hesaplar›n›n (bu hesaplarda enflasyon
düzeltmelerinin yaratt›¤› farklar için
aç›lacak tâli hesaplar›n) borcuna
karfl›l›k bu hesab›n alaca¤›na kaydedilir.
Hakedifllere iliflkin düzeltmeler sonucu
oluflan art›fllar da 35. gruptaki ilgili
defter-i kebir hesaplar›n›n (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin
yaratt›¤› farklar için aç›lacak tâli hesaplar›n) alaca¤›na karfl›l›k bu hesab›n borcuna kaydedilir.
Bu hesap alacak ve borç kalan› vermesi durumuna göre “178- Y›llara Yayg›n
‹nflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›”
veya “358- Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›”na devredilerek kapat›l›r.
‹nflaat ve onar›m ifllerinde birden fazla
proje olmas› durumunda bu hesapta
her bir proje için bir tâli hesap aç›larak
farklar projeler itibariyle izlenir. 21
“69 Dönem Net Kâr› ve Zarar›” hesap
grubu içerisinde aç›lan “698 Enflasyon
Düzeltme Hesab›” parasal olmayan
k›ymetlerin düzeltilmesi sonucu oluflan
farklar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹flleyifli, parasal olmayan bilanço
kalemlerinin düzeltilmesi sonucu oluflan farklar, ilgili varl›k ve kaynaklara
iliflkin defter-i kebir hesaplar›na (bu
hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin

yaratt›¤› farklar için aç›lacak tali
hesaplara) karfl›l›k bu hesaba kaydedilir. Parasal olmayan varl›k kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesi sonucu ortaya ç›kan art›fllar bu hesab›n alaca¤›na, parasal olmayan kaynak
kalemlerindeki art›fllar ise borcuna
yaz›l›r.
Bu hesap, alacak ve borç kalan› vermesi durumuna göre, “648- Enflasyon
Düzeltmesi Kârlar›” veya “658- Enflasyon Düzeltmesi Zararlar›” hesab›na
devredilerek kapat›l›r.
Bilanço kalemleri yan›nda gelir tablosunu da düzelten iflletmeler parasal
olmayan varl›k ve kaynaklar›n düzeltme farklar›na ilave olarak gelir tablosu
kalemlerinin düzeltilmesinden ortaya
ç›kan farklar› da bu hesaba kaydederler. Gelir hesaplar›n›n düzeltilmesinden ortaya ç›kan farklar ilgili gelir
hesaplar›n›n (bu hesaplarda enflasyon
düzeltmelerinin yaratt›¤› farklar için
aç›lacak tâli hesaplar›n) alaca¤›na
karfl›l›k bu hesaba borç yaz›l›r. Gider
hesaplar›n›n düzeltilmesinden ortaya
ç›kan farklar da ilgili gider
hesaplar›n›n (bu hesaplarda enflasyon
düzeltmelerinin yaratt›¤› farklar için
aç›lacak tâli hesaplar›n) borcuna
karfl›l›k bu hesaba alacak yaz›l›r.
Hesab›n alacak kalan› “648- Enflasyon
Düzeltmesi Kârlar›” hesab›na, borç
kalan› ise “658- Enflasyon Düzeltmesi
Zararlar›” hesab›na devredilerek
kapat›l›r. 22

21 12 S›ra Numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i, 05.05.2004 tarihli ve 25453 say›l›
Resmi Gazete.
22 12 S›ra Numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i, 05.05.2004 tarihli ve 25453 say›l›
Resmi Gazete.
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5024 Say›l› Kanunun 5. maddesi ile
Vergi Usul Kanununa eklenen geçici
25. madde ve bu maddeye iliflkin olarak yay›mlanan 328 S›ra Numaral›
Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤ine
göre 31.12.2003 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesinde, parasal olmayan
kalemlerin düzeltilmesinden ortaya
ç›kan düzeltme farklar› ve s›f›rlanmas›
gereken özkaynak kalemleri “698 Enflasyon Düzeltme Hesab›” na aktar›l›r.
“698 Enflasyon Düzeltme Hesab›”n›n
kalan› gelir yada gider unsuru olarak
dikkate al›nmay›p “570 Geçmifl Y›llar
Kârlar›” hesab›na veya “580 Geçmifl
Y›llar Zararlar›” hesab›na aktar›larak
kapat›l›r.

5. SONUÇ
Enflasyon düzeltmesine imkân tan›yan
5024 Say›l› Kanuna göre y›ll›k enflasyonun %10’un üzerine ç›kmas›yla,
geçici beyan dönemlerinde enflasyon
düzeltmesi uygulamas› gereklili¤i ortaya ç›km›fl bulunmaktad›r. Ancak çeflitli meslek örgütlerinin (TÜRMOB,
SMMM ve YMM, v.b. gibi) yapt›¤›
çal›flmalar sonucunda belli bir limitin
alt›nda kalan iflletmelerin geçici beyan
dönemlerinde enflasyon düzeltmesi
yapma zorunlulu¤u ortadan kalkm›fl
durumdad›r. 23
5228 Say›l› Yasaya göre, 17.12.2003
tarihli ve 5024 Say›l› Kanunun geçici
1. maddesinde yer alan;

“Dileyen mükellefler, 2004 y›l›n›n
(kendilerine özel hesap dönemi tayin
edilenlerde 2004 y›l›nda biten hesap
döneminden sonra bafllayan) ilk geçici
vergi döneminde beyan edecekleri
geçici vergi matrah›n›n tespitinde”;
fleklinde olan ibaresi,
“31.12.2003 tarihi (kendilerine özel
hesap dönemi tayin edilenlerde 2004
y›l›nda biten hesap döneminin sonu)
itibar›yla aktif toplam› 7,5 trilyon Türk
Liras›’ n› veya hesap dönemine ait
cirolar› toplam› 15 trilyon Türk Liras›’
n› aflmayan mükelleflerden dileyenler,
2004 y›l› (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 y›l›nda biten
hesap döneminden sonra bafllayan
hesap dönemine iliflkin) geçici vergi
dönemlerinde beyan edecekleri geçici
vergi matrah›n›n tespitinde”;
fleklinde de¤ifltirilmifltir. 24
Madde hükmünde yer alan aktif toplam› ibaresi, Vergi Usul Kanununun
175 ve mükerrer 257. maddeleri
uyar›nca tespit edilen muhasebe standartlar›na, tek düzen hesap plan›na ve
mali tablolar›n ç›kar›lmas›na iliflkin
usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmifl bilançonun aktifinde yer alan
iflletme varl›klar›ndan oluflan net aktifi;
ciro toplamlar› ibaresi, ayn› mevzuata
uygun olarak düzenlenmifl gelir tablosunda yer alan, sat›lan mal ya da hiz-

23 TÜRMOB, “Enflasyon Düzeltmesine Erteleme”, TÜRMOB Haber, Ankara: Fersa Matbaas›, Y›l:1,
Say›:3, A¤ustos 2004, s.8.
24 Vergi Usul Kanunu Sirküleri 8, Say›: VUK-8/2004-6/Enflasyon Düzeltmesi Uygulamas›-5, Tarihi:
02.08.2004 ve Vergi Usul kanunu Sirküleri 11, Say›: VUK-11/2004-9/Enflasyon Düzeltmesi Uygulamas›8, Tarihi: 14.08.2004.
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metler karfl›l›¤›nda al›nan ya da tahakkuk ettirilen tutarlardan oluflan gayri
safi has›lat› ifade etmektedir. 25

Bu noktada flu da belirtilmelidir ki;
2005 Mart TEFE oran› % 8,16 olarak
gerçekleflti¤inden, 2005 y›l› ilk geçici
vergi dönemi için Enflasyon Düzeltmesi (Muhasebesi) yap›lmayacakt›r.
213 Say›l› V.U.K. mükerrer 298. maddede belirtilen flartlar oluflmam›flt›r.

Yap›lan tüm düzenlemeler Enflasyon
Muhasebesi’nin baflar›l› ve sorunsuz
bir flekilde uygulanabilmesi ortak
temeline dayanmaktad›r. Bu amaçla
uygulay›c›lar›n hatalar›n› minimal
seviyeye indirebilmek amac›yla
yap›lan yasal düzenlemeleri yak›ndan
takip etmeleri gerekmektedir. Yap›lan
bu çal›flma ile hem uygulay›c›lara ve
hemde teoritisyenlere düzenli ve örnek
uygulamal› bir çal›flma sunmak amaçlanm›flt›r.
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‹fiLETME BÜTÇELER‹NE ETK‹N B‹R
BAfiLANGIÇ:
MS OFFICE EXCEL PROGRAMI ‹LE EN
UYGUN MAMUL KARMASININ
OLUfiTURULMASI
Yrd. Doç. Dr. Sait Y. KAYGUSUZ
Uluda¤ Üniversitesi ‹.‹.B.F. ‹flletme Bölümü
Ö¤r.Gör.Dr. fiükrü DOKUR
Uluda¤ Üniversitesi ‹.‹.B.F. ‹flletme Bölümü

‹

1. G‹R‹fi
flletmeler, belirsizli¤in hakim oldu¤u rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermektedirler. Böyle bir ortam, iflletmeleri gelece¤e iliflkin hareket tarzlar›n›
daha önceden belirlemeye ve önlemlerini almaya zorlamaktad›rlar. Stratejik
amaçlar›n belirlenmesi ile bafllayan planlama sürecinin en önemli bilefleni bütçelerdir. Bütçeler ile iflletmenin k›sa ve uzun dönemli planlar› say›sal olarak ifade
edilmektedir. ‹flletme bütçelerinin bafllang›ç noktas› sat›fl bütçesidir. Sat›fl bütçelerinin iflletmenin faaliyet gösterdi¤i ortamdaki f›rsat ve tehditler ile iflletmenin
zay›f ve güçlü yönlerinin dikkate al›narak oluflturulmas› gerekmektedir. Pazar›n
beklentilerine en k›sa zamanda uyum sa¤lamak için iflletmeler birbirinden farkl›
mamuller üretmektedir. Mamul karmas›n›n, iflletmenin birincil amac› olan kar
elde etmek do¤rultusunda oluflturulmas› gerekmektedir. Oluflturulacak mamul
karmas› ile, sat›fl bütçesinde hangi tür mamullerden kaç adet sat›laca¤› belirlenecektir. Mamul karmas›nda hangi mamule öncelik verilece¤i konusunda, mamul
karmas›nda yer alan mamullerin katk› paylar› esas al›nmaktad›r. Bu çal›flmada,
MS Office Excel program› ile en uygun mamul karmas›n›n nas›l oluflturulaca¤›
aç›klanmaktad›r.
2. ‹fiLETME BÜTÇELER‹
Bütçe, iflletmelerin bir y›l veya daha k›sa bir zaman dilimi içerisinde kaynaklar›n›
nerelerden elde edece¤ini ve bu kaynaklar› en etkin bir flekilde nerelerde kullan›laca¤›n› gösteren bir pland›r. 1 Bütçe, iflletme yönetiminin gelece¤e yönelik
1 LAZOL, ‹brahim, “Maliyet Muhasebesi”, Ekin Kitapevi, 2. Bask›, Bursa-2004 s.259.
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yapt›¤› planlar›n kantitatif bir ifadesidir. Bütçe, ayn› zamanda yap›lan
plan›n koordinasyonu ve uygulanmas›na yard›mc› olan bir araçt›r. Bir
iflletme bütçesi, yap›lan plan›n finansal
ve finansal olmayan özelliklerini kapsar ve iflletmenin gelecekte izleyece¤i
bir yol haritas› olarak kullan›l›r .2
Gelecekle ilgili gerçekçi karar vermek
ve iflletmeninin k›t kaynaklar›n› en
etkin bir flekilde kullanmak amac› ile
yöneticilerin gelece¤e yönelik tahminlerde bulunmas› gerekmektedir.3 Tahminlerin, iflletmenin içinde bulundu¤u
rekabetçi ortam›n gerekleri ve iflletmenin kendi dinamikleri göz önünde tutularak oluflturulmas› gerekmektedir.
Gelece¤e yönelik planlar›n oluflturulmas› bütçeleme olarak ifade edilmektedir.
‹flletmedeki tüm birimlerin faaliyetlerini kapsayan bütçe, ana bütçe olarak
ifade edilmektedir. Ayr›ca, iflletme
birimlerine ait bütçeler de oluflturulmaktad›r. Ana bütçe, iflletme yönetiminin gelece¤e iliflkin operasyonel ve
finansal planlar›n›n kapsaml› bir ifadesidir. Ana bütçede operasyonel ve
finansal kararlar yer almaktad›r. Operasyonel kararlar, k›t kaynaklar›n en
etkin bir flekilde nas›l kullan›laca¤›na
2
3
4
5
6

odaklanmaktad›r. Finansal kararlar ise,
finansal kaynaklar›n nas›l elde edilece¤ine ve en etkin bir flekilde nas›l kullan›laca¤›na odaklanmaktad›r 4.
Etkin bir bütçenin haz›rlanmas› için
iflletmede tüm yöneticilerin bütçeleme
sürecine aktif bir flekilde kat›lmas›
gerekir. Bütçe haz›rlan›rken, iflletmenin tüm imkanlar› ve k›s›tlar› dikkate
al›nmal›d›r. Bu ba¤lamda bütçeye,
sadece gelece¤e yönelik planlar›n oluflturulmas› gibi genel bir bak›fl aç›s› ile
bakmamak gerekir.
Etkin bir flekilde haz›rlanarak uygulanan bütçelerden bir çok faydalar sa¤lanabilir. Bütçelerden sa¤lanacak faydalar, bütçenin ifllevleri olarak afla¤›da
s›n›fland›r›lmaktad›r:5
• Bütçe, bir planlama arac›d›r.
• Bütçe, bir denetleme arac›d›r.
• Bütçe, bir baflar› de¤erlendirme arac›d›r.
• Bütçe, bir koordinasyon arac›d›r.
• Bütçe, bir iletiflim arac›d›r.
3. STRATEJ‹ VE PLANLAR
Strateji, yenili¤i, ilerlemeyi ve iflletmenin devaml› olarak çevreye uyumunu
veya çevre ile karfl›l›kl› uyuflum içinde
olmas›n› sa¤layarak meydana gelen
de¤ifliklikleri kontrol alt›na alan yönetsel bir araçt›r.6 Strateji, bir iflletmenin

HORNGREN, Charles T., FOSTER, George, DATAR, Srikant M., “Cost Acccounting: A Managerial
Emphasis”, Prentice-Hall,10. Bask›, 2000, s.178.
KARTAL, Ali, “Yönetim ve Maliyet Muhasebesi-II”, Eskiflehir-2001, s.42.
HORNGREN, vd., agk., s.178.
BÜYÜKM‹RZA, Kamil, “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Tekdüzene Uygun Bir Sistem Yaklafl›m›”
Bar›fl Kitap Bas›n Yay›n Da¤›t›m, 6. Bask›, Ankara-1999, s.599-601.
EREN, Erol, “‹flletmelerde Stratejik Yönetim ve ‹flletme Politikas›”, Der Yay›nlar›, ‹stanbul-1997, s.6.
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faaliyetleri aras›nda uyum sa¤lamakt›r. Bir stratejinin baflar›s› da faaliyetlerin en
iyi flekilde yap›lmas›na ve kendi içinde bütünleflmesine ba¤l›d›r.7 Strateji, iflletmenin mevcut olanaklar›n›n pazar›n f›rsat ve tehditlerine nas›l uyum sa¤layaca¤›na iliflkin gelifltirilen hareket tarzlar› olarak da tan›mlanmaktad›r.

Bütçeler, stratejik analizin önemli bileflenidir. Stratejik analizin temelinde k›sa
ve uzun dönemli planlar yer almaktad›r. Bu planlar, bütçenin haz›rlanmas›nda
bafllang›ç noktas›d›r. Bu ba¤lamda, ilk olarak iflletme stratejisinin oluflturulmas›
gerekmektedir. ‹flletme d›fl› faktörlerin belirlenmesi ile stratejinin oluflturulmas›na bafllan›lmaktad›r. D›fl çevre faktörleri aras›nda rekabet düzeyi, teknolojik
geliflmeler, faaliyette bulunulan ülke(ler)deki ekonomik koflullar, yasal düzenlemeler ve sosyal faktörler yer almaktad›r. Bu tür faktörlerin ayr›nt›l› bir flekilde
incelenmesi, iflletme için f›rsat ve tehditlerin en iyi flekilde tan›mlanmas›n› sa¤layacakt›r. ‹flletmenin iç çevre faktörleri aras›nda finansal yap›, yönetsel deneyim
ve uzmanl›k, fonksiyonel örgüt yap›s› ve organizasyonel kültür gibi faktörler yer
almaktad›r. ‹flletmenin güçlü ve zay›f yönlerinin tan›mlanan f›rsat ve tehditlere
en iyi fleklide uyum sa¤lamas›, iflletme stratejisini oluflturmaktad›r.8

Planlama, iflletmenin stratejik amaçlar›n›n belirlenmesi ile bafllar. Strateji, plan
ve bütçeler bir bütünü oluflturmaktad›r ve üçü de birbirini etkilemektedir. Stratejik amaçlar, uzun dönemli amaçlar ve k›sa dönemli amaçlar fleklinde iflletmeyi
gelece¤e ve gelece¤in belirsizli¤ine karfl› en iyi flekilde haz›rlamak için belirlenmelidir. Buna paralel olarak da k›sa ve uzun dönemli bütçeler oluflturulmaktad›r.
Uzun Dönemli Planlama

Uzun Dönemli Bütçeler

K›sa Dönemli Planlama

K›sa Dönemli Bütçeler

Stratejik Amaçlar

fiekil 1. Strateji, Plan ve Bütçe ‹liflkisi
Kaynak: HORNGREN, agk., s. 179
7 PORTER, “What Is Strategy”, Harvard Business Review, November/December-1996, s.75.
8 BLOCHER, Edward J./CHEN, Kung H./LIN, Thomas W., “Cost Management: A Strategic Emphasis”,
2.Bask›, McGraw-Hill, 2002, s.342.
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‹flletmenin uzun dönemli plan› ile, 5 ile
10 y›ll›k bir dönemde plan›n uygulanmas› için gerekli hareket tarzlar› belirlenir. Uzun dönemli planlama, sermaye bütçesini kapsamaktad›r. Sermaye
bütçesi ile iflletmenin uzun dönemli
projeleri aras›nda de¤erlendirme
yap›lmaktad›r. Di¤er taraftan ana
bütçe, iflletme stratejisi ve uzun vadeli
amaçlar› k›sa dönemli uygulamalara
dönüfltürmektedir. ‹flletmenin ihtiyac›na göre, üçer ve alt›flar ayl›k ve y›ll›k
zaman dilimlerini kapsayan k›sa
dönemli bütçeler haz›rlanmaktad›r.
4. ‹fiLETME BÜTÇELER‹N‹N
DÜZENLENMES‹

‹flletme bütçelerinin düzenlenmesinde,
bafllang›ç noktas› olarak stratejik
amaçlar esas al›nmaktad›r. Stratejik
amaçlara uygun olarak uzun ve k›sa
dönemli bütçelerin haz›rlanmas›nda
afla¤›daki ad›mlar izlenmelidir:9
• ‹flletme vizyonunun belirlenmesi,

• ‹flletmenin mevcut durumunun belirlenmesi,
• Bütçe varsay›m ve hedeflerinin belirlenmesi,
• Bütçenin haz›rlanmas› ve kontrolü.

Haz›rlanacak bütçenin iflletme yönetimi taraf›ndan desteklenmesi gerekmektedir. Sorumluluk merkezi yöneticileri bütçenin haz›rlanma sürecine
etkin bir flekilde kat›lmal›d›r. Bütçe
hedefleri, iflletmenin mevcut imkanlar›
ile ulaflamayaca¤› kadar yüksek ve
belirsiz olmamal›d›r.10 Aksi taktirde,
gerçekçi olmayan bütçe hedeflerinin
tutturulmamas› iflletmede baflar›s›zl›k
olarak kabul edilecektir. Bu, bir taraftan iflletme yönetiminin, di¤er taraftan
da sorumluluk merkezleri yöneticilerinin baflar›s›zl›¤› olarak tan›mlanacakt›r. ‹flletmenin stratejik amaçlar›,
uzun dönemli amaçlar› ve planlar› ile
k›sa dönemli amaçlar› aras›ndaki iliflki
fiekil 2 üzerinde gösterilmektedir.

9 LAZOL, agk., s. 267-269.
10 USLU, Selçuk, “Planlama ve Kontrol Aç›s›ndan Maliyet Muhasebesi”, Gazi Üniversitesi Yay›nlar›, Yay›n
No:170, Ankara-1991, s.312.
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Stratejik Amaçlar, Uzun
Dönemli Amaçlar ve Uzun
Dönemli Plan
K›sa Dönemli Amaçlar

Sermaye Bütçesi

Sat›fl Bütçesi
Üretim Bütçesi
D‹MM
Giderleri
Bütçesi

D‹
Giderleri
Bütçesi

Faaliyet
Giderleri
Bütçesi

Faaliyet
Bütçeleri

GÜG
Bütçesi

Finansal
Bütçeleri

Nakit Bütçesi
Bütçelenmifl Gelir Tablosu
Bütçelenmifl Bilanço
Bütçelenmifl Nakit Ak›m Tablosu

fiekil 2.Ana Bütçe
Kaynak: BLOCHER, vd., agk., s.349

5. SATIfi BÜTÇES‹

Ana bütçenin bafllang›ç noktas›, sat›fl
bütçesidir. Ana bütçede yer alan üretim
ve faaliyet bütçeleri ve finansal bütçeler, sat›fl bütçesine ba¤l›d›r. Bu nedenle sat›fl bütçesinin gerçekçi bir flekilde
haz›rlanmas›, ana bütçenin gerçekçi
olmas› aç›s›ndan oldukça önemlidir.
‹flletmelerin temel amac› kar elde
etmektir. Kar elde etmek için iflletme-

lerin sat›fl yapmas› gerekmektedir. Bu
nedenle, iflletmelerde tüm faaliyetlerin
ortak paydas›nda sat›fllar› art›rmak
amac› vard›r. Sat›fl bütçelerinin haz›rlanabilmesi için iflletmenin gelece¤e
yönelik sat›fl tahminlerini oluflturmas›
gerekmektedir. Sat›fl tahminleri dikkatli ve do¤ru bir biçimde yap›ld›¤›nda
bütçeleme sürecindeki birbirini izleyen
aflamalara daha da gerçekçi olacakt›r.11

11 ÜSTÜN, Rifat, “Yönetim Muhasebesi, Tekdüzen Hesap Plan› Uygulamal›” Bilim Teknik Yay›nevi,
4. Bask›, ‹stanbul-1999., s. 76.
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Sat›fl tahminleri oluflturulurken afla¤›da
s›ralanan faktörlerin dikkate al›nmas›
gerekmektedir:12

• Genifllemek için pazar›n büyüklü¤ü
yeterli mi?

• Geçmifl y›llara göre sat›fllar›n art›fl
trendi,

• Potansiyel müflterilerin sat›nalma
döngüsü nas›l?

• Mevcut sat›fl hacmi,

• Rakiplerin stratejileri,

• Fiyatlama politikalar›,

• Vadeli sat›fl politikalar›,

• Sat›fl› art›rmaya yönelik faaliyetler
(‹skonto, reklam ve tan›t›m faaliyetleri
gibi).

Sat›fl bütçesi, iflletme stratejisine paralel olarak düzenlenmelidir. Fiyatlama
çal›flmalar›, üretim miktar› ve rakip
iflletmelerin davran›fllar›na göre yürütülmelidir. Bu aflamada afla¤›daki sorulara cevap aranmal›d›r: 13
Mamuller ile ilgili sorular;

• Hangi mamuller sat›labilir?

• Hangi mamuller yükselme, hangi
mamuller duraklama ve hangi mamuller düflüfl dönemini yafl›yor?
Pazar ile ilgili sorular;

• Hedef pazar neresi? Müflteriler kimler?
• Hedef pazar›n büyüklü¤ü ve hedef
pazara özgü özellikler biliniyor mu?

• Pazar pay› büyüyor mu, sabit mi veya
düflüyor mu?
• Pazar› bölümlere ay›rmak mümkün
mü? Mümkünse nas›l bölümlenecektir?

• Hedef pazardaki müflterilere nas›l
ulafl›lacak?

• Yeni girilecek veya b›rak›lacak
pazarlar var m›?

Rakipler ile ilgili sorular;

• En yak›n do¤rudan ve dolayl› rakipler
kimlerdir?
• Rakiplerin stratejileri biliniyor mu?

Stratejik amaçlar, kar elde etmek ve
kar› art›rmak do¤rultusunda oluflturulmaktad›r. Ancak, iflletmenin istedi¤i
kar düzeyine ulaflmas›n› engelleyen
faktörler vard›r. Bir taraftan pazardan
yeterli talep gelmemesi, di¤er taraftan,
pazardan gelen talebin iflletmenin mevcut kapasitesi ile karfl›lanamamas›
sat›fllar›n art›r›lmas›n› engelleyecektir.
‹lkinde pazar, ikincisinde kapasite
sat›fllar›n art›r›lmas›n› engelleyici
k›s›tlar olarak tan›mlanacakt›r. Bu
nedenle, sadece sat›fl tahminlerinin
oluflturulmas›, iflletmenin hedefledi¤i
sat›fllar› yapaca¤›na ve kar› art›rabilece¤i anlam›na gelmemektedir. Hangi
mamullerin hangi fiyatlardan sat›laca¤›
sat›fl bütçesi ile belirlenmelidir. Sat›fl
bütçesi ile iflletmenin planlanan gelirleri belirlenir. 14 Ancak, hangi mamullerin iflletmenin kar›n› art›racak flekilde

12 BLOCHER vd., ahk., s.350.
13 LAZOL, agk., s.270-271.
14 YALKIN, Yüksel Koç, “Yönetim Arac› Olarak ‹flletme Bütçeleri”, Turhan Kitapevi, Ankara-1989. s.87.
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sat›fl bütçesinde yer almas› gerekti¤ine karar verilmelidir. ‹flletmenin üretti¤i
mamuller aras›nda, katk› pay› yüksek olan mamullere sat›fl s›ras›nda öncelik
verilmelidir. Di¤er bir ifade ile, mamul karmas› oluflturulurken katk› pay› yüksek
olan mamullere öncelik verilmelidir. 15 Bu sayede iflletme, sabit maliyetleri daha
erken bir sat›fl hacminde karfl›layabilecek ve daha önce kara geçebilecektir. Üretilen mamullerin hangilerine mamul karmas›nda öncelik verilece¤i konusunda;
(1) Mamul bafl›na katk› pay› ve (2) Mamulün ifllem süresi bafl›na katk› pay› esas
al›nmaktad›r. K›s›tlar›n oldu¤u bir ortamda en uygun mamul karmas›n›n oluflturulmas› için uygulanagelen bu yöntemler d›fl›nda Microsoft Excel program› kullan›lmaktad›r. Excel program›nda yer alan Çözücü (Solver) arac› yard›m› ile en
uygun mamul karmas› oluflturulmaktad›r. Uygulama bafll›¤› alt›nda üç yönteme
göre oluflturulan sat›fl bütçesi karfl›laflt›rmal› olarak anlat›lmaktad›r.
6. UYGULAMA

ABC üretim iflletmesi M1, M2 ve M3 mamullerini üretmektedir. M1 ve M2
mamulleri dört Gider Yerinde (GY) iflleme tabi tutularak üretilmektedir. M3
mamulü ise GY2 d›fl›ndaki gider yerlerinde iflleme tabi tutularak üretilmektedir.
M1 mamulünün üretim süresi 55 dk/br., M2 mamulünün üretim süresi, 49 dk/br.
ve M3 mamulünün üretim süresi ise, 73 dk/br.’ dir. ‹flletme yönetimi, gelecek
faaliyet dönemine iliflkin sat›fl bütçesini olufltururken üretilen bu mamullerden
oluflturulacak en uygun mamul karmas›n› kullanacakt›r. Üretilen mamullere iliflkin bilgiler Tablo 1 üzerinde gösterilmektedir.
Tablo 1. ABC ‹flletmesinin Üretti¤i Mamullere ‹liflkin Veriler

Sat›fl Fiyat› (YTL/br.)
Y›ll›k Talep (br.)
De¤iflken Maliyet (YTL/br.)
Gider Yerlerinde Üretim Süresi
(dk/br.)
GY1
GY2
GY3
GY4

MAMULLER
M1
M2
M3
90
100
25
4.000
3.000
1.000
45
40
20
55
49
73
15
15
15
10

9
30
5
5

18
15
40

KAPAS‹TE
144.000 dk/y›l
144.000 dk/y›l
144.000 dk/y›l
144.000 dk/y›l

15 ERTÜRK, Halis, “Endüstri ‹flletmelerinde Marjinal Maliyetlerle Kara Geçifl Analizleri”, Bursa ‹ktisadi ve
Ticari ‹limler Akademisi ‹flletme Fakültesi Yay›n No:54. Bursa- 1981, s.66.
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Mamul karmas›n›n oluflturulmas›nda, hangi mamullere öncelik verilece¤i belirlenirken, mamul bafl›na katk› paylar› esas al›nmaktad›r. 16 Her mamulün katk›
paylar› Tablo 2’ de gösterilmektedir.
Tablo 2. Mamul Baz›nda Katk› Paylar›

MAMULLER

M1

1
Sat›fl Fiyat› (YTL/br.)
2
De¤iflken Maliyet (YTL/br.)
(1-2) Katk› Pay› (YTL/br.)

90
(45)
45

M2

100
(40)
60

M3

25
(20)
5

Mamullerin katk› paylar› esas al›narak mamul karmas› oluflturuldu¤unda öncelik
en yüksek katk› pay›na sahip olan M2 mamulüne verilecektir. Öncelik s›ras› ve
kapasite imkanlar›na göre M1 ve M3 mamulleri de mamul karmas›nda yer alacakt›r. Her gider yerinin kapasitesi 144.000 dk/y›l’ d›r. M2 mamulünden 3.000
br. üretilecek ve üretim kapasitesinin 90.000 dk.’l›k k›sm› kullan›lacakt›r. Geriye kalan 54.000 dakikada 3.600 br. (54.000 dk/15 dk/br.) M1 mamulü üretilebilecektir. 144. 000 dakikal›k kapasitede M1 ve M2 mamulleri üretilecektir. Bu,
M3 mamulünün üretilemeyece¤i ve dolay›s› ile mamul karmas›nda yer almayaca¤› anlam›na gelmektedir.
Katk› paylar›na göre oluflturulan mamul karmas› kullan›larak düzenlenen sat›fl
bütçesinde sat›fl has›lat›, 624.000 YTL olarak hesaplanmaktad›r (Tablo 3).
Tablo 3. Sat›fl Bütçesi (Katk› pay›na Göre)
M1
3.600
90
324.000

1
Sat›lacak Miktar (br.)
2
Sat›fl Fiyat› (YTL/br.)
(1x2)Toplam Sat›fl Has›lat› (YTL)

MAMULLER
M2
TOPLAM
3.000
100
300.000
624.000

Her mamule iliflkin üretim süresi Tablo 4 üzerinde gösterilmektedir. Mamullerin
gider yerlerinde ifllem gördü¤ü süre ile gider yerlerinin kapasitesi
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, GY2’ de kapasite k›s›tl› oldu¤u görülmektedir (Tablo 4).
Üretim süresi için üst s›n›r, her gider yerinde 144.000 dk/y›l oldu¤una göre, ifllet16 GÜRSOY, Cudi Tuncer, “Yönetim ve Maliyet Muhasebesi”, Beta Bas›m Yay›n Da¤›t›m, 2. Bask›,
‹stanbul-1999. s, 432
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menin ulaflabilece¤i azami üretim süresi 144.000 dk/y›l olacakt›r. Üretim süresi
ve miktar›, GY2’ ye ba¤l› olarak belirlenecektir. Nedeni, pazar›n talep etti¤i
mamulleri karfl›lanmas› için di¤er gider yerlerinde kapasite k›s›d› söz konusu
olmamas›d›r.
Tablo 4. Üretim Süreleri

G‹DER

YERLER‹
GY1
GY2
GY3
GY4

M1
90.000 dk.

MAMULLER
M2

M3

27.000 dk

27.000 dk

F‹‹L‹

KAPAS‹TE

(15 dk/br. x 6.000 br.) (9 dk/br. x 3.000 br.) (18 dk/br. x 1.500 br.) 144. 000 dk.
90.000 dk
90.000 dk
(15 dk/br. x 6.000 br.) (30 dk/br. x 3.000 br.)
90.000 dk.
15.000 dk.

----22.500 dk.

180.000 dk

(15 dk/br. x 6.000 br.) (5 dk/br. x 3.000 br.) (15 dk/br. x 1.500 br.) 127.000 dk.
60.000 dk
15.000 dk.
60.000 dk.
(10 dk/br. x 6.000br.) (5 dk/br. x 3.000 br.) (40 dk/br. x 1.500 br.) 135.000 dk.

Tablo 5 üzerinde ise, iflletmenin her gider yerinde kapasite kullan›m oranlar›
hesaplanmaktad›r. GY2’ de % 125 lik kapasite kullan›m› sözkonusudur. GY2
d›fl›ndaki gider yerlerinde pazar›n talepleri karfl›lanabilmektedir. GY1, GY2 ve
GY3 gider yerlerinde kapasite, k›s›tlay›c› bir unsur de¤ildir. ‹flletmenin mamul
karmas›, hangi mamullerden kaç birim üretilece¤i GY2’ ye göre oluflturulmaktad›r. Di¤er bir ifade ile, mamul karmas›n›n oluflturulmas›nda GY2’ deki kapasite k›s›d› belirleyici olacakt›r.
Tablo 5. Üretim Süresi ve Kapasitenin Karfl›laflt›r›lmas›
(1)
(2)
3
4
G‹DER YERLER‹
Fiili Kapasite Kullan›labilir
(2-1)
(1/2)
Kapasite At›l (Eksik) Kapasite
Kapasite Kullan›m
Oranlar›
GY1
144.000 dk.
144.000 dk
1,00
GY2
180.000 dk.
144.000 dk. (40.000 dk)
1,25
GY3
127.500 dk.
144.000 dk. 16.500 dk.
0,89
GY4
135.000 dk.
144.000 dk. 9.000 dk.
0,94
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Di¤er taraftan, mamul karmas›nda hangi mamule öncelik verilece¤i konusunda
daha etkin bir yöntem olarak, mamullerin ifllem gördü¤ü gider yerlerinde ifllem
süresi bafl›na katk› pay› esas al›nabilir. 17 Her mamulün birim katk› paylar›,
mamulün üretim süresine bölünmekte ve ifllem süresi bafl›na en yüksek katk›
pay›n› getiren mamule mamul karmas›nda öncelik verilmektedir. ‹fllem süresi
bafl›na katk› pay› hesaplamas› Tablo 6 üzerinde gösterilmektedir.
Tablo 6. Mamul Baz›nda Üretim Süresi Bafl›na Katk› Paylar›

1 Katk› Pay› (YTL/br.)
2 Üretim Süresi (dk/br.))
(1/2)‹fllem Süresi Bafl›na Katk› Pay› (YTL/dk.)

MAMULLER

45
60
15 dk 30 dk
3
2

5
---

Bu durumda, mamullerin mamul karmas›ndaki öncelik s›ras› M3, M1 ve M2 olarak belirlenecektir. Öncelik s›ras›na göre, M3 mamulünden 1.500 br. üretilecektir. M3 mamulünün GY2’ de iflleme tabi tutulmamas›, üretilmeyece¤i anlam›na
gelmemektedir. M3 mamulü GY2’ nin kapasitesini iflgal etmemekte, dolay›s› ile
144.000 dk.’ l›k kapasiteyi sadece M1 ve M2 mamulleri kullanmaktad›r. 6.000
br. üretilecek M1 mamulü kapasitenin 90.000 dk.’ l›k k›sm›n› kullanacakt›r.
Geriye kalan 54.000 dk.’ da (144.000 dk-90.000 dk.) ise, M2 mamulünden 1.800
br. (54.000 dk./30 dk/br.) üretilecektir. Sonuç olarak, M1 mamulünden 6.000 br,
M2 mamulünden 1.800 br. ve M3 mamulünden ise 1.500 br. üretilecektir. Bu
mamul karmas› ile oluflturulan sat›fl bütçesi Tablo 7 üzerinde gösterilmektedir.
Tablo 7.Sat›fl Bütçesi (‹fllem Süresi Bafl›na Katk› pay›na Göre)

1 Sat›lacak Miktar (br.)
2 Sat›fl Fiyat› (YTL/br.)
(1x2)Toplam Sat›fl Has›lat› (YTL)

MAMULLER
M1
M2
M3 TOPLAM
6.000
1.800
1.500
90
100
25
540.000 180.000 37500 757.500

‹fllem süresi bafl›na katk› paylar›n› göre oluflturulan mamul karmas› kullan›larak
düzenlenen sat›fl bütçesinde sat›fl has›lat› 757.000 YTL olarak hesaplanmaktad›r.
Mamul karmas›n›n, mamul bafl›na katk› pay› esas al›narak oluflturuldu¤u durumda azami sat›fl has›lat›n›n 624.000 YTL, ifllem süresi bafl›na katk› pay› esas
17 YÜKÇÜ, Süleyman, “Yönetim Aç›s›ndan Maliyet Muhasebesi”, Anadolu Matbaac›l›k, 3. Bask›,
‹zmir-1998, s. 534.
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al›narak oluflturuldu¤u durumda göre azami sat›fl has›lat›n›n 757.500 YTL olaca¤› planlanmaktad›r.

Çal›flman›n bundan sonraki k›sm›nda, ayn› veriler kullanarak MS Office Excel
program› arac›l›¤› ile mamul karmas›n›n nas›l oluflturulaca¤› ad›m ad›m incelenmektedir. Her fleyden önce amaç fonksiyonunun oluflturulmas› ve k›s›tlay›c›lar›n
belirlenmesi gerekmektedir.
Amaç fonksiyonu;
K›s›tlay›c›lar;

Maksimum:

45M1 + 60M2 + 5M3

GY1

15M1 + 9M2 + 18M3 ≤ 144.000

GY3

15M1 + 5M2 + 15M3 ≤ 144.000

GY2

15M1 + 30M2 ≤ 144.000

GY4

10M1 + 5M2 + 40M3 ≤ 144.000
0 ≤M1≤ 6.000
0 ≤M2≤ 3.000
0 ≤M3≤ 1.500

En uygun mamul karmas›n›n oluflturulmas› için, amaç fonksiyonu ve
k›s›tlay›c›lar Excel çal›flma sayfas›na aktar›lacakt›r. Verilerin çal›flma sayfas›na
aktar›lm›fl biçimi Tablo 8 üzerinde gösterilmektedir.
Tablo 8. Çal›flma Sayfas›
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Her mamulün sat›fl fiyat›, birim de¤iflken maliyeti ve gider yerlerindeki üretim
süreleri çal›flma sayfas›nda yer almaktad›r. Mamullerin gider yerlerinde ifllem
süresi dikkate al›narak toplam üretim süresi hesaplanmaktad›r. E10 hücresinde
yer alan 144.000 dk. hesaplan›rken hücreye flu formül girilmifltir:
B10*B16+C10*C16+D1*D16. Di¤er hücrelerde de benzer ifllemler yap›lmaktad›r. Toplam süre, kapasiteye bölünerek kapasite kullan›m oranlar› hesaplanmaktad›r (G10 = E10/F10).
Çal›flma sayfas›na veriler girildikten sonra, araçlar menüsünden çözücü arac›
seçilir. Tablo 9’ da gösterilen çözücü parametreleri bafll›kl› iletiflim kutusunda
hedef hücre kutucu¤una E17 hücresi, hedef hücre olarak girilir. Hedef hücrenin
de¤erinin büyük olmas› istendi¤ine göre, çözücü parametreleri üzerinde En
Büyük seçene¤i iflaretlenecektir. De¤iflen hücreler kutusunda de¤iflen de¤erler
yer ($B$16:$D$16) alacakt›r. De¤iflen de¤erler, pazar taraf›ndan talep edilen
mamul miktarlar›n› temsil etmektedir.
Tablo 9. Çözücü Parametreleri

Çözücü parametrelerine daha sonra k›s›tlay›c›lar eklenecektir. K›s›tlar›n eklenmesi s›ras›nda karfl›m›za Tablo 10 ç›kacakt›r. Burada k›s›tlay›c›lar eklenecektir.
Tablo 10. K›s›tlar›n Eklenmesi

K›s›tlar›n eklenmifl flekli ile çözücü parametreleri Tablo 11’ de gösterilmektedir.
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Tablo 11. Çözücü Parametreleri

Bir sonraki aflamada Çöz kutucu¤u iflaretlenerek çözüm oluflturulur.

Tablo 12. Excel Program› ‹le Oluflturulan En Uygun Mamul Karmas›

Tablo 12 üzerinde gösterildi¤i gibi GY2’de kapasitenin %100’ ü kullan›lmaktad›r. Bu, GY2’ de kapasitenin etkin olarak kullan›ld›¤› anlam›na gelmektedir.
Excel program› ile oluflturulan mamul karmas›nda M1 mamulünden 6.000 br.
(B16), M2 mamulünden 1.800 br. (C16) ve M3 mamulünden 1.500 br. (D16) yer
almaktad›r. M3 mamulünün de mamul karmas›nda yer ald›¤› görülmektedir.
Excel program› arac›l›¤› ile oluflturulan mamul karmas› ile haz›rlanan sat›fl bütçesi Tablo 13’ de gösterilmektedir.
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Tablo 13. Sat›fl Bütçesi (Excel Çözümüne Göre)

MAMULLER
M1
M2
M3 TOPLAM
1 Sat›lacak Miktar (br.)
6.000
1.800
1.500
2 Sat›fl Fiyat› (YTL/br.)
90
100
25
(1x2)Toplam Sat›fl Has›lat› (YTL) 540.000 180.000 37.500 757.500
7. SONUÇ
‹flletmenin mevcut imkanlar› dahilinde amaçlar›na ulaflmas› kaynaklar›n›n en
etkin bir flekilde kullan›lmas› ile mümkün olacakt›r. Amaç kar elde etmektir.
Sat›fl bütçesinde sat›fl geliri, mamul karmas›n›n katk› pay› esas al›narak oluflturuldu¤u durumda 624.000 YTL, ifllem süresi bafl›na katk› pay› ve Excel program›
arac›l›¤› ile oluflturuldu¤u durumda göre azami sat›fl has›lat›n›n 757.500 YTL
olaca¤› planlanmaktad›r.
Katk› pay› yöntemi, esas al›narak oluflturulan mamul karmas›nda M3 mamulü
yer almamaktad›r. Bu, M3 mamulünün has›lat, maliyet ve müflteri boyutunda
yap›lacak analizlerde dikkate al›nmamas›na neden olacakt›r. M3 mamulünün yer
almad›¤› karmada, direkt maliyetler d›fl›ndaki maliyetler M1 ve M2 mamullerine yüklenecektir. Di¤er taraftan, pazardan M3 mamulüne gelen talebin karfl›lanmamas› da mevcut ve potansiyel müflterilerde tatminsizli¤e neden olacakt›r. Bu
nedenle, sat›fl bütçesine sadece sat›fl fiyat› ve sat›fl miktar›n›n çarp›lmas› ile
haz›rlanan bir tablo gözü ile bak›lmamal›d›r. Sat›fl bütçesi, sat›fl has›lat›, üretim
maliyeti, kar, stok devir h›z›, nakit hareketleri, müflteri tatmini ve sadakati gibi
finansal ve finansal olmayan bir çok baflar› göstergesini etkileyen önemli bir
planlama arac› olma özelli¤indedir.
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TÜRK‹YE VE AVRUPA B‹RL‹⁄‹’NDE
ORTAKLIKLAR ARASINDA H‹SSE
DE⁄‹fi‹M‹ VE VERG‹LEND‹RME
KARfiISINDAK‹ DURUMU
Yrd. Doç. Dr. Seyfi YILDIZ
G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ö¤r. Gör. Hilmi ÜNSAL
G.Ü. Çorum ‹.‹B.F.

4

I.G‹R‹fi
684 say›l› Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) yap›lan de¤ifliklikler sonucunda flirket bölünme ve hisse de¤iflimlerinde önemli düzenlemeler yap›lm›flt›r. Söz konusu düzenlemeler ile, birleflmelerin yan›nda, belirli
flartlar› gerçeklefltirmesi durumunda yap›lan bölünme ve hisse de¤iflimlerinin de
vergisiz gerçeklefltirilmesi mümkün hale gelmifltir.
Bu flekilde, flirket ve grup yeniden yap›lanmalar›n›n, sat›n alma ve birleflme ve
hisse de¤ifliminde en önemli engellerden birisi olan, vergileme problemi büyük
ölçüde sorun olmaktan ç›km›fl görünmektedir. Bu düzenleme yap›lmadan önce
birleflme ve hisse de¤iflimine iliflkin ifllemlerde kurumlar vergisinden damga vergisine kadar çok çeflitli mali külfetler bulunmakta idi ve ortaya ç›kan a¤›r vergi
yükleri söz konusu ifllemleri neredeyse imkans›z hale getirebiliyordu.
Dolay›s›yla, sadece birleflmeler için öngörülen kurumlar vergisi istisnas› da varolan ihtiyaçlar› karfl›lamaktan uzakt›. 4684 say›l› Kanun ile yap›lan düzenlemeler
sonucunda, birleflmelere yönelik istisnalar›n kapsam› kurumlar vergisi d›fl›ndaki
baz› di¤er vergileri de kapsar flekilde geniflletilmifl, ayr›ca flirketlere “vergisiz”
bölünme, k›smi bölünme ve hisse de¤iflimi imkan› da sa¤lanm›flt›r.
Söz konusu Kanunun gerekçesinde belirtildi¤i üzere “ ..ayn› flirket bünyesinde
yürütülen birden çok hizmet veya üretim faaliyetinin ayr›flt›r›larak, iflletmelerin mevcut hantal yap›lar›ndan kurtar›lmas›, anlay›fl veya görüfl farkl›l›¤› olan
ortaklar›n ayr›flt›r›lmas›, yeni oluflturulacak üretim ve hizmet iflletmelerinin
belirli alanlarda yo¤unlaflarak uzmanlaflmas› ve ölçek ekonomisinden yararlanarak verimli ve karl› kurulufllar haline getirilmesi için birçok geliflmifl ülke
mevzuat›nda da yer alan bölünme müessesesinin vergi mevzuat›m›za da

‹SMMMO Yay›n Organ›

161

Mali ÇÖZÜM - 70

kazand›r›lmas› amaçlanmaktad›r”
fleklinde ifadeler do¤rultusunda hisse
de¤ifliminin önemi ve gereklili¤i vurgulanm›fl, Avrupa Birli¤ine girme
yolunda olan Türkiye’nin mevzuata
uyumlulu¤unun sa¤lanmas›na çal›fl›lm›flt›r.
Bu çal›flmam›zda 4684 say›l› Kanun ile
vergi mevzuat›m›za kazand›r›lan hisse
de¤iflimi konusuna iliflkin düzenlemeler ile AB direktiflerinde yer alan
hükümler çerçevesinde de¤erlendirilmesi yap›lacakt›r.

II.H‹SSE DE⁄‹fi‹M‹ VE ÖNEM‹
A.Hisse De¤ifliminin Tan›m ve
Kapsam›
Günümüzde bir çok iflletme, bünyesinde çeflitli alanlarda faaliyette bulunan
alt iflletmeleri bulundurabilmektedir.
Bu flekildeki bir yap›lanma; iflletme
çal›flanlar›n›n say›s›n› art›rmakta, iflletme faaliyetlerini karmafl›klaflt›rmakta,
denetimi güçlefltirmekte ve iflletme
politikalar› do¤rultusunda al›nan kararlar›n uygulanmas›n› zorlaflt›rmaktad›r.
Birden fazla alanda faaliyet gösterilmesi, söz konusu alanlarda uzmanl›¤a
sahip personelin bulunmas›n› gerekli
k›lmaktad›r. Bütün bu ve bunun gibi
durumlar›n varl›¤›, iflletmelerin verimlili¤ini düflürebilmekte, rekabet güçlerini azaltabilmekte, bünyelerini yeni
ekonomik koflullara uydurmalar›n›
engelleyebilmektedir. Say›lan bu olumsuzluklar›n giderilebilmesi amac›yla
1

ülkemizde Kurumlar Vergisi Kanunu’nda hisse de¤iflimi uygulamas›na
yer verilmifltir.
Hisse de¤iflimi; herhangi bir ortakl›¤›n
hisselerinin di¤er bir ortakl›k
taraf›ndan sermaye çoklu¤unu ve oy
hakk› çoklu¤unu sa¤layacak flekilde
devral›nmas› ve karfl›l›¤›nda hisseleri
devral›nan ortakl›¤a pay verilmesi olarak ifade edilmektedir.1 Hisse de¤ifliminin özünde, ortaklar›n sahip olduklar› hisselerin de¤iflimi söz konudur.
Burada herhangi bir ortakl›k, amaçlar›na uygun olarak belirledi¤i di¤er
bir ortakl›¤›n hisselerini, sermayesinin
yar›dan fazlas›na ve oy çoklu¤una
sahip olmak üzere devralmakta ve
karfl›l›¤›nda hisse vermektedir. Böylece hem kendi yap›s›n› de¤ifltirmekte
hem de hisselerini devrald›¤› ortakl›¤›n
yap›s›n› de¤ifltirmektedir. Bu de¤ifliklikten her iki flirketin faaliyetleri etkilendi¤i gibi söz konusu flirketlerin ekonomiye katk›lar› da etkilenmektedir.
B. H‹SSE DE⁄‹fi‹M‹
UYGULAMASININ ÖNEM‹
Yasal
düzenlemelerle
flirketler
aras›nda hisse de¤ifliminin olanakl›
hale getirilmesi ve vergisel teflviklerle
desteklenmesi; mikro bazda iflletme
amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesi, makro
bazda ise baz› ekonomik amaçlar›n
gerçeklefltirilmesi aç›s›ndan önem arz
etmektedir.

A. Bumin DO⁄RUSÖZ “Türk Vergi Hukukunda fiirket Bölünmesi, (III-Hisse De¤iflimi)”, Yaklafl›m,
109, (Ocak 2002) 18
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1. ‹flletmeler Aç›s›ndan Önemi

‹flletmeler; verimlili¤in art›r›lmas›,
mali yap›n›n güçlendirilmesi ve rekabet gücünün art›r›lmas›, uzmanlaflma
ve yönetimin kolaylaflt›r›lmas›, ortaklar aras›nda ç›kan anlaflmazl›klar›n
olumsuz etkilerinin giderilmesi gibi
amaçlarla hisse de¤iflimi uygulamalar›n› gerçeklefltirmektedirler.
‹flletmelerin birden fazla alanda faaliyet göstermeleri ve baz› iflletme faaliyetlerinin denetiminin zorlu¤u gibi
etkenler, iflletme kaynaklar›n›n kullan›m›nda verimlilikten uzaklafl›lmas›na neden olabilmektedir. Ayn›
alanlarda faaliyet gösteren iflletmelerin, hisse de¤iflimi yoluyla bir araya
gelmeleriyle yatay birleflme gerçekleflmekte ve iflletme ölçe¤i artmaktad›r. 2
Ölçek ekonomilerinin faktör maliyetlerini azaltmas›, uzmanlaflma ve ifl bölümü konusunda sa¤lad›¤› katk›lar,3
iflletmelerin verimlili¤ini art›rmaktad›r. Verimlili¤i art›ran bir di¤er unsur
ise iflletmelerin küçülmesi ile manevra
kabiliyetindeki art›fl ve iflletme faaliyetlerinin denetiminin kolaylaflmas›d›r. Hisse de¤iflimi müessesesiyle
güçlerini birlefltiren ‹flletmeler, hem
yat›r›mlar› için gerekli olan sermaye

kaynaklar›n› art›rmakta, hem de rakip
firmalar karfl›s›nda rekabet gücü
kazanmaktad›rlar.4
Özellikle çok ortakl› iflletmelerde iflletme stratejilerinin belirlenmesi, politikalar›n›n oluflturulmas› ve uygulanacak kararlar›n al›nmas› zorlaflmaktad›r.
Bu durumun temel nedeni iflletme
ortaklar›n›n düflüncelerinin farkl›l›¤›d›r. Uygulanacak stratejiler ve
al›nacak kararlar konusunda ortaklar
aras›nda fikir birli¤inin sa¤lanamamas›, iflletme faaliyetlerini olumsuz
etkileyecek hatta iflletmelerin tasfiyesine kadar gidebilecektir. Örne¤in baz›
ortaklar, sermaye art›r›m› veya
azatl›m› konusunda ayn› fikirde olmayabilmektedirler. 5
2.Ülke Ekonomisi Aç›s›ndan Önemi
Hisse de¤iflimi uygulamas›n›n iflletme
amaçlar› yan›nda ülke ekonomisine
yönelik amaçlar› da vard›r. Bunlar;
kaynak kullan›m›nda etkinlik; uluslararas› pazarda rekabet gücü kazanmak,
ça¤dafl ekonomik koflullara ayak
uydurmak fleklinde s›ralanabilir.
Bir ülkede uygulanan ekonomik ve
mali politikalar›n en temel amaçlar›ndan birisi mevcut kaynaklar›n kullan›m›nda etkinli¤in sa¤lanmas›d›r.

2 Ayfle Gül YILGÖR : “ fiirket Birleflme, Ele Geçirme ve Devralma ‹fllemlerinin Makro Ekonomik Etkileri ”,
Öneri, 18, (Haziran 2002), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay›nlar›, 123
3 A. KOUTSOYIANNIS (Çeviren Muzaffer SARIMEfiEL‹) : Modern Mikro ‹ktisat, (Ankara 1997),

Gazi Kitabevi, 156-158 ,
4 Oktay GÜVEML‹ : Kurumlar Toplulu¤unun Muhasebe, Finansman, Vergi ve Ticaret Hukuku Aç›s›ndan
Yönetimi, (‹stanbul 1993), Marmara Üniversitesi Nihad Sayar E¤itim Vakf› Yay›n›, Yay›n No: 451/684, 192
5 Oktay GÜVEML‹ : a.g.e., 191
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Ekonomide mal ve hizmet üretimini
gerçeklefltiren firmalar, bir taraftan
maliyetlerini azaltmaya çabalarken
di¤er taraftan da üretim ve sat›fllar›n›
art›rmak isterler. Bu iki amac›n gerçeklefltirilmesi, baz› olumsuz koflullar
nedeniyle her zaman mümkün olmaz.
‹flletmelerin afl›r› büyümeleri, iflletme
stratejilerinin belirlenmesinde ortaklar
aras›nda ç›kan fikir ayr›l›klar›, denetim
ve kontrolün zorlaflmas›, at›l kapasitelerin oluflmas› iflletme amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesinde olumsuz sonuçlar
do¤uran etmenlerden baz›lar›d›r. Bu
olumsuz sonuçlar ise kaynak
kullan›m›nda etkinlikten uzaklafl›lmas›na neden olmaktad›r. ‹flletmeler
aras›nda gerçeklefltirilecek hisse de¤iflimi uygulamalar›, iflletmelerin afl›r›
büyümesini engellemekte, belli alanlarda uzmanlaflma sa¤lamakta, mali
gücü yetersiz olan iflletmelere ek mali
güç sa¤lamakta ve böylece kaynak kullan›m›nda etkinli¤e ulafl›lmas›nda
önemli bir fonksiyon görmektedir.
Günümüz ekonomik koflullar›nda
Uluslararas› pazarlara girebilmenin en
temel flart›, iflletmelerin rekabet güçlerinin fazlal›¤›d›r. Rekabet aç›s›ndan
güçlü olan iflletmeler ba¤l› bulunduklar› ülkelerin ifl olanaklar›n›n milli
gelirlerinin artmas›nda önemli bir yer
tutmaktad›rlar. Bu nedenle bir çok ülke
kendi iflletmelerinin uluslar aras› piyasalarda faaliyette bulunmalar›n› teflvik
etmek için çeflitli yöntemler gelifltirmektedirler. Bu yöntemlerden birisi
hisse de¤iflimidir. Hisse de¤ifliminin
sa¤lad›¤› uzmanlaflma, mali güç art›fl›,
‹SMMMO Yay›n Organ›

yönetim kolayl›¤› ve fikir birli¤i, iflletmelerin uluslar aras› pazarlar›n rekabet
koflullar›na uyumunu kolaylaflt›rmaktad›r. Söz konusu pazarlar›n paylafl›m›nda, manevra kabiliyeti kuvvetli ve
dinamik yap›ya sahip iflletmelerin
gereklili¤i, bölünme ve hisse de¤iflimi
müesseselerinin fonksiyonlar›n› daha
da art›rmaktad›r.
Ekonomik geliflim süreci içerisinde
teknolojik ilerlemelerin yard›m›yla
bilgi ve iletiflim alanlar›ndaki geliflmeler, yeni üretim tekniklerinin gelifltirilmesi, yeni yönetim tekniklerinin gelifltirilmesi vb. nedenler ekonomilerin
koflullar›n› de¤ifltirmifltir. Bu geliflmeler çok h›zl› bir flekilde geliflmekte ve
iflletmelerin bu geliflmelere ayak
uydurmalar› zorlaflmaktad›r. Ülke ekonomisinin geliflimini sa¤l›kl› bir flekilde devam ettirmesinin koflullar›ndan
birisi iflletmelerin bu de¤iflimlere ayak
uydurmas›d›r. Bu amaca yönelik olarak fonksiyon görebilen hisse de¤iflimi
uygulamalar›, iflletmelerin yeni sektörlere aç›l›mlar›n› kolaylaflt›rmakta,
dinamik yap›ya ve gerekli mali güce
kavuflman›n sa¤lad›¤› avantajlarla bu
alanlarda faaliyetlerini devam ettirmelerini sa¤lamaktad›r.
III. AVRUPA B‹RL‹⁄‹
D‹REKT‹FLER‹NDE H‹SSE
DE⁄‹fi‹M‹ UYGULAMASI VE
VERG‹LEND‹RME KARfiISINDAK‹
DURUMU
Avrupa Birli¤ine üye ülkelerinin flirketleri aras›nda gerçeklefltirilecek hisse
de¤iflimleri ile ilgili olarak uygulana-
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cak hukuki flartlar›n uyumlaflt›r›lmas›
amac›yla 23.7.1990 tarihli ve 90-434AET say›l› “farkl› üye ülkelerin flirket
bölünme ve aktif devirlerinde ortak
vergilendirme rejimi” bafll›kl› Direktif
yay›mlanm›flt›r.

Söz konusu Avrupa Birli¤i direktifinde, iç pazar›n oluflturulmas› ve iyi iflleyiflinin sa¤lanmas› için de¤iflik üye
ülke flirketleri aras›nda birleflme,
bölünme, ayni sermaye koyma ve hisse
de¤iflimlerinin gerekli oldu¤u; bu
ifllemlerin üye ülkelerdeki özellik arzeden k›s›tlamalar, dezavantajlar ve sapmalarla engellenmemesi ve bu çerçevede üye devletlerde bulunan flirketlerin ortak pazara uyum sa¤lamas›na
imkan verilmesi, uluslararas› planda
verimliliklerini ve rekabete dayal›
durumlar›n› kuvvetlendirmesi gerekti¤i hususlar› dikkate al›narak üye ülkelerin iç mevzuatlar›n› bu direktifte
belirlenen esaslara uygun hale getirmeleri tavsiye edilmifltir.6
Direktifin 2.maddesinde hisse de¤iflimine iliflkin hüküm bulunmaktad›r7.
Buna göre, hisse de¤iflimi; herhangi bir
flirketin hisselerinin di¤er bir flirket
taraf›ndan sermaye ve oy hakk› çoklu¤una sahip olacak fleklide devral›nmas›
ve karfl›l›¤›nda devral›nan flirketin
ortaklar›na hisse verilmesi veya bu his6
7
8
9
10

selerin nominal de¤erinin olmamas›
durumunda devral›nan hisseler karfl›l›¤›nda devrolunan flirketin ortaklar›na
nakit para verilmesi olarak ifade dilmektedir. Ayn› maddede; gerekti¤inde
devral›nan hisselerin nominal de¤erinin %10’u kadar para verilebilece¤i de
ifade edilmektedir.
Direktifin 4. maddesinde; 2. maddede
ifade edildi¤i flekilde gerçeklefltirilecek
hisse de¤iflimlerine ba¤l› olarak ortaya
ç›kacak de¤er art›fllar›n›n vergilendirilmeyece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. 8Ayr›ca
gerçeklefltirilen hisse de¤iflimi ifllemlerinde, devrolan flirketin ortaklar›na
verilecek hisselerin de¤eri devral›nan
hisse ve varl›klar›n de¤erinden fazla
olamayacakt›r (Birleflme Direktifi md. 8)9.
Üye ülkeler bu Direktif’te yaz›l› olan
kurallara uymak zorundad›rlar. Ancak
vergi kaç›rma veya vergiden kaçma
amac›yla gerçeklefltirilecek hisse de¤iflimi ifllemlerinde üye ülkelerin Direktif hükümlerine uyma zorunlulu¤u
yoktur (Birleflme Direktifi md. 11).10

Paul FARMER And Richard LYAL : Ec Tax Law, (Oxford 1994), Clarendon Pres, 279-280
Paul FARMER And Richard LYAL : a.g.e., 281
Paul FARMER And Richard LYAL : a.g.e., 288
Paul FARMER And Richard LYAL : a.g.e., 289
Paul FARMER And Richard LYAL : a.g.e., 291
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IV- TÜRK‹YE’DE H‹SSE DE⁄‹fi‹M‹
UYGULAMASI VE
VERG‹LEND‹RME KARfiISINDAK‹
DURUMU
A. TÜRK‹YE’DE H‹SSE DE⁄‹fi‹M‹
UYGULAMASI

Sermaye flirketleri aras›ndaki hisse
de¤iflimi, KVK’n›n 38.maddesinin 3.
f›kras›nda, “tam mükellef bir sermaye
flirketinin, di¤er bir sermaye flirketinin
hisselerini, bu flirketin yönetimini ve
hisse senedi ço¤unlu¤unu elde edecek
flekilde devralmas› ve karfl›l›¤›nda bu
flirketin ortaklar›na kendi flirketinin
sermayesini temsil eden ifltirak hisseleri vermesi (hisseleri devral›nan flirketin
ortaklar›na verilecek ifltirak hisselerin
itibari de¤erinin %10’una kadarl›k
k›sm›n›n nakit olarak ödenmesi ifllemin hisse de¤iflimi say›lmas›na engel
de¤ildir)” fleklinde ifade edilmektedir.

Hisse de¤ifliminde dikkati çeken nokta;
hisseleri devralan kurumun tam mükellef sermaye flirketi olmas› gereklili¤ine
karfl›n hisseleri devreden sermaye flirketi için böyle bir flart›n aranmamas›d›r. ‹ki kurum aras›nda gerçeklefltirilen hisse de¤iflimi iflleminin
KVK’n›n 38. maddesinde belirtildi¤i
flekilde hisse de¤iflimi olarak kabul
edilebilmesi ve Kanunda say›lan vergisel avantajlardan yararlan›labilmesi
için baz› koflullar› tafl›mas› gerekmektedir. Bu koflullar;

• Hisseleri devralan flirketin, hisselerini
devrald›¤› flirketin yönetimini ve hisse
senedi ço¤unlu¤unu elde edecek flekilde devralmas› gerekmektedir. Bu iki
unsurdan birinin gerçekleflmemesi,
gerçeklefltirilen faaliyetin kanuna göre
hisse de¤iflimi olarak kabul edilmesine
engeldir.11
• Hisseleri devralan kurum, devreden
kurumun ortaklar›na kendi flirketinin
sermayesini temsil eden hisse senetleri
verecektir. Burada da sermaye art›r›m›
söz konusudur.
B. H‹SSE DE⁄‹fi‹M‹’N‹N
UYGULANMA B‹Ç‹MLER‹

1. DEVRALAN fi‹RKET
AÇISINDAN H‹SSE DE⁄‹fi‹M‹

Hisse de¤iflimi iflleminde devralan flirket tam mükellef sermaye flirketi
olmal›d›r. Bu müesseseden yararlanma
hakk›, dar mükelleflere tan›nmam›flt›r.
Devrald›¤› hisseler karfl›l›¤›nda devral›nan kurumun ortaklar›na kendi ifltirak hisselerini vermelidir. Devralan
kurumun ortaklar›n›n tam veya dar
mükellef olmas›n›n veya gerçek kifli
olup olmamas›n›n da bir önemi bulunmamaktad›r.
2. fi‹RKET‹N, H‹SSE DE⁄‹fi‹M‹NDE
KULLANMAK ÜZERE KEND‹
H‹SSELER‹N‹ SATIN ALMASI

Türk Ticaret Kanununun (TTK) 329.
maddesine göre bir flirket istisnai

11 H. Kürflad fiAH‹N : “Birleflme, Devir, Bölünme ve Hisse De¤iflimi”, Vergi Sorunlar›, 158, (Kas›m 2001), 18
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durumlar haricinde kendi hisselerine
sahip olamamaktad›r. Bu durumda
Kanuna göre, hisse de¤iflimi yapmak
amac›yla bir flirketin ortaklar›ndan
kendi hisselerini sat›n almas›n›n mümkün olmad›¤› ifade edilebilir. Burada
TTK’n›n engellemeye çal›flt›¤›, flirketlerin kendi hisselerine sahip olmak
yoluyla sermaye azalt›m› yapmalar›
yoluna gitme halidir. Oysa, hisselerin,
hisse de¤ifliminde kullan›lmak üzere
sat›n al›nmas›nda böyle bir durumdan
kal›c› olarak bahsedilemez.12

fiirketin hisselerini sat›n alabilece¤i
kabul edildi¤i takdirde, ortaklar›ndan
sat›n ald›¤› hisseleri k›sa bir süre içinde elden ç›karaca¤› düflünüldü¤ünde,
elden ç›karman›n hisselerin al›fl fiyat›
ile yap›lmas›nda bir sak›nca gözükmemektedir. Bu nedenle, bu ifllemden
vergiye tabi bir kazanç ç›kmas› beklenmemektedir. Ancak, herhangi bir
nedenle bir kazanç ç›kt›¤› durumda,
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 39/D
maddesi uyar›nca bu kazanc›n da vergiden istisna oldu¤u düflünülebilinir.13
Ortaklar›n flirkete hisse sat›fl›nda ise
satan orta¤›n vergi statüsüne göre vergi
ç›kabilir yada ç›kmaz. Ancak,
KVK’n›n 38. maddesi bu flekilde ortaya ç›kacak kazanc›n kurumlar vergisinden istisna edilmesine yönelik bir
hüküm içermemektedir.
12

13

3. DEVRALAN KURUMUN
SERMAYE ARTIRIMI YOLUYLA
H‹SSE DE⁄‹fi‹M‹

Hisse de¤ifliminde devralan flirketin
kendi hisselerini verebildi¤i di¤er bir
yöntem de, flirketin devrald›¤› hisseler
karfl›l›¤›nda sermaye art›r›m›na gitmesi, bu art›r›lan sermaye karfl›l›¤›
ç›kar›lan hisse senetlerini devral›nan
flirket ortaklar›na vermesidir. Bu ifllem
sonucunda devralan flirket aç›s›ndan ve
mevcut ortaklar bak›m›ndan vergileme
sorunu bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla,
söz konusu ifllemin KVK 38. madde
kapsam›nda yap›l›p yap›lmamas›n›n da
bir önemi yoktur.
Birinci yöntemin TTK’ya ayk›r›l›k
yaratt›¤› kabul edildi¤i durumda, ikinci yöntem d›fl›nda hisse de¤iflimi
aç›s›ndan uygulanabilir baflka bir yöntem yok gözükmemektedir. Ancak, bu
yönteminde zorluklar› pek fazla bulunmamaktad›r. Çünkü devral›nan hisselerin ayni sermaye olarak konulmas›
d›fl›nda baflkaca bir flart öngörülmedi¤inden ciddi bir uygulama güçlü¤ü
tafl›mamaktad›r. Dolay›s›yla, hisse
de¤ifliminin
gerçeklefltirilmesinin
önünde bir engel teflkil etmemektedir.
Bununla birlikte, TTK’n›n 404. maddesinde yer alan, ayni sermaye
karfl›l›¤› ç›kar›lan hisselerin iki y›l
süreyle devir yasa¤›, hisse de¤iflimi

A.Bumin Do¤rusöz, a.g.e., s.10-11

A.Feridun GÜNGÖR, “Vergisiz Hisse De¤iflimi Yoluyla Ortakl›k Yap›lar›n›n De¤ifltirilmesi
Uygulamas›”, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2002113352.htm
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sonras›nda gerçeklefltirilecek baflka
ifllemlerin de bulunmas› durumunda
bir olumsuzluk oluflturabilir. Söz
konusu devir yasa¤›n›n ticaret hukuku
yönüyle detayl› bir incelemeye tabi
tutulmas› gerekti¤i düflünülebilir.14
Hisse de¤ifliminin gerçeklefltirilmesinde, devralan flirkete ayni sermaye olarak konulacak hisselerin ticaret mahkemesince atanacak bilirkiflilerce de¤erlenmesi TTK m. 293 çerçevesinde
zorunludur. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda, devral›nan hisseler karfl›l›¤›
verilecek hisse senetlerinin miktar›n›n
nas›l belirlenece¤i, baflka bir deyiflle
hisse de¤iflim oran›n›n nas›l tespit olaca¤› konusunda bir belirleme yoktur.

Dolay›s›yla, bu konuda bir k›s›tlama
olmad›¤›n› kabul etmek gerekir. Zaten
aksi bir uygulama, yani bu konuda
taraflar›n serbest iradesine müdahale
edecek bir yaklafl›m, hisse de¤iflimi
uygulamas›n› yap›lamaz hale getirebilir.
Bu durumda, devralan flirket devrald›¤›
hisseler karfl›l›¤›nda, bu hisselerin gerçek de¤eri neyse, ona karfl›l›k gelecek
kendi hisselerinden verebilecektir.
De¤iflimin, devral›nan flirket hisselerinin nominal bedeline veya iktisap
bedeline efl bir tutarda hisse ile
yap›lmas› zorunlulu¤u yoktur.

4. H‹SSELER‹ DEVREDEN
KURUMA ‹L‹fiK‹N ‹fiLEMLER
Kanun, tam mükellef olma flart›n›, hisseleri devralacak flirket için ararken,
hisseleri devral›nan flirket için aramam›flt›r. Kanun koflul olarak, hisseleri devralan flirketin ve hisseleri devral›nan flirketin sermaye flirketi
olmas›n› öngörmüfltür. Bu nedenle,
devralan flirketle, devral›nan flirketin
ayn› nev’iden olmas› gerekli de¤ildir.
Di¤er taraftan, devredenin kiflili¤i
yönünden bir belirleme Kanunda
bulunmamaktad›r. Bu nedenle, devredenin bir sermaye flirketi olmas›, aranan bir flart de¤ildir. Dolay›s›yla hisse
de¤iflimi müessesesine uygun olarak
hisselerin, bir baflka sermaye flirketinden veya bir vak›ftan yahut bir gerçek
kifliden devral›nmas› mümkündür.
Ancak, devredenin bir kurumlar vergisi mükellefi olmamas› durumunda
hisse de¤ifliminin bir önemi olmayacakt›r. Çünkü hisse de¤ifliminde söz
konusu olan vergi avantajlar›n›n sa¤lanabilmesi için taraflar›n kurumlar vergisi mükellefi olmas› söz konusu olabilir. E¤er hisseleri devreden bir gerçek
kifli ise bu durumda devirden sa¤lanacak kazanc›n gelir vergisine tabi olup
olmayaca¤› Gelir Vergisi Kanunu
m.81’e göre tespit edilebilir.
Bunun yan›nda, hisseleri devreden flirketin ortaklar›n›n, bu hisseler karfl›l›¤›
devrald›¤› art›r›lm›fl sermaye karfl›l›¤›

14 A.Feridun GÜNGÖR, a.g.e.
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hisseleri kay›tlar›na nas›l alaca¤›
tart›flmal›d›r.Örne¤in, 100 lira iktisap
bedeli olan hisse senetlerini vererek
500 lira nominal bedelli di¤er flirket
hissesini alan ortaklar, bu hisseleri ifltiraklerine hangi de¤erle alacaklard›r?
Bu durumda, 500 lira nominal bedelli
hisselerin iktisap bedelinin 100 lira
olarak kabulü söz konusu olabilir. Bu
konuda farkl› de¤erlendirmeler de
bulunabilir. Al›nan yeni hisselerin ifltirakler hesab›na nominali ile; örne¤imizde 500 lira olarak konulmas›, 400
liran›n ise pasifte bir fon hesab›na
konulmas› da mümkün gözükmektedir.
Böyle bir muhasebelefltirme, flirket
bilançolar›n›n daha gerçekçi olarak
ç›kar›lmas›na, gizli yedeklerinde
muhasebelefltirilmesine hizmet edecektir. Bu flekilde oluflturulacak bir fon
hesab›n›n veya benzeri düzenleyici bir
hesab›n, iflletmeden çekilmesi ve sermaye dahil baflka bir hesaba nakli
mümkün de¤ildir. Bu fonun, ilgili
oldu¤u hisse senetlerinin elden
ç›kar›lmas› halinde gelir yaz›lmas›
gerekece¤i düflünülebilir. 15

C. TÜRK‹YE’DE H‹SSE DE⁄‹fi‹M‹
UYGULAMASININ
VERG‹LEND‹RME KARfiISINDAK‹
DURUMU
1. Kurumlar Vergisi Karfl›s›ndaki
Durumu

KVK’n›n 39.maddesinin (D) bendinde,
ayn› Kanun’un 38.maddesinin 3 numaral› bendinde belirtilen ifllemlerden
do¤an kârlar›n hesaplanmayaca¤› ve
vergilendirilmeyece¤i hükmü yer
almaktad›r. KVK’n›n 38.maddesinin 3
numaral› bendinde belirtilen ifllemler
hisse de¤iflimi ifllemleridir. Hisse de¤iflimi iflleminde hisseleri devralan kurumun mal varl›¤›nda bir art›fl söz konusudur. Bu de¤er art›fl›, KVK’n›n 39.
maddesinin (D) bendi hükmü gere¤ince vergilendirilmeyecektir. Bu de¤er
art›fl›n›n vergilendirilmesi dönem sonu
kazanc›na dayan›larak izleyen y›l›n
ilgili döneminde verilecek beyanname
ile beyan edilerek vergilendirilecektir.
2. KDV ve BSMV Karfl›s›ndaki
Durumu

Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun
17.maddesinin 4.f›kras›n›n (c) bendine
göre, 16 KVK’n›n 37. ve 39. maddesinde belirtilen ifllemler, KDV’den istisna
edilmifltir. KVK’n›n 39.maddesinin

15 A.Feridun GÜNGÖR, a.g.e.

16 Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen ifllemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre
yap›lan devir ve bölünme ifllemleri ( Bu kapsamda vergiden istisna edilen ifllemler bak›m›ndan Katma
De¤er Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. ‹fllem sonunda faaliyetini
b›rakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete bafllayan
veya devir ve bölünme sonras›nda devredilen veya bölünen kurumlar›n varl›klar›n› devralan mükellefler
taraf›ndan mükerrer indirime yol açmayacak flekilde indirim konusu yap›l›r.),
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(D) bendinde belirtilen ifllemlerden
birisi de hisse de¤iflimi ifllemleridir.
Dolay›s›yla söz konusu ifllemler,
KDV’den istisna edilmifltir.

Katma De¤er Vergisi Kanununun
mevcut söz konusu bendinde, Gelir
Vergisi Kanununun 81 inci maddesi ile
Kurumlar Vergisi Kanununun 37 ve 39
uncu maddelerine göre yap›lan devir
ifllemleri katma de¤er vergisinden
istisna edilmifl bulunmaktad›r. Kurumlar Vergisi Kanununda bölünme ile
ilgili düzenlemeler çerçevesinde,
Katma De¤er Vergisi Kanununun sözü
edilen (c) bendindeki istisnan›n kapsam›na bölünme ifllemleri de dahil
edilmifltir.
Öte yandan, mevcut düzenlemeye göre
Katma De¤er Vergisi Kanununun 17
nci maddesindeki ifllemler k›smi istisna kapsam›na girdi¤inden bu ifllemler
dolay›s›yla yüklenilen vergiler indirim
konusu
yap›lamamakta,
önceki
dönemlerde indirim konusu yap›lan
vergilerin de ifllem tarihi itibariyle
indirim hesaplar›ndan ç›kar›larak
beyan edilmesi ve vergi dairesine
ödenmesi gerekmektedir. Bu durum
flirketlere devir, birleflme, bölünme
gibi ifllemler nedeniyle getirilmek istenilen vergi kolayl›¤›n›n ortadan kalkmas›na yol açmaktad›r.
Bu hususlar göz önüne al›narak sözü
edilen (c) bendinde yap›lan bir di¤er
de¤ifliklikle, bent kapsam›nda vergiden
istisna edilen ifllemler dolay›s›yla yüklenilen vergilerin indirimine imkan
tan›nm›fl ayr›ca, ifllemi yapanlar›n
‹SMMMO Yay›n Organ›

ifllem tarihi itibariyle devreden vergilerinin bulunmas› halinde bunlar›n yeni
iflletmelerde indirim konusu yap›lmas›na imkan tan›nm›flt›r.

BSMV aç›s›ndan; 6802 Say›l› Gider
Vergileri Kanunu’nun 29. maddesine
(s) bendi eklenerek, KVK’na göre
yap›lan hisse de¤iflimi ifllemlerinden
do¤an kazançlar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmifltir.
3. Harçlar Kanunu

4684 say›l› Kanun’un 23. Maddesi ile
Harçlar Kanununun 123. maddesine
eklenen f›kra çerçevesinde anonim,
eshaml› komandit ve limited flirketlerin
hisse de¤iflimi nedeniyle yap›lacak
ifllemlerin harca tabi tutulmayaca¤›
hükme ba¤lanm›flt›r. Dolay›s›yla hisse
de¤iflimi söz konusu oldu¤unda da
devralan ve devrolunan flirket
aç›s›ndan harç ödeme gibi bir durum
mümkün olmayacakt›r.

V.GENEL DE⁄ERLEND‹RME VE
SONUÇ
4684 Say›l› Kanun ile yap›lan düzenleme sonucunda flirketlerin ortakl›k
yap›lar›n› de¤ifltirmeleri, ayn› flirket
bünyesinde yürütülen birden çok faaliyet alan›n› ayr›flt›rmalar›, faaliyetlerine
tahsis edilen varl›klar›n k›smen veya
tamamen elden ç›karmak suretiyle
verimli olmayan alanlardan ç›kmalar›,
ölçeklerini istedikleri flekilde ayarlayarak içsel ve d›flsal ekonomilerden
yararlanmalar› ve belirli faaliyet alanlar›nda yo¤unlaflarak uzmanlaflmalar›n›n mümkün olmas› hedeflenmektedir. Bunun sonucunda hisse de¤iflimi
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müessesesi flirketlere verimlilik avantaj›
sa¤layacak, ülke ekonomisi aç›s›ndan da
olumlu bir duruma sahip olunacakt›r.
Ancak bu düzenlemenin as›l amac›
Avrupa Birli¤i mevzuat›na uyum sa¤lamakt›r. Yap›lan düzenlemelerin “s›n›r
ötesi hisse de¤iflimine” ne ölçüde izin
verdi¤i tart›flmal›d›r. Zira, hisseleri devralacak flirketin tam mükellef olmas› bir
zorunluluk olarak ifade edilmifltir.
Dolay›s›yla dar mükellef bir kurumun
hisse de¤iflimi dolay›s›yla KVK m.38
çerçevesinde hisse devralmas› söz konusu de¤ildir. Bu da s›n›r ötesi hisse de¤ifliminde sorunlara yol açabilir.
4684 Say›l› Kanun alelacele yap›lm›fl bir
düzenleme olarak gözükmektedir. Hisse
de¤iflimine iliflkin müessese KVK yolu
ile düzenlenmifltir. Halbuki olmas› gereken durum; bu müessesenin altyap›s›n›n
öncelikle TTK da düzenlenmesi, vergilendirmeye iliflkin hükümlerin de KVK
ve di¤er vergi kanunlar›nda yer
almas›d›r. Örne¤in, hisse de¤ifliminin
gerçeklefltirilmesinde, devralan flirkete
ayni sermaye olarak konulacak hisselerin ticaret mahkemesince atanacak bilirkiflilerce de¤erlenmesi TTK çerçevesinde zorunludur. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda, devral›nan hisseler karfl›l›¤›
verilecek hisse senetlerinin miktar›n›n
nas›l belirlenece¤i, baflka bir deyiflle
hisse de¤iflim oran›n›n nas›l tespit olaca¤› konusunda bir belirleme yoktur.
Dolay›s›yla bu müessesenin altyap›s›n›n TTK da oluflturulmas› gerekmektedir.
Di¤er taraftan 4684 say›l› Kanun,
Kanun hükmünü kötüye kullananlar
için herhangi bir yapt›r›m öngörmemifltir. Oysa AB Direktifinde böyle bir
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yapt›r›m söz konusu bulunmaktad›r.
Üye devletler bu Direktife göre hareket
etmek durumundad›rlar.
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YEN‹ DERNEKLER KANUNU VE
UYGULAMALARI
Tahir KOÇ
Mali Müflavirler Muhasebeciler Birli¤i Derne¤i
Genel Sekreteri

Ü

G‹R‹fi
lkemizde Derneklerin ve Sivil Toplum Örgütlerinin daha kurumsal ,etkin
ve kat›l›mc› olmas› gere¤i her geçen gün daha fazla hissedilmektedir.
Bugün itibar›yla Ülkemizdeki aktif dernek ve Sivil örgütlerin say›s› geliflmifl ülkelerle k›yasland›¤›nda inan›lmaz derecede az say›dad›r.Türk toplumu
terörle geçen y›llar›n negatif sonuçlar› sebebiyle örgütlenmekten korkmakta ve
sivil toplum içinde olmaktan kaç›nmaktad›r.
Mevcut Dernek ve Sivil Toplum Kurulufllar›n›n kurumsal yap›lar›n› tamamlayamam›fl olmas› ve iç demokratik sistemlerini oluflturamam›fl olmalar› sonucu bu
alandaki etkinli¤i azaltmaktad›r.
Avrupa Birli¤ine ba¤l› ülkelerdeki Sivil Toplum Örgütlerinin etkinli¤i ve ifllevleri göz önüne al›nd›¤›nda ve Ülkemizin AB sürecindeki kriterlere uyum sa¤lamas› bak›m›ndan 5253 say›l› yasa ile yeni bir düzenleme yap›lm›flt›r.
Avrupa Birli¤i Müktesebat›na uyum kapsam›nda yap›lan yasal düzenlemelerle
Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve taflra güvenlik birimleri taraf›ndan yürütülmekte
olan derneklerle ilgili ifllemler 5253 say›l› Dernekler Kanununun yay›nlanmas›ndan sonra ‹ç iflleri Bakanl›¤›nda kurulan Dernekler Dairesi Baflkanl›¤› ve
bu Dairenin taflra teflkilat› taraf›ndan yürütülmektedir
Amaç, AB uyum sürecinde daha demokratik ve sivil bir toplum oluflturmak, sivil
toplumun örgütlenmesini teflvik etmek, bu çerçevede derneklerin yurt içi ve yurt
d›fl› faaliyetlerini desteklemek ve gelifltirmek, derneklerle ilgili ifl ve ifllemlerde
bürokrasiyi ve k›rtasiyecili¤i azaltmakt›r.
Bu yeni birim sayesinde, AB ülkelerindeki uygulamalara paralel olarak ülkemizde de sivil toplum örgütleri aras›nda say›ca en fazla durumda bulunan derneklere ait her türlü ifl ve ifllemler sivil memurlar arac›l›¤›yla yürütülecektir
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Di¤er taraftan, 04.11.2004 tarihinde
kabul edilen 5253 say›l› Dernekler
Kanununun 38. maddesi ile 3152 say›l›
‹çiflleri Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun'da ve 2860 say›l›
Yard›m Toplama Kanununda yap›lan
de¤ifliklikle yard›m toplama faaliyetleri ile ilgili ifl ve ifllemleri yürütme görevi de Dernekler Dairesi Baflkanl›¤› ve
taflra dernekler birimlerine verilmifltir.

* DERNEKLER‹N KURULUfiU
Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel
kifliler, önceden izin almaks›z›n dernek
kurma hakk›na sahiptir. Dernek kurucusu olabilmeleri ile ilgili olarak, Türk
Silâhl› Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri
mensuplar› ile kamu kurum ve kurulufllar›n›n memur statüsündeki görevlileri hakk›nda özel kanunlar›nda getirilen k›s›tlamalar sakl›d›r.Ayr›ca, on iki
on befl yafllar›ndaki çocuklar yasal
temsilcilerinin izni ile dernek çocuk
dernekleri kurabilir, üye olabilirler
ancak on iki yafl›ndakiler kurullar da
görev alamazlar Tüzel kifliler, kanuna
ve kurulufl belgelerine göre gerekli
organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini
kazan›rlar.
Tüzel kiflinin iradesi, organlar› arac›l›¤›yla aç›klan›r. Dernekler özel hukuk
tüzelkiflisi olup, Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtilen tüm hak
ve yetkilere sahiptir.
• Anayasa ve kanunlarla aç›kça yasaklanan amaçlar› veya konusu suç teflkil
eden fiilleri gerçeklefltirmek amac›yla
dernek kurulamaz. Derne¤in amac›;
kazanç paylaflma d›fl›nda, kanunlarla
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yasaklanmam›fl belirli ve ortak bir
gayeyi gerçeklefltirmeye yönelik, anlafl›labilir ve süreklilik arz etmelidir.
Hukuka veya ahlâka ayk›r› olmamal›d›r
• Dernekler, kurulufl bildirimini, dernek tüzü¤ünü ve gerekli belgeleri yerleflim yerinin bulundu¤u yerin en
büyük mülki amirine verdikleri anda
tüzel kiflilik kazan›rlar.
• Dernek tüzü¤ünde Dernekler Kanununda belirtilmesi zorunlu hususlar
d›fl›nda, Kanuna ayk›r› olmamak
kayd›yla tüzükte yer almas› istenilen
di¤er hükümler eklenebilir.
• Yeni dernekler yasas›nda derneklerin temsilcilik açmalar›na izin verilmektedir. Temsilcilikle ilgili faaliyetler Genel kurul Raporunda belirtilmelidir.

* DERNEK KURULUfiUNDA
‹STEN‹LEN BELGELER
Dernek kurucular› taraf›ndan imzalanm›fl iki adet Kurulufl Bildirimi (Dernekler Yönetmeli¤i Ek-2) ve afla¤›da
belirtilen ekleri, derne¤in kurulaca¤›
yerin mülki idare amirli¤ine verilir.
1. Kurucular taraf›ndan her sayfas›
imzalanm›fl üç adet dernek tüzü¤ü,
2. Kurucular›n nüfus cüzdan fotokopisi,
3. Dernek kurucular› aras›nda tüzel
kifliliklerin bulunmas› halinde; bu tüzel
kiflilerin unvan›, yerleflim yeri ve kurulufl belgesi ile tüzel kifliliklerin organlar› taraf›ndan yetkilendirilen gerçek
kifli de belirtilmek kayd›yla bu konuda
al›nm›fl karar›n fotokopisi,
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4. Kurucular aras›nda yabanc› dernek
veya dernek ve vak›f d›fl›nda kar amac›
gütmeyen kurulufllar bulunmas› halinde, bu tüzel kiflilerin dernek kurucusu
olabilece¤ini gösteren ‹çiflleri Bakanl›¤›nca verilmifl izin belgesi,
5. Kurucular aras›nda yabanc› uyruklular varsa, bunlar›n Türkiye'de yerleflme hakk›na sahip olduklar›n› gösterir
belgelerin fotokopileri,

6. Yaz›flma ve tebligat› almaya yetkili
kifli veya kiflilerin ad›, soyad›, yerleflim
yerlerini ve imzalar›n› belirten liste.
Büyükflehir belediyesi s›n›rlar› içinde
kalan ilçeler hariç di¤er ilçelerdeki
dernek kurulufl ifllemlerinde istenen
belgeler birer artt›r›larak verilir.

Dernekler, kurulufl bildirimi ve eklerini mülki idare amirli¤ine vermek suretiyle tüzel kiflilik kazan›rlar.
Çocuk derneklerine tüzel kifliler kurucu veya üye olamazlar, ayr›ca çocuk
derneklerinde kurulufl bildirimine,
kurucu çocuklar›n yasal temsilcilerinin
izni eklenir.
• DERNEK fiUBES‹ KURULUfiUNDA
‹STEN‹LEN BELGELER

Tüzüklerinde flube açabilece¤i belirtilmifl dernekler, genel kurullar›nca yetki
verilen yönetim kurullar›n›n yetkili
k›lacaklar› en az üç kiflinin imzalad›¤›
iki adet Kurulufl Bildirimini ve
afla¤›da belirtilen eklerini flubenin
aç›laca¤› yerin mülki idare amirli¤ine
verirler. Yukar›da belirtilen 1, 2, 3, 4,
5, 6. maddeler flube kuruluflu için de
geçerlidir ilaveten,
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7. fiube aç›lmas› için yönetim kuruluna
verilmifl yetkiyi gösteren genel kurul
karar›n›n fotokopisi,
8. Kurucu olarak yetkilendirilmifl kifliler için al›nm›fl dernek yönetim kurulu
karar› fotokopisi haz›rlanmal›d›r.

Federasyon Ve Konfederasyon
• Derneklerin Federasyon Kurmas›
ifllemi: En az 5 derne¤in bir araya gelerek Genel Kurullar›nda Federasyona
iliflkin Kararlar› ve Buna ba¤l› Tüzüklerini oluflturmak suretiyle gerçekleflir.
Kurulufllar›n› Bulunduklar› yerin
mülki amirli¤ine bildirmek kayd›yla
ifllemlerini yapabilirler.
• Derneklerde Konfederasyon: En az 3
Federasyonun bir araya gelerek oluflturulaca¤› Konfederasyon kurulufllar›
için de kurulacak yerin mülki amirli¤ine (5253 say›l› kanun, yönetmelik
madde: 2) izin için bildirimde bulunulur. Federasyonlar›n Genel Kurul
Karar› ve Konfederasyon Tüzükleri
haz›rlanarak, Yetkili Yönetim Kurulu
Karar› ile birlikte ifllemler yap›lar.
• DERNEK KURULUfiLARININ
‹NCELENMES‹
Dernek kurulufl bildirimi ve belgelerin
do¤rulu¤u ile dernek tüzü¤ü, en büyük
mülki amir taraf›ndan altm›fl gün içinde dosya üzerinden incelenir.
Kurulufl bildiriminde, tüzükte ve kurucular›n hukuki durumlar›nda kanuna
ayk›r›l›k veya noksanl›k tespit edildi¤i
takdirde bunlar›n giderilmesi için 30
gün süre verilir.
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* 3335 SAYILI KANUNA GÖRE
B‹RL‹K KURULUfiU
BAfiVURULARINDA ‹STEN‹LEN
BELGELER
3335 say›l› Uluslararas› Nitelikteki
Teflekküllerin Kurulmas› Hakk›nda
Kanuna göre kurulacak birli¤in kurucular› taraf›ndan imzalanm›fl iki adet
Kurulufl Bildirimi ve afla¤›da belirtilen
ekleri, birli¤in kurulaca¤› yerin mülki
idare amirli¤ine verilir.
1. Kurucular taraf›ndan imzalanm›fl üç
adet birlik statüsü,
2. Birli¤i kuracak tüzel kifliliklerin yetkili organlar› taraf›ndan al›nm›fl karar
örne¤i,
3. Birli¤i kuracak kiflilerin aras›ndaki
gerçek kiflilerin nüfus cüzdan› örne¤i,
4. Birli¤i kuracak kifliler aras›nda
yabanc› uyruklu gerçek kiflilerin
bulunmas› halinde, bunlar›n Türkiye'de yerleflme hakk›na sahip olduklar›n›
gösterir belgelerin örnekleri,
5. Kuruculardan yaz›flma ve tebligat›
almaya yetkili kifli veya kiflilerin ad›,
soyad›, yerleflim yerlerini ve imzalar›n›
belirten liste,
Büyükflehir belediyesi s›n›rlar› içinde
kalan ilçeler hariç di¤er ilçelerdeki
kurulufl ifllemlerinde istenen belgeler
birer artt›r›larak verilir.
* B‹RL‹K fiUBES‹ KURULUfiUNDA
‹STENEN BELGELER
Kurucular›n imzalar›n› içeren iki adet
kurulufl bildirimine ve kurucular›n bilgilerine ilaveten fiubeler için
afla¤›daki belgeler eklenerek flubenin
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kurulaca¤› yerdeki mahallin en büyük
mülki amirli¤ine verilir.
1. ‹lgili dernekler müdürlü¤ünce onaylanm›fl iki adet birlik tüzü¤ü,
2. fiube kurulmas›na iliflkin birlik yetkili organlar›nca al›nan karar örne¤i,
3. Kurucu olarak yetkilendirilmifl kifliler için al›nm›fl birlik yönetim kurulu
karar›

* TÜRK‹YE’DE KURULAN
B‹RL‹KLER‹N YURTDIfiINDA
FAAL‹YETTE BULUNMA
BAfiVURULARINDA ‹STEN‹LEN
BELGELER
Türkiye’de kurulan birlikler taraf›ndan
yurt d›fl›nda do¤rudan faaliyette bulunma, flube açma, yurtd›fl›nda benzer
amaçl› dernek veya kurulufllara
kat›lma veya bunlarla iflbirli¤i yapma
talebi ile ilgili olarak birlik yönetim
kurulu baflkanl›¤›nca haz›rlanan talep
dilekçesi birli¤in kurulu bulundu¤u
yerdeki mahallin en büyük mülki amirli¤ine verilir. Bu dilekçeye;
1. Birlik statüsü,
2. Yurtd›fl›nda do¤rudan faaliyette
bulunma, flube açma, benzer amaçl›
dernek veya kurulufllara kat›lma veya
bunlarla iflbirli¤i yapmaya iliflkin birlik
yetkili organ›nca al›nan karar örne¤i,
Ayr›ca, flube aç›lmas› ile ilgili olarak,
1. fiube kurucular›n›n yetkilendirildi¤ine iliflkin birlik yetkili organ›n›n karar
örne¤i,
2. fiube kurucular› aras›nda gerçek
kiflilerin bulunmas› halinde bunlar›n
nüfus cüzdan› örne¤i,
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3. fiube ad›na yaz›flma ve tebligat›
almaya yetkili kifli veya kiflilerin ad›,
soyad›, yerleflim yeri ve imzalar›n›
belirten liste,
4. Yurtd›fl›nda aç›lacak flubenin statüsü, Dörder adet olarak eklenir.

* YURT DIfiINDA KURULAN
B‹RL‹KLER‹N TÜRK‹YE’DE
FAAL‹YETTE BULUNMA
BAfiVURULARINDA ‹STEN‹LEN
BELGELER
Yurt d›fl›nda kurulan birlikler, Türkiye’de do¤rudan faaliyette bulunma,
iflbirli¤i yapma, temsilcilik veya flube
açma, üst kurulufl kurma, kurulan üst
kurulufllara kat›lma ile ilgili baflvurular›n› (Dernekler Yönetmeli¤i Ek-6)
“Yabanc› Tüzel Kiflilerin Türkiye’de
Faaliyette Bulanabilmelerine ‹liflkin
Baflvuru Formu”nu ve Türkiye’de faaliyette bulunacak yabanc› birli¤in orjinal dilindeki statüsü ile statünün sadece amaç ve faaliyet alanlar›n› tan›mlayan bilgilerin bulundu¤u (Dernekler
Yönetmeli¤i Ek-9’ da bulunan örnek
statüdeki ilgileri ihtiva eden) bölümün
Türkçe’ye çevrilmifl noterden onayl›
örne¤ini,
Dört nüsha olarak ‹çiflleri Bakanl›¤›na
vermek suretiyle yaparlar.
Ayr›ca, temsilcilik açma baflvurular›nda; (Dernekler Yönetmeli¤i Ek-9)
örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ve
temsilcilik kurucu/kurucular› taraf›ndan imzalanm›fl Türkiye Temsilcili¤i
Ana Statüsünün,
fiube açma baflvurular›nda ise; Dernekler Kanununun 4 üncü maddesinde
‹SMMMO Yay›n Organ›

belirtilen konular› ihtiva eden ve flube
kurucular› taraf›ndan imzalanm›fl tüzü¤ün de verilmesi zorunludur.

‹flbirli¤i yapma baflvurular›, yabanc›
birlik ad›na ülkemizde iflbirli¤i yap›lacak kurulufl taraf›ndan da gerçeklefltirebilir.

Baflvurular, ‹çiflleri Bakanl›¤›na do¤rudan yap›labilece¤i gibi posta arac›l›¤›yla da yap›labilir.
Yabanc› birliklerin Türkiye’deki faaliyetleri çerçevesinde daha önce verilmifl izinlerle ilgili olarak istenen belgelerin verilmesi gerekti¤inde, yeni izin
baflvurusunda geçerlili¤ini koruyan
belgeler istenmez.

* YABANCI DERNEKLER‹N
YILLIK RAPORLARI

Ülkemizde faaliyetlerine izin verilen
yabanc› dernekler, her y›l sonu itibariyle yapt›klar› harcama gerektiren faaliyetlerle ilgili y›ll›k olarak haz›rlayacaklar› (Dernekler Yönetmeli¤i EK-8)
“Türkiye’de Temsilcilik Açmas›na
‹zin Verilen Yabanc› Vak›f, Dernek ve
Kar Amac› Gütmeyen Kurulufllar›n
Verece¤i Faaliyet Bildirimi”nin iki
nüshas›n› merkezlerinin bulundu¤u
yerin valili¤ine takip eden y›l›n ilk iki
ay› içinde verirler.
Türkiye’de do¤rudan uluslararas› faaliyette bulunmalar›na izin verilen
yabanc› dernekler ise belirtilen nitelikteki formlar›n›, her y›l›n ilk iki ay› içinde, e¤er faaliyet bir y›ldan az süreli ise
faaliyet sonunda, Türkçe olarak ‹çiflleri Bakanl›¤›na verirler.
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Ayr›ca, bu dernekler Türkiye’deki her
türlü faaliyetlerine iliflkin yaz›l› ve görsel yay›nlar›n ikifler nüshas›n› ‹çiflleri
Bakanl›¤›na gönderirler.
* KAMU YARARINA ÇALIfiAN
DERNEKLERDEN SAYILMA
BAfiVURUSUNDA ‹STEN‹LEN
BELGELER

Kamu yarar›na çal›flan derneklerden
say›lmak isteyen dernekler, afla¤›da
belirtilen ekleri ile birlikte baflvurular›n› dörder suret olarak mülki idare
amirli¤ine yaparlar.
a. ‹lgili dernekler müdürlü¤ünce onaylanm›fl dernek tüzü¤ü,
b. Dernek üyelerinin say›s›n›n belirtildi¤i yaz›,

c. Derne¤in flubelerinin say›s› ve yerinin belirtildi¤i yaz›,
d. Derne¤in kamu yarar› yönünden;
faaliyeti, yapt›¤› hizmetler ve gelecekte yap›lmas› düflünülen ifller hakk›ndaki raporu,

e. Son y›la ait mali bilanço ile gelirgider tablosu veya iflletme hesab› tablosu,
f. Derne¤in tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n›n listesi,
g. Kamu yarar›na çal›flan derneklerden
say›lmas› için yönetim kurulunun
ald›¤› karar örne¤i.
* DERNEK LOKAL‹ AÇMA
BAfiVURUSUNDA ‹STEN‹LEN
BELGELER

‹l merkezlerinde aç›lacak lokaller için
valili¤e, Büyükflehir belediyesi s›n›r‹SMMMO Yay›n Organ›

lar› içinde kalan ilçeler dahil olmak
üzere di¤er ilçelerde aç›lacak lokaller
için kaymakaml›¤a bir dilekçe ile baflvurulur. Baflvurulara afla¤›da belirtilen
belgeler eklenir.
a. Lokal aç›lmas› konusunda al›nm›fl
yönetim kurulu karar›n›n örne¤i,
b. Lokal olarak aç›lacak yerin tapu
senedi örne¤i, kiral›k ise kira kontrat›n›n örne¤i,
c. Ana gayrimenkulun tapu kay›tlar›nda mesken olarak görünen yerler
için kat maliklerinin oy birli¤i ile
ald›klar› karar›n örne¤i, mesken ve
iflyerinin birlikte yer ald›¤› binalarda
mesken sahiplerinin tamam›n›n onay›
ve iflyeri sahiplerinin oy çoklu¤u ile
ald›klar› karar›n örne¤i, ifl hanlar›nda
ise yönetim kurulu karar› örne¤i,
d. Derneklerin; belediye ve mücavir
alanlar içinde açacaklar› lokaller için
yap› kullanma (iskan) izin belgesi, bu
belgenin bulunmad›¤› durumlarda ise
ilgili belediyeden al›nacak söz konusu
yerin lokal olarak kullan›lmas›nda
sak›nca olmad›¤›na dair belge; bu alanlar d›fl›ndaki lokaller için bay›nd›rl›k
ve iskan müdürlüklerinden al›nacak
lokal olarak kullan›lmas›nda sak›nca
olmad›¤›na dair belge.
Belgeleri eksik olan veya mevzuata
uygun olmayan baflvurular de¤erlendirmeye al›nmaz ve eksikliklerin
tamamlanmas› için otuz günlük ek süre
tan›n›r. Bu süre sonunda eksikliklerin
tamamlanmamas› halinde baflvuru
ifllemden kald›r›l›r.
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Lokal olarak aç›lan yerin yerleflim
yerinin de¤ifltirilmesi halinde yukar›da
say›lan ifllemler tekrar edilir.
Derneklerin Lokal açmas› ve iflletmesine ba¤l› düzenlemeye konu
ayr›nt›lar Yönetmeli¤in 56- 71. maddesine kadar olan bölümde düzenlenmifltir.

* DERNEKLER‹N SANDIK
KURMA fiARTLARI
Dernekler; üyelerine kar pay› da¤›tmamak, gelir, faiz veya baflka adlarla üyelerine para aktarmamak flart›yla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve di¤er mal ve hizmetlerle k›sa vadeli kredi ihtiyaçlar›n›
sand›k kurarak karfl›layabilirler.
Derneklerin sand›k kurabilmesi için;
a. Dernek tüzü¤ünde sand›k kurulaca¤›na dair aç›k hüküm bulunmas›,
b. Dernek genel kurulunca sand›k
kurulmas› için karar al›nm›fl olmas›
gerekir
Derneklerin Sand›k kurmalar›na ve
faaliyetlerine konu ayr›nt›lar yönetmeli¤in 72-82 maddelerinde ayr›nt›l›
olarak düzenlenmifltir.
* DERNEKLERDE YURT AÇMA
Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen
amaç ve çal›flma konular›n› gerçeklefltirmek üzere, e¤itim ve ö¤retim faaliyetleri için yurt açmalar› ve bu yurtlar›n devri, nakli, kapat›lmas› ile bunlar›n idaresi, iflletilmesi ve denetlenmesi gibi konularda 3/11/2004 tarihli
ve 2004/8106 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile 3/12/2004 tarihli ve 25659
‹SMMMO Yay›n Organ›

say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren Özel Ö¤renci Yurtlar›
Yönetmeli¤inin Dernekler Kanununa
ve bu Yönetmeli¤e ayk›r› olmayan
hükümleri uygulan›r. Dernekler, açacaklar› yurtlara iliflkin olarak Milli
E¤itim Bakanl›¤›ndan ve valilikten
alm›fl olduklar› yurt açma izin belgelerinin birer suretini, bu izin belgesini
ald›klar› tarihten itibaren onbefl gün
içinde dernekler birimlerine vermek
zorundad›rlar.
Derneklerin açacaklar› lokalleri ve
yurtlar› d›fl›ndaki tesisler genel hükümlere tabidir.

* DERNE⁄‹N ZORUNLU
ORGANLARI
a. Genel kurul

b. Yönetim kurulu
c. Denetim kurulu
dur.

Dernekler zorunlu organlar› d›fl›nda
baflka organlar da oluflturabilirler.
Ancak, bu organlara zorunlu organlar›n görev, yetki ve sorumluluklar›
devredilemez.
* DERNEKLERDE TUTULMASI
ZORUNLU DEFTERLER

Dernekler taraf›ndan tutulmas› zorunlu
olan defterler temin edilerek kullanmaya bafllan›lmadan önce dernekler biriminden veya noterden onaylatt›r›-l
mal›d›r.
Dernekler afla¤›da yaz›l› defterleri
tutarlar.
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a. ‹flletme hesab› esas›nda tutulacak
defterler ve uyulacak esaslar
afla¤›daki gibidir:
1. Karar Defteri
2. Üye Kay›t Defteri
3. Evrak Kay›t Defteri
4. Demirbafl Defteri
5. ‹flletme Hesab› Defteri
6. Al›nd› Belgesi Kay›t Defteri

b. Bilanço esas›nda tutulacak defterler
ve uyulacak esaslar afla¤›daki gibidir:
bendinin 1, 2, 3 ve 6 nc› alt bentlerinde
kay›tl› defterleri bilanço esas›nda defter tutan dernekler de tutarlar.
Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve
Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ‹le kay›t flekli Vergi Usul
Kanunu ile bu Kanununun Maliye
Bakanl›¤›na verdi¤i yetkiye istinaden
yay›mlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤leri esaslar›na göre
yap›l›r.
2005 Y›l› için Y›ll›k Brüt Gelirleri
500,000. (Beflyüzbin.)YTL tutar›n›
aflanlar yeni dönemde Bilanço Usulü
Defter tutmak zorundad›rlar.
Tutulacak defter ve kay›tlar›n Türkçe
olmas› zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yaz›l›r. Defterler bilgisayar ortam›nda da tutulabilir .Kay›t
Düzeni Muhasebe kurallar›na göre
yap›l›r. Derneklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kay›t s›ras›na
uygun olarak numaraland›r›l›r ve dosyalanarak saklan›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›

Kay›t zaman›: ‹fllemler, defterlere
günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir
ve gider kay›tlar›; ‹fllem hacmine ve
muhasebe fifl sistemine ba¤l› olarak
Muhasebe Usul ve Esaslar›na ba¤l›
olarak kay›tlar tutulur. Dernek defterlerinin denetim amac›yla istenmesi
halinde, k›rkbefl günlük sürenin dolmas› beklenmeden kay›tlar›n ifllenmesi
zorunludur.

Hesap dönemi: Derneklerde hesap
dönemi bir takvim y›l›d›r. Hesap dönemi 1 Ocak’ta bafllar ve 31 Aral›k’ta
sona erer. Yeni kurulan derneklerde
hesap dönemi kurulufl tarihinde bafllar
ve 31 Aral›k’ta sona erer.
Defterlerin ara tasdiki: Bu defterlerin
kullan›lmas›na sayfalar› bitene kadar
devam edilir ve defterlerin ara tasdiki
yap›lmaz. Ancak, bilanço esas›na göre
tutulan defterler ile form veya sürekli
form yaprakl› defterlerin, kullan›laca¤›
y›ldan önce gelen son ayda, her y›l
yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
* DERNEKLER‹N GEL‹RLER‹ VE
ALINDI BELGES‹ KULLANIMI

Al›nd› belgelerinin biçimi: Dernek
gelirlerinin tahsilinde kullan›lacak
Al›nd› Belgeleri Dernekler Yönetmeli¤i 42. maddesinde belirtilen biçim ve
ebatta yönetim kurulu karar›yla matbaaya bast›r›l›r.
Al›nd› belgelerinin kontrolü: Bast›r›lan
al›nd› belgelerinin kontrolü ve matbaadan bast›r›lmas› hususu derken sayman›n›n sorumlulu¤undad›r.
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Al›nd› belgelerinin deftere kayd›:
Dernek sayman›nca teslim al›nan
al›nd› belgelerinin tamam›, numaras›
en küçük olan al›nd› belgesi cildinden
bafllamak üzere deftere kay›t edilmelidir.
Al›nd› belgelerinin kullan›m›: Al›nd›
belgeleri, gelir tahsil etme görev ve
yetkisine sahip bulunanlara, sayman
üyelerce imza karfl›l›¤› verilir ve kullan›ld›ktan sonra imza karfl›l›¤› geri
al›n›r. Bu ifllemler Al›nd› Belgesi Kay›t
Defterinde gösterilir.
Form fleklinde bast›r›lan al›nd› belgeleri, elektronik sistemler arac›l›¤›yla doldurulduktan sonra asl› ödemede bulunana verilir; sureti dosyas›nda muhafaza edilir.
Yetki belgesi düzenleme: Dernek
ad›na gelir tahsil edecek kifli veya kifliler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu karar› ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kiflilerin aç›k
kimli¤i, imzas› ve foto¤raflar›n› ihtiva
eden “Yetki Belgesi” dernek taraf›ndan üç nüsha olarak düzenlenerek,
dernek yönetim kurulu baflkan›nca
onaylan›r. Yetki belgelerinin birer
sureti dernekler birimlerine verilir.
Yetki belgelerinin süresi, yönetim
kurullar›n›n görev süresi ile s›n›rl›d›r.
Yetki belgesi ile ilgili de¤ifliklikler
yönetim kurulu baflkan›nca, on befl gün
içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Gelir - Gider ‹fllemleri: Dernek gelirleri al›nd› belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar arac›l›¤› ile
tahsili halinde banka taraf›ndan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler al›nd› belgesi yerine geçer.
‹SMMMO Yay›n Organ›

Dernek ad›na gelir tahsil etmekle yetkili olan kifliler, tahsil ettikleri paralar›
otuz gün içerisinde dernek sayman›na
teslim ederler veya derne¤in banka
hesab›na yat›r›rlar. Ancak, tahsilat›
2005 y›l› için 1000.- YTL’yi geçenler,
30 otuz günlük süreyi beklemeksizin
tahsil ettikleri paray› en geç iki ifl günü
içinde dernek sayman›na teslim ederler
veya derne¤in banka hesab›na
yat›r›rlar.
Dernek kasas›nda bulundurulabilecek
para miktar›, ihtiyaçlar dikkate
al›narak yönetim kurulunca belirlenir.
Dernek giderleri ise fatura, perakende
sat›fl fifli, serbest meslek makbuzu gibi
harcama belgeleri ile yap›l›r. Ancak
dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94
üncü maddesi kapsam›nda bulunan
ödemeleri için Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre gider pusulas›, bu
kapsamda da bulunmayan ödemeleri
için Gider Makbuzu düzenlerler.
Dernekler taraf›ndan kifli, kurum veya
kurulufllara yap›lacak bedelsiz mal ve
hizmet teslimleri Ayni Yard›m Teslim Belgesi ile yap›l›r. Kifli, kurum
veya kurulufllar taraf›ndan derneklere
yap›lacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Ba¤›fl Al›nd› Belgesi
ile kabul edilir.
Belgeleri Saklama süresi: Defterler
hariç olmak üzere, dernekler taraf›ndan kullan›lan al›nd› belgeleri, harcama belgeleri ve di¤er belgeler özel
kanunlarda belirtilen süreler sakl› kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki say› ve tarih düzenine uygun olarak
5 y›l süreyle saklan›r.

180

Mali ÇÖZÜM - 70

‹flletme hesab› tablosu: ‹flletme
hesab› esas›na göre kay›t tutan dernekler y›l sonlar›nda (31 Aral›k) “‹flletme
Hesab› Tablosu” düzenlerler.

Bilanço esas›na göre raporlama:
Bilanço esas›na göre defter tutan derneklerin y›l sonlar›nda (31 Aral›k),
Maliye Bakanl›¤›nca yay›mlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebli¤lerini esas alarak bilanço ve gelir
tablosunu düzenlemeleri yeterlidir.

Derneklerde Yeniden De¤erleme:
Dernekler yönetmeli¤inde belirtilen
parasal hadler, her y›l bir önceki y›la
iliflkin olarak Vergi Usul Kanunu
uyar›nca Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda
artt›r›lmak suretiyle uygulan›r. Ancak,
güncellemede bir YTL’nin alt›ndaki
tutarlar dikkate al›nmaz.

Üye Kay›t ‹fllemleri: Derne¤e üye
olmalar› Kanunla yasaklanmam›fl olan
ve dernek tüzü¤üne göre üye olma
flartlar›n› tafl›yan kiflilerin derne¤in
yönetim kuruluna yapacaklar› yaz›l›
üyelik baflvurular› yönetim kurulunca
görüflülerek en çok otuz gün içinde
üyeli¤e kabul veya iste¤in reddi fleklinde karara ba¤lan›p, sonucu müracaat
sahibine yaz› ile duyurulmas› zorunludur.
Yönetim kurulunca, karar defterinde
al›nan karar ile üyeli¤e kabul edilmifl
bulunanlar dernek üyesi olurlar. Üyeli¤e kabul karar›n›n tarih ve say›s› ile
üyenin kimlik bilgileri ve aidat ödentileri üye kay›t defterine kay›t edilir.
Üyelik için kanunda veya tüzükte
aran›lan nitelikleri sonradan kaybeden‹SMMMO Yay›n Organ›

lerin dernek üyeli¤i kendili¤inden sona
erer.
Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yaz›l› olarak bildirmek kayd›yla, dernekten ç›kma
hakk›na sahiptir.
Genel Kurul Toplant›s›: Derne¤in,
kurulufl ifllemlerinde eksiklik ve kanuna ayk›r›l›k bulunmad›¤›na iliflkin olarak mahallin mülki amirli¤ince
yap›lan yaz›l› bildirimi izleyen alt› ay
içinde dernekler ilk genel kurul toplant›s›n› yapmak ve organlar›n› oluflturmakla yükümlüdürler.
Genel kurul;
a. Dernek tüzü¤ünde belli edilen
zamanlarda ola¤an,
b. Yönetim veya denetim kurulunun
gerekli gördü¤ü hallerde veya dernek
üyelerinden beflte birinin yaz›l› iste¤i
üzerine otuz gün içinde ola¤anüstü
toplan›r.
Genel kurul toplant›ya yönetim kurulunca ça¤r›l›r.
Ça¤r› usulü: Yönetim kurulu, dernek
tüzü¤üne göre genel kurula kat›lma
hakk› bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula kat›lma hakk› bulunan üyeler, en az onbefl gün önceden,
günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yaz›l› ya da
elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplant›ya ça¤r›l›r. Bu ça¤r›da,
ço¤unluk sa¤lanamamas› sebebiyle
toplant› yap›lamazsa, ikinci toplant›n›n
hangi gün, saat ve yerde yap›laca¤› da
belirtilir. ‹lk toplant› ile ikinci toplant›
aras›ndaki süre yedi günden az, altm›fl
günden fazla olamaz.
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Toplant›, ço¤unluk sa¤lanamamas›
sebebinin d›fl›nda baflka bir nedenle
geri b›rak›l›rsa, bu durum geri b›rakma
sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk
toplant› için yap›lan ça¤r› usulüne
uygun olarak üyelere duyurulur. ‹kinci
toplant›n›n geri b›rakma tarihinden itibaren en geç alt› ay içinde yap›lmas›
zorunludur. Üyeler ikinci toplant›ya,
birinci f›krada belirtilen esaslara göre
yeniden ça¤r›l›r.
Genel kurul toplant›s› bir defadan fazla
geri b›rak›lamaz.

Toplant› usulü: Genel kurula kat›lma
hakk› bulunan üyelerin listesi toplant›
yerinde haz›r bulundurulur. Toplant›
yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmifl kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler
taraf›ndan kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki
adlar› karfl›s›na imza koyarak toplant›
yerine girerler. Toplant› yeter say›s›
sa¤lanm›flsa yönetim kurulundan bir
üye taraf›ndan aç›l›r.
Toplant› yeter say›s› sa¤lanamamas›
halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Aç›l›fltan sonra, toplant›y› yönetmek
üzere bir baflkan ve yeteri kadar baflkan
vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluflturulur.

Toplant›n›n yönetimi ve güvenli¤inin
sa¤lanmas› divan baflkan›na aittir.
Genel kurul, gündemdeki konular›n
görüflülerek karara ba¤lanmas›yla
sonuçland›r›l›r. Genel kurulda her üye‹SMMMO Yay›n Organ›

nin bir oy hakk› vard›r; üye oyunu flahsen kullanmak zorundad›r.
Yönetim kurulu baflkan› divan taraf›ndan tutulan tutanak ve belgelerin
korunmas›ndan ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim
etmekten sorumludur.
Mahkemece kayy›m atanmas› veya
Medeni Kanunun 75 inci maddesinin
ikinci f›kras›na göre görevlendirilme
yap›lmas› halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kifliler
taraf›ndan yerine getirilir.

* DERNEKLERDE BEYANNAME
VERME YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü
Dernek yönetim kurulu baflkanlar›, her
takvim y›l›n›n ilk dört ay› içinde bir
önceki y›la ait Dernek Beyannamelerini doldurarak mülki idare amirli¤ine vermekle yükümlüdürler. ‹l merkezlerinde ve büyükflehir belediyesi
s›n›rlar› içinde kalan ilçelerde bulunan
dernekler beyannamelerini bir adet,
di¤er ilçe merkezinde bulunanlar ise
iki adet olarak verirler.
fiubeler, mülki idare amirli¤ine verecekleri beyannamelerin birer örne¤ini
ba¤l› bulunduklar› derne¤e de vermekle yükümlüdürler.
Elektronik Ortamda Verilecek belgeler:
Bilanço esas›na göre defter tutan dernekler ile kamu yarar›na çal›flan dernekler istenilmesi halinde, bu Yönetmelik çerçevesinde Daire Baflkanl›¤›
ve dernekler birimlerine vermekle
yükümlü olduklar› belgeleri, as›llar›n›n
yan›nda CD veya disket gibi elektronik
ortamlarda da verirler.
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Yeni yasa 01.01.02006 döneminden
sonra Bilanço usulü Defter tutan derneklerden bunu talep edecektir.
* DERNEKLERDE DE⁄‹fi‹KL‹KVE
GENEL KURUL SONUÇ
B‹LD‹R‹MLER‹:

Dernekler, yerleflim yerlerinde (‹kametgahlar›nda) meydana gelen de¤ifliklikleri “Yerleflim Yeri De¤ifliklik
Bildirimini”;
Genel kurul toplant›lar› d›fl›nda dernek
organlar›nda meydana gelen de¤ifliklikleri
“Dernek Organlar›ndaki
De¤ifliklik Bildirimini”

Doldurmak suretiyle, de¤iflikli¤i izleyen otuz gün içinde mülki idare amirli¤ine bildirmekle yükümlüdürler. Bu
belgeler,
büyükflehir
belediyesi
s›n›rlar› içinde kalan ilçeler hariç di¤er
ilçelerde bulunan dernekler taraf›ndan
iki suret olarak verilir.

Ola¤an veya ola¤anüstü genel kurul
toplant›lar›n› izleyen otuz gün içinde,
yönetim ve denetim kurullar› ile di¤er
organlara seçilen as›l ve yedek üyeleri
içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi “
ve ekleri yönetim kurulu baflkan›
taraf›ndan mülki idare amirli¤ine bildirilir:
Bu bildirime;

a. Divan baflkan›, baflkan yard›mc›lar›
ve yazman taraf›ndan imzalanm›fl
genel kurul toplant› tutana¤› örne¤i,
b. Tüzük de¤iflikli¤i yap›lm›flsa, tüzü¤ün de¤iflen maddelerinin yeni ve eski
flekli ile dernek tüzü¤ünün son fleklinin
her sayfas› yönetim kurulunca imzalanm›fl örne¤i eklenir.
‹SMMMO Yay›n Organ›

Sand›¤› bulunan dernekler, sand›klar›na ait genel kurul sonuç bildirimi
ve eklerini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirli¤ine bildirirler.
01.01.2006 tarihinden itibaren
Bilanço usulü defter tutan ve Kamu
yarar›na çal›flan dernekler Zorunlu
bildirimlerini (ekler hariç) Elektronik ortamda Dernekler Dairesi Baflkanl›¤›ndan alacaklar› Web flifreleri
ile bildireceklerdir.
* DERNEK TAfiINMAZLARININ
B‹LD‹R‹M‹

Dernekler edindikleri tafl›nmazlar›
tapuya tescilinden itibaren otuzgün
içinde “Tafl›nmaz Mal Bildirimini
Formu” nu doldurmak suretiyle mülki
idare amirli¤ine bildirmekle yükümlüdürler.
* DERNEKLERDE ‹Ç DENET‹M

Derne¤in genel kurulunda seçilen
denetleme kurulu; derne¤in tüzü¤ünde
gösterilen amaç ve amac›n gerçeklefltirilmesi için sürdürülece¤i belirtilen
çal›flma konular› do¤rultusunda faaliyet gösterip göstermedi¤ini, defter,
hesap ve kay›tlar›n mevzuata ve dernek tüzü¤üne uygun olarak tutulup
tutulmad›¤›n›, dernek tüzü¤ünde tespit
edilen esas ve usullere göre ve bir y›l›
geçmeyen aral›klarla denetler ve denetim sonuçlar›n› bir rapor halinde yönetim kuruluna ve topland›¤›nda genel
kurula sunar.
* DERNEKLER‹N DENET‹M‹

Gerek görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri
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ve her çeflit eklentileri, defterleri,
hesap ve ifllemleri, ‹çiflleri Bakanl›¤›
veya bulunduklar› yerin en büyük
mülki idare amiri taraf›ndan denetlenebilir. ‹çiflleri Bakanl›¤›, bu denetlemeyi dernekler denetçileri, mülkiye
müfettiflleri veya valilikler arac›l›¤›yla
yapar. En büyük mülki idare amirleri
ise bizzat veya görevlendirecekleri
memur veya memurlar arac›l›¤›yla
yapar.
Denetleme s›ras›nda görevli memurlar
taraf›ndan istenecek her türlü bilgi,
belge ve kay›tlar›n, dernek yetkilileri
taraf›ndan gösterilmesi veya verilmesi,
yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme iste¤inin yerine getirilmesi zorunludur.
Denetim s›ras›nda suç teflkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde ilgili
mülki idare amirli¤i taraf›ndan durum
derhal Cumhuriyet Savc›l›¤›na bildirilir.
* DERNEKLERDE YARDIM
TOPLAMA FAAL‹YET‹

Gerçek kifliler, dernekler, kurumlar,
vak›flar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin 2860 say›l› Yard›m Toplama
Kanununa göre yapacaklar› yard›m
toplama faaliyetleriyle ilgili ifl ve
ifllemler dernekler birimlerince yürütülür. Dernekler birimleri, bu faaliyetlerin sonuçlar› hakk›nda ilgili valili¤e ve
Bakanl›¤a elektronik ortamda bilgi
verir.

‹SMMMO Yay›n Organ›

* YURTDIfiINDAN YARDIM
ALMA B‹LD‹R‹M‹NDE ‹STENEN
BELGELER

Yurtd›fl›ndan yard›m alacak olan dernek veya vak›flar "Yurtd›fl›ndan
Yard›m Alma Bildirimi”ni iki nüsha
olarak doldurup, bu bildirim formuna
yetkili organ›n karar örne¤i, varsa bu
konuda düzenlenen protokol, sözleflme
ve benzeri belgeler ile yard›m›n
aktar›ld›¤› hesaba iliflkin dekont, ekstre
ve benzeri belgenin bir örne¤i de ekleyerek mülki idare amirli¤ine bildirimde bulunurlar.
Bildirimin mülki idare amirli¤i
taraf›ndan onayl› bir örne¤i ilgili bankaya verilmek üzere baflvuru sahibine
verilir.

Bu belgeler, Büyükflehir belediyesi
s›n›rlar› içinde kalan ilçeler hariç di¤er
ilçelerde bulunan dernekler taraf›ndan
iki suret olarak verilir.
* YERLEfi‹M YER‹ ‹LE DERNEK
ORGANLARINDA VE DERNEK
TÜZÜ⁄ÜNDE YAPILAN
DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹N B‹LD‹R‹M‹NDE
‹STEN‹LEN BELGELER

Dernekler, yerleflim yerlerinde meydana gelen de¤ifliklikleri “Yerleflim Yeri
De¤ifliklik Bildirimi”ni,

Genel kurul toplant›lar› d›fl›nda dernek
organlar›nda meydana gelen de¤ifliklikleri “Dernek Organlar›ndaki De¤i
fliklik Bildirimi”ni,

Doldurmak suretiyle, de¤iflikli¤i izleyen otuz gün içinde mülki idare amirli¤ine bildirmekle yükümlüdürler.
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Dernek tüzüklerinde yap›lan de¤ifliklikler ise, tüzük de¤iflikli¤inin yap›ld›¤› genel kurul toplant›s›n› izleyen
otuz gün içinde “Genel Kurul Sonuç
Bildirimi”nin ekinde mülki idare amir
li¤ine bildirirler.
Bu belgeler, Büyükflehir belediyesi
s›n›rlar› içinde kalan ilçeler hariç di¤er
ilçelerde bulunan dernekler taraf›ndan
iki suret olarak verilir.

* TAfiINMAZ MAL ALIMI ‹LE
‹LG‹L‹ B‹LD‹R‹MDE ‹STEN‹LEN
BELGELER
Dernekler edindikleri tafl›nmazlar›
tapuya tescilinden itibaren otuz gün
içinde “Tafl›nmaz Mal Bildirimi”ni
doldurmak suretiyle mülki idare amirli¤ine bildirmekle yükümlüdürler.
Bu form, Büyükflehir belediyesi
s›n›rlar› içinde kalan ilçeler hariç di¤er
ilçelerde bulunan dernekler taraf›ndan
iki suret olarak verilir.
* ‹ZNE TAB‹ KEL‹MELER‹
KULLANMA ‹ZN‹ BAfiVURUSUNDA
‹STEN‹LEN BELGELER
Dernek adlar›nda; Türk, Türkiye,
Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa
Kemal kelimeleri ile bunlar›n bafl ve
sonlar›na getirilen eklerle oluflturulan
kelimeleri kullanma izni için baflvuracak dernekler, afla¤›da belirtilen belgelerle birlikte baflvurular›n› üçer suret
olarak mülki idare amirli¤ine yaparlar.
a. ‹lgili dernekler müdürlü¤ünce onaylanm›fl dernek tüzü¤ü,
b. Dernek üye listesi,
c. Derne¤in faaliyetleri, yapt›¤› hiz‹SMMMO Yay›n Organ›

metler ve gelecekte yap›lmas› düflünülen ifller hakk›nda rapor,
d. ‹zne tabi kelimelerin kullan›lmas›
için genel kurulun ald›¤› karar örne¤i.
* DERNEKLER‹N PLATFORM
OLUfiTURMASI
Dernekler, amaçlar› ile ilgisi bulunan
ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, di¤er dernek, vak›f, sendika ve benzeri sivil toplum kurulufllar›yla ortak
bir amac› gerçeklefltirmek üzere platformlar oluflturabilirler. Platformlar›n
oluflturulabilmesi için derneklerin yetkili organlar›nca al›nacak kararlarda,
derne¤i temsille görevlendirilecek kifli
veya kifliler belirlenir.
Bir platformun faaliyete bafllayabilmesi için, temsilciler taraf›ndan bir mutabakat tutana¤› düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluflturulma amac›,
çal›flmalar›n yürütülece¤i yerleflim yeri
ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.
Son dönemlerde Platform oluflturma
ülkemizde yayg›nlaflmaya bafllam›fl ve
bir çok örnek mevcuttur.
DERNEKLERDE TASF‹YE
Derneklerin para, mal ve haklar›n›n
tasfiyesi afla¤›da belirtilen esaslara
göre yap›l›r.
a. Tasfiyenin dernek tüzü¤ünde
gösterilen esaslara göre yap›lmas›

Genel kurul karar› ile feshedilen veya
kendili¤inden sona erdi¤i tespit edilen
derne¤in para, mal ve haklar›n›n tasfiyesi, tüzü¤ünde gösterilen esaslara
göre yap›l›r.
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Bu derneklerin para, mal ve haklar›n›n
devri, son yönetim kurulu üyelerinden
oluflan tasfiye kurulunca yap›l›r. Bu
ifllemlere, feshe iliflkin genel kurul
karar›n›n al›nd›¤› veya kendili¤inden
sona erme halinin kesinleflti¤i tarihten
itibaren bafllan›r. Tasfiye süresi içinde
bütün ifllemlerde dernek ad›nda “tasfiye halinde ……. Derne¤i” ibaresi kullan›l›r.

Tasfiye kurulu, önce derne¤in hesaplar›n› inceler. ‹nceleme esnas›nda derne¤e ait defterler, al›nd› belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kay›tlar›
ile di¤er belgelerinin tespiti yap›larak
varl›k ve yükümlülükleri bir tutana¤a
ba¤lan›r. Tasfiye ifllemeleri s›ras›nda
borçlu oldu¤u tespit edilen derneklerin
alacakl›lar›na ça¤r›da bulunulur ve
varsa mallar› paraya çevrilerek alacakl›lara ödenir. Derne¤in alacakl›
olmas› durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacaklar›n tahsil
edilmesi ve borçlar›n ödenmesinden
sonra kalan para ve mallar tüzükte
belirtildi¤i flekilde devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklar›n›n
tasfiye ve intikal ifllemlerinin tamamlanmas›n› müteakip tasfiye kurulu
taraf›ndan durumun yedi gün içinde bir
yaz› ile dernek merkezinin bulundu¤u
yerin mülki idare amirli¤ine bildirilmesi ve bu yaz›ya tasfiye tutana¤›n›n
da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye iliflkin tüm ifllemler tasfiye
tutana¤›nda gösterilir ve tasfiye ifllemleri, mülki idare amirliklerince hakl›
bir nedene dayan›larak verilen ek süre‹SMMMO Yay›n Organ›

ler hariç üç ay içinde tamamlan›r.

Bu derneklerin defter ve belgelerini
tasfiye kurulu s›fat›yla son yönetim
kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.
Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine
de verilebilir. Bu defter ve belgelerin
saklanma süresi befl y›ld›r.
b. Tasfiyenin mahkeme karar› ile
yap›lmas›

Tüzükte tasfiyenin ne flekilde
yap›laca¤›n›n genel kurul karar›na
b›rak›ld›¤› hallerde, genel kurul
taraf›ndan bir karar al›nmam›fl veya
genel kurul toplanamam›fl veya son
yönetim kuruluna yap›lan tebligata
ra¤men tasfiye ifllemleri yap›lmam›flsa,
yahut dernek mahkeme karar› ile feshedilmiflse, derne¤in bütün para, mal
ve haklar›, mahkeme karar›yla bulundu¤u ildeki amac›na en yak›n ve
kapat›ld›¤› tarihte en fazla üyeye sahip
derne¤e devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklar›n›n
tasfiyesi mahkeme karar›nda belirtilen
esaslara göre yap›l›r ve tasfiyenin
tamamlanmas›n› müteakip, durum ilgili mülki idare amirli¤ine bildirilir.
* SONUÇ

5253 say›l› yeni yasa ile Dernek ve
Sivil Toplum kurulufllar›na Kurumsal
ve Örgütlenme anlam›nda baz› yenilikler getirilmektedir. Ancak Ülkemizdeki Sivil Kurulufllara olan ihtiyac›
belirlemek ve bu örgütlenmenin yolunu açmak bütün toplumun görevi
olmal›d›r.
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Y›llarca derneklere üye olmak Türk
toplumunda bask›c› bir anlay›fl›n sonucu olarak sanki yasa d›fl› örgüte üye
olmak gibi alg›lanm›flt›r. Mevcut kurulufllar da ço¤unlukla Hükümetlerin
ve Devlet organlar›n›n gölgesinde
kalarak yaflamay› seçmifllerdir.
Sivil Kurulufllar kendi Kurumsal
yap›lanmalar›n› ve demokratik faaliyetlerini kendileri üyeleriyle birlikte
gerçeklefltirmeli ve ba¤›ms›z olmal›d›rlar. Devletin derneklerin aç›lmas›nda gerekli kolayl›klar› ve destekleri
sa¤lamas› gerekmektedir. Derneklerin
de hükümetlerin ülke politikalar›n›
belirlemesinde yön veren kurumlar
olmas› Ülkenin Toplumsal ve Ekonomik sorunlar›na dikkat çekmesi ve
çözüm önerileri ortaya koymas› gerekmektedir.
Bütün ça¤dafl ülkelerde sivil kurulufllar
etkin kurumsal yap›lar› ve üyeleriyle
hükümetlerin çözüm orta¤›d›r. Örne¤in, Ülkemizdeki Aktif Dernek ve

‹SMMMO Yay›n Organ›

Sivil Toplum Kurulufllar›n›n say›s›
yaklafl›k 81.000. Adettir. Nüfusa göre
oran 900 kifli de 1 kiflidir. Bu kurulufllar›n büyük ço¤unlu¤unu ise yard›mlaflma ,okul, cami yapt›rma ve spor
dernekleri oluflturmaktad›r. Avrupa
ülkelerinde ortalama 40 kifli ABD de
ise yaklafl›k 15 kiflidir.

Bu çarp›c› verilere bak›ld›¤›nda ülkemizdeki sivil toplum kurumlar›na olan
ihtiyac›n önündeki her türlü engellerin
kald›r›lmas›, ça¤dafl ve demokratik
ülke olman›n en önemli unsurudur.
KAYNAKLAR

• Dernekler Dairesi Baflkanl›¤› ve ‹lgili Birimler

• 5253 Say›l› Kanuna ba¤l› Yay›nlanan Yönetmelik 31.03.2005 tarihinde
yay›nlanm›fl olup derneklere iliflkin
ayr›nt›l› bilgiler Dernekler Dairesi
Baflkanl›¤› ve ba¤l› teflkilatlardan
temin edilebilir. Dernekler Web Adresi www.dernekler.gov.tr
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AB ‹POTEKL‹ KONUT F‹NANSMAN
P‹YASALARININ DE⁄‹fi‹M VE
GEL‹fi‹M‹NDE ETK‹ YARATAN FAKTÖRLER
VE D‹NAM‹KLER
Dr. Tamer AKSOY

Ü

G‹R‹fi
lkelerin ekonomik geliflmifllik seviyelerinin bir ölçüsü de, ülke
varl›klar›n›n ço¤unlu¤unu teflkil eden gayrimenkul varl›klar›n›n ne ölçüde
de¤erlendirilebildi¤i hususudur. Bu varl›klar›n azami surette de¤erlendirilebilmesi, ça¤dafl finansman yöntemleriyle menkul k›ymetlefltirilerek1 sermaye
piyasalar›na aktar›m›yla olmaktad›r. Böylece sabit k›ymetlerde uzun vadeye
ba¤l› finansal kaynaklar›n sermaye piyasalar›nda tekrar de¤erlendirilebilmesi
mümkün olmakta, piyasadaki sermaye hareketi de artmaktad›r. 2
Para ve sermaye piyasalar›n›n önemli bir parças› olan ipotekli piyasalar, gayrimenkul için sermaye yarat›lmas›, bu sermayenin art›r›lmas› ve da¤›t›lmas›na
kadar pek çok fonksiyonu yerine getirmektedir. ‹potek piyasalar› bu fonksiyonlar›n› teminat olarak gayrimenkule dayal› borçlanma araçlar› vas›tas›yla gerçeklefltirmektedir. 3
Konut sorununun kurumsal çözümünde ipotek kredilerinin önemi büyüktür.
ABD ve geliflmifl ülkelerde s›kça kullan›lan ipotekli konut finansman sistemi
temelde flöyle ifller. ‹potekli konut finansman kurumlar› genellikle düzenlemifl
olduklar› ipotek kredilerini ikinci el piyasada satarak veya bu ipotek kredilerine
dayal› olarak menkul k›ymet ihraç ederek fon sa¤lamaktad›rlar 4. Bu yöntem
sayesinde ipotek kredilerine likidite yarat›larak ipotek ve sermaye piyasalar›n›n
entegrasyonu ve derinleflmesi sa¤lan›r. 5
1
2
3
4
5

Menkullefltirme ve menkul k›ymetlefltirme, ‘securitisation” teriminin karfl›l›¤› olarak ayn› anlamda
yaz›da kullan›lmaktad›r.
RENAUD, B., “Housing Finance in Emerging Finance: An Overview of Current Issues”, in Housing
Finance in Emerging Markets, , London, UK, March 2003, s.14
WANG, S., ve di¤erleri, “Market Structure and Real Estate Return”, Real Estate Economics, Vol.23,
s.85-93
PRYKE, M., ve WHITEHEAD, M., “An Overview of Mortgage-Backed Securitisation in the U.K.”
Housing Studies, January 1994, s.83
FABOZZI, F.J., ve MODIGLIANI , F., The Handbook of Mortgage-Backed Securities, 3rd Edition,
Prosbus Publishing Company, Chigago, 1992, s.28
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AB ipotek piyasalar›, yap›sal olarak birbirinden farkl›d›r. Bu piyasalardaki de¤iflim ve geliflim üzerinde etki yaratan çeflitli faktörler ve dinamikler sözkonusudur. Yaz›m›zda, piyasalar›n iflleyifl, de¤iflim ve gelifliminde etkili olan unsurlar
›fl›¤›nda AB ipotek piyasalar›ndaki son geliflmeler alt bafll›klar halinde analiz
edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Çal›flma sonuç ve kaynakça ile sona ermektedir.
1.AB ‹potekli Piyasalar›nda De¤iflim ve Geliflme Yaratan Çeflitli Faktörler
ve Dinamikler
1.1.AB ‹potek Piyasalar›ndaki Kurumsal Farkl›l›klar

AB ipotek piyasalar› yap›sal olarak birbirinden oldukça farkl›l›k arzetmektedir.
AB ipotekli piyasalar›nda faaliyet gösteren kurumlar kabaca, ticari bankalar,
evrensel faaliyet gösteren ticaret bankalar›, tasarruf bankalar›, kooperatif ve
yard›m bankalar›, ipotek bankalar›, uzmanlaflm›fl kredi kurulufllar› (yap› topluluklar›, Bausparkassen), sigorta flirketleri ve emeklilik fonlar› (pension funds)
fleklinde s›n›fland›r›labilir. Tablo 1’e bak›ld›¤›nda, ipotekli kredilerin son derece
farkl› tiplerdeki ipotekli kredi kurulufllar› taraf›ndan verildi¤i görülmektedir. ‹potek piyasalar›nda ticari, ipotek ve tasarruf bankalar› ile kooperatif ve yard›m
sand›klar›, en fazla öneme sahip kurumlar olup, piyasan›n % 80’ini oluflturmaktad›r.
AB ipotek kurumlar›, ABD’deki kurumlardan farkl› olup, Parasal Finans Kurumlar› (MFIs) vazifesini görürler ve AB’deki ipotekli kredilerin çok büyük k›sm›n›
sa¤larlar. Geriye kalan di¤er ipotek kredileri ise di¤er finansal arac› kurumlar
(sigorta flirketleri ve di¤er sektörlerin yer ald›¤› MFI harici kurulufllar) taraf›ndan
sa¤lan›r.
Tablo:1- AB ‹potekli Piyasas›nda Faaliyet Gösteren Kurumlar›n Pay› (%) –2001
Ticari bankalar

39

Sigorta flirketleri ve emekli sand›klar›

Tasarruf bankalar›

12

Yap› topluluklar›

5

9

Di¤er sektörler

4

‹potek bankalar›

Kooperatif ve yard›m
bankalar›

20

Bausparkassen

6

5

Kaynak: MANNING, David, “Mortgage Lending in the European Union”, Presented in EMF-European Mortgage Federation FHB 5th Anniversary Conference, Budapest, 25 Oct 2002, s.2
1.2. AB ‹potek Piyasalar›ndaki H›zl› Geliflim Trendi

AB bünyesinde ipotek teminatl› kredilerin hacmi, on y›l boyunca, mali piyasalarda yap›lan serbestlefltirme (deregülasyon) çabalar› ve düflen faiz oranlar› nede‹SMMMO Yay›n Organ›
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niyle sürekli olarak artm›flt›r6 Bu e¤ilim tüm üye ülke ipotek piyasalar›nda
yans›maktad›r. Örne¤in: 1988-1999 y›llar› aras› 10 y›ll›k dönemde iki y›la iliflkin
aç›lan konut kredilerinin GSY‹H içindeki pay› büyük art›fl göstermifltir. Almanya %44-53, Hollanda %39-66, ‹spanya %11-24,Portekiz %12-33, ‹talya % 4-7
gibi) Ayn› dönemde ‹potek piyasalar›n›n dinamik büyümesi GSYH’nin büyümesini de geçmifl ve ulusal ekonomilerdeki a¤›rl›¤›n› artt›rm›flt›r. 2001 y›l› sonu
itibar›yla ipotekli kredilerin toplam hacmi 3.9 trilyon Euroyu, 2003 y›l›nda ise
4.2. trilyon Euroyu aflm›flt›r. ‹potekli kredi tutar›n›n 10 y›l öncesindeki ipotekli
kredi miktar›n› ikiye katlad›¤› görülmektedir. AB bünyesinde ipotekli kredi hacminin son on y›ldan buyana y›lda yaklafl›k ortalama % 8 oran›nda büyüdü¤ü
gözlenmektedir. 1998 y›l›nda konut kredilerinin GSY‹H içindeki pay› % 33
iken, 2001 y›l› sonunda bu oran % 40’a ulaflm›flt›r.7
Tablo :2- AB ‹potekli Piyasalar›na ‹liflkin baz› Veriler
Bakiye konut kredisi stoku

3 900

Konut mülkiyet düzeyi

Konut kredisi sto¤u/GSY‹H

% 40

Nüfus

(milyar ABD$)

Bakiye ‹DMK sto¤u

500

Menkul k›ymet sto¤u/GSY‹H

%7

(milyar ABD$)

% 64
375 milyon

GSY‹H

7 570

Kaynak: COLES, A., Why US and EU Markets are so different”, EMS-European Mortgage Federation8 2001,.s.11-25, EARLEY, Fionnuala, What Explain The Differences in Home Ownership Rates in Europe? Housing Finance International, September 2004, s.25-30
AB ipotek piyasalar› güçlü ulusal karakteristiklerini korumakta olup, bunlar›n
ekonomik aç›dan önemi ülkeden ülkeye de¤ifliklik göstermektedir. Hacimleri
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, en büyük piyasalar›n Almanya, ‹ngiltere, Fransa ve Hollanda piyasalar› oldu¤u görülmektedir. Hollanda, Danimarka, ‹ngiltere, Almanya ve Norveç ipotekli piyasalar›nda, ipotekli kredilerin hacmi GSYH’nin
%50’sine eflit veya üzerinde bir görünüm vermektedir.Geçti¤imiz son 15 y›l için6 EMF, Hypostat: Mortgage and Property Markets in the European Union and Norway, Brussels, 2001, s.10
7 MANNING, a.g.k.s.2
8 EMF (European Mortgage Federation), Avrupa ‹potek Federasyonu’nun k›salt›lm›fl›d›r. Bu federasyona,
ipotekli konut piyasas›na haiz tüm Avrupa ülkeleri üyedir. Bu lider kurulufl, AB ipotekli konut kredisi piya
sas›n›n %80’inden fazlas›n› temsil eder. EMF’nin üyeleri ise, ipotek bankalar›, evrensel/ticari bankalar,
tasarruf bankalar›, yat›r›m ve kooperatif bankalar›, yap› kooperatifleri (building societies), flemsiye flirket
ler (ipote¤e dayal› menkul k›ymetler arac›l›¤›yla menkullefltirilmifl ipotekli varl›klar› tutmak üzere kurulan
flirketler) ve sigorta flirketleridir.
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de belirgin büyüme art›fl› gösteren piyasalar ise Portekiz, Hollanda, ‹spanya,
‹rlanda, Yunanistan ve ‹talya piyasalar›d›r.
Tablo:3- AB ‹potekli Konut Kredilerinin GSMH ‹çindeki Pay› (%) ve
Ortalama Büyüme H›z› (%) (s›ras›yla)
Hollanda

85

11.4

‹rlanda

37

15.5

Belçika

33

6.9

Fransa

20

1.3

Yunanistan

16

16.3

Danimarka

81

7.0

‹sviçre

Almanya

50

8.6

Avusturya

‹ngiltere

62

Norveç

49

‹sveç

48

Portekiz
‹spanya

5.7

50

24.6

38

13.8

4.7

35
29

Lüksemburg
‹talya

16
10

5.8

7.1

11.7

Kaynak: MANNING, a.g.k., s.1-9, Eurostat (GSY‹H rakamlar›), EARLEY,
a.g.m.s.26

1980’lerin sonundan itibaren AB ipotek piyasas›nda ortaya ç›kan büyük geliflim
çok say›daki etkenin bir sonucu olarak ortaya ç›km›flt›r. Bunlar aras›nda mali
sektördeki deregülasyon,, tek para biriminin yürürlü¤e girmesi ve düflük faiz
oranlar› baflta say›labilir. Bu uygun ortam, AB ipotek piyasalar›nda yo¤un bir
rekabete ve artan konut sat›nalma gücüne yol açt›. Böylece ipotekli konut kredileri için gerekli olan yo¤un talep için de uygun koflullar oluflturulmufl oldu.

1.3. AB ‹potek Piyasalar›nda Konut Sahiplik Oran›ndaki de¤iflme

AB ülkelerinde ortalama konut sahipli¤i oran› % 64’t›r. Ancak, konut sahipli¤i
oran› ile ipotek kredilerinin GSM‹H’ya oran› aras›nda ters yönlü bir korelasyon
gözlenmektedir. Yani, GSMH içinde ipotek kredilerinin oran› di¤er ülkelere göre
nisbeten yüksek olan ülkelerde, konut sahiplik oran›n›n daha düflük oldu¤u
görülmektedir. Bu e¤ilim 2001 itibariyla daha belirginlik arzetmesine karfl›n yeni
verilerde ayn› e¤ilimi teyit etmektedir. Örne¤in, 2001 itibar›yla bakt›¤›m›zda,
Fransa, Belçika, Avusturya ve Lüksemburg’da konut sahiplik oran› % 20-30
aras›nda de¤iflmekte, Almanya’da ise % 40 seviyesinde kalmaktad›r. 2004 itibar›yla bakt›¤›m›zda da konut sahip oranlar›n›n belli oranda artt›¤› ancak bahse
konu e¤ilimin büyük ölçüde devam etti¤i gözlenmektedir. Konut sahiplik
oran›n›n ipotek kredileri yüksek olan ülkelerde düflük kalmas›, geçmiflteki kamu
politikalar›, sosyal güvenlik politikas› ve rejimi gibi o ülkeye has sebeplerle
aç›klanabilecektir.
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Tablo:4- AB Ülkelerinde Konut Sahipli¤i Oran› (%)
Macaristan

90

‹sveç

59

Yunanistan

81

Finland

57

‹talya

78

Fransa

54

‹spanya

80

Avusturya

55

‹rlanda

73

Polonya

53

‹ngiltere

68

Danimarka

49

Luxemburg

65

Almanya

Portekiz
Belçika

71
67

Hollanda

51

Çek Cumhuriyeti

48
43

Kaynak: EMF, 3rd Workshop on Housing Finance in Transitional Economies, December 2002, EARLEY (2004)a.g.m.s.25-30

1.4. Rekabet ve teknolojik geliflmelerin bilgi ve Fark›ndal›k seviyesini
art›rarak Yenilik (innovation), ürün ve modern da¤›t›m kanallar› konusunda itici güç oluflturmas›

Rekabet ve teknolojik geliflmelerdeki h›zl› art›fl, ipotekli kredi kurulufllar›n› yeni
finansal ürünler ve yenilikler (innovation) gelifltirmeye itmifltir. Buna ilaveten,
müflterilerin finansal ve piyasalara yönelik bilgi ve fark›ndal›k (awareness)
düzeyinin artmas› sonucu, bu ürünlerin pazarlanmas›na yönelik yeni yöntemlerin aranmas› ve gelifltirilmesi ve müflterilerin ihtiyaçlar›na yönelik yeniliklerin
sürdürülmesi bir zorunluluk haline gelmifltir.9 Ayr›ca, ipotek piyasalar›na iliflkin
di¤er bir yenilik de, Tek Para birimi yaklafl›mlar›n›n tamamlanmas›yla birlikte,
s›n›r ötesinde de sat›labilen Euro-birimli ipotekli ürünler ortaya ç›kmas›d›r.
Özellikle Internet, bu ipotekli ürünlerin pazarlanmas›nda çok önemli bir alternatif da¤›t›m kanal› olarak kabul edilmektedir. Müflterilerin internete eriflim seviyesi ve kullan›m kolayl›¤› artt›kça, ipotekli ürünlere yönelik internet kullan›m›
da buna paralel flekilde h›zl› bir art›fl göstermifltir.‹potekli kredilere iliflkin veriler, önemli bir finansal taahhüt içermeleri nedeniyle, ipotekli kredilerin Internet
üzerindeki popülaritesi en yüksek hususlardan biri oldu¤unu ortaya koymaktad›r.10
9 HARDT, J. “Regional Roles in Market Development and Standardization”, Presented in Developing
Secondary Mortgage Markets in Southeast Europe Conference, Bulgaria, 4-5 Feb. 2003, s.7-18
10 HARDT, J. “Recent Developments in European Mortgage Markets”, Housing Finance International,
Dec.2000,15(2),s.16
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1.5. AB ‹potek Piyasalar›nda ‹potekli kredilerin türü, süresi, faiz oran› ve
kredi de¤erindeki farkl›l›klar

AB ulusal ekonomilerindeki ipotek piyasalar›n›n büyüklü¤ünde önemli
farkl›l›klar›n gözlenmesi, ipotek piyasalar›n›n güçlü ulusal karakteristiklerini
sürdürdü¤ü gerçe¤ini yans›tmaktad›r. AB’de ipotekli kredi verenlerin türüne ve
sonucuna ba¤l› olarak, ipotekli kredinin süresi, ipotekli faiz oran›n›n tipi ve
“Kredi De¤eri (LTV- Loan-To Value)”11 oranlar› gibi verilen ürünlerden de
kaynaklanan ülkeleraras› önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r. Bu farkl›l›klardan
baz›lar›na tablo 5’de yer verilmektedir. Bunlar, politik ve tarihsel ortamla beraber ço¤unlukla ipotekli kredi verenlerin faaliyet ortam›ndaki yasal ve düzenleyici çerçeve farkl›l›klar›ndan da kaynaklanmaktad›r.
Tablo:5- AB Ülkelerindeki Kredi Hacmi, Vade ve Kredi De¤eri (LTV) Oranlar›-2001
Ülke

Danimarka
Almanya
‹spanya
Fransa
‹talya

‹potekli kredi Orijinal vadesi Kredi De¤eri (LTV)
Mutlak
(EUR)
(y›l)
Ortalama(%)
maksimum (%)
107, 000

25-30

80

67,500

10-15

75

174, 000
80,000

122,000

‹sveç

136,000

‹ngiltere

105,000

105,000

67

15

62,000

Hollanda

Avusturya

25-30

67

10

50

25-30

54

30

30 y›la kadar
25

Kaynak: HARDT, a.g.m.(2003), s.18

80

100
80
80

72

125

80

100

70

100

100

Bir ipotekli konut kredisinin ortalama vadesi ülkeler aras›nda de¤ifliklik arzetmektedir. ‹talya gibi baz› AB ülkelerinde 10 y›l iken, baz›lar›nda ise (Danimarka, Almanya,Hollanda, Avusturya ve ‹sveç gibi) 30 y›la kadar uzanabilmektedir.‹potek müflterisine yönelik farkl› yaklafl›mlar, halihaz›rda ‹ngiltere gibi 4000
ürünün sunuldu¤u ‹ngiltere veya az say›da enstrüman›n sunuldu¤u ülke sonucunu do¤urabilmektedir.
11 Konut finansman sistemleri geliflmifl ileri ülkelerde, kredinin konutun de¤erine olan oran› (Loan-To
Value) genelde % 80 civar›ndad›r. Konut de¤erinin tamam› kadar kredi aç›lmamakta, baflta iflas riski
olmak üzere çeflitli risklere karfl› bir miktar emniyet pay› b›rak›lmaktad›r.
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1.6. ‹potekli Kredi Ürünlerinde ve A¤›rl›klar›ndaki Farkl›l›klar, ‹potek
Piyasas›n›n Parçal› (fragmented) Yap›da Olmas›
Baz› ülkelerde sabit oranl› ipotekli ürünler a¤›r basmakta iken baz›lar›nda ise
farkl› oranlar yayg›nl›k arzetmektedir. Baz› ülkelerde, tüketicinin korunmas›na
yönelik s›k› kurallar›n getirilmesi yönündeki geliflme, ipotekli konut kredilerine
ayr›lan fon kaynaklar› üzerinde cayd›r›c› etki yaratm›flt›r.
Tablo :6-AB ‹potek Piyasalar›nda Tipik ‹potekli Kredi Ürünleri
‹ngiltere
Danimarka
‹spanya
Fransa
Kredi vadesi
25 y›l
25-30 y›l
10-15 y›l 15 y›l
Faiz oran› türü
Gözden
Yeniden
+/- %90
%50 referans
geçirilebilir
tart›fl›labilir
Referans
%50 sabit
Gözden
geçirilebilir

Örne¤in, Belçika’da ipotekli konut kredilerine yönelik karmafl›k kurallar getirilmifltir. ‹potekli kredi al›m›n›n faiz oran› riski do¤urmas› nedeniyle bu durum,
faiz oranlar›ndaki de¤iflikliklerin fonlar›n gerçek maliyeti yerine devlet tahvili
indekslerine ba¤lanmas›n› gerekli k›lm›flt›r. ‹potekli krediler ve bunlar›n fon kaynaklar› üzerindeki faiz oranlar›n›n birbirinden ayr›lmas› durumunda, ipotekli
konut finansman iflinin ekonomikli¤i azalabilmektedir. ‹potek müflterilerinin
ödedi¤i peflinat ve ipotek cezalar›n› s›n›rland›ran kurallar, ayn› zamanda fon sa¤lama sürecini karmafl›klaflt›rma ve uyumsuzlukla sonuçlanan tehlikeli durumlara
yol açabilirler. AB ipotek piyasalar›ndaki farkl›l›klar, gayrimenkul piyasas›ndaki
(konut piyasas›, konut edinme yap›s›, konutun sahibince kullan›lmas›, özel veya
sosyal amaçl› kiralama, konut sektörünün finansman›n› sa¤lamada kullan›lan
finansal gereçler, vb.) ve inflaat sanayindeki (verilen bina izni say›s›, konut bitirme say›s›, muamele say›s›, vb.) farkl›l›klar›n bir sonucudur.
Ayr›ca, genel ekonomik durumun ipotek piyasas›na do¤rudan bir etkisi bulunmaktad›r. Ekonomi büyürken ve istihdam artarken ev halk›n›n konut ve konut
finansman›na yönelik talebi de artacakt›r. AB’daki ekonomik yak›nlaflmaya ve
bütünleflmeye ra¤men, ipotek piyasalar›n›n geliflimini flekillendiren temel makroekonomik de¤iflkenlerdeki (GSYH, iflsizlik, enflasyon, vb.) önemli farkl›l›klar
mevcudiyetini sürdürmektedir. Bu durum da ulusal ipotek piyasalar›ndaki
karakteristiklerin aynen devam etmesine yol açmaktad›r.
AB ‹potek piyasas› parçal› yap›s›n›, mevcut ipotekli ürün ve ipotek fonlama enstrümanlar› anlam›nda hala yüksek oranda devam ettirmektedir. Konut hala en
önemli varl›k kalemini oluflturmaktad›r. Son befl y›l içinde konut kredileri % 7‹SMMMO Yay›n Organ›
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10 aras›nda bir art›fl göstermifltir. Hiçbir ulusal piyasada ipotekli ürünlerin
tamam› sunulmamaktad›r. Sadece birkaç banka birden fazla ülkede ipotek kredisini ç›karmakta ve sunmaktad›r. Sunufl koflullar› ülkeden ülkeye de¤iflebilmektedir. ‹poteklerin % 40’›ndan daha az› sermaye piyasalar› yoluyla finanse edilmektedir. Kalan› mevduatlarla finanse edilmektedir. ‹potekleri fonlayacak iki
sermaye piyasas› enstrüman› ipotekli tahviller ve konut ipote¤ine dayal› menkul
k›ymetler yasalar, vergi ve düzenleyici kurallar nedeniyle homojen bir yap›
arzetmemektedir.
AB ‹potek piyasalar› aras›nda entegrasyon eksikli¤i vard›r. Bu eksiklik hem
yat›r›mc› hem de kullan›c›lar aç›s›ndan maliyet art›fl› getirmektedir. Standardizasyon eksikli¤i ölçek ekonomilerinin gerçekleflmesini engellemektedir.12
1.7. ‹potekli Kredi Fonlama Enstrümanlar› ve Yöntemlerindeki
(Bilanço-‹çi/D›fl›)Farkl›l›klar

AB ülkelerinde ipotekli kredilerin fonlama yöntemlerine bak›ld›¤›nda, AB’daki
ipotekli kredi kurulufllar›n›n, ipotekli kredilerin finansman›nda farkl› yöntemler
kulland›klar› görülmektedir. ‹potekli fonlama enstrümanlar› genel olarak, perakende mevduat (retail deposits), Almanya ve Avusturya’da Bausparkessen Sistemi ile toplanan yap› ve tasarruf hesaplar›ndaki mevduatlar (dedicated savings),
ipotekli tahviller (mortgage bonds), ipote¤e dayal› menkul k›ymetler (MBS) ve
di¤er alt bafll›klar›ndan oluflmaktad›r.
Tablo:7- AB ‹potek Piyasalar›nda Fonlama Enstrümanlar› ve (%) Paylar›
Perakende Mevduat

62

Yap› tasarruf hesaplar›

5

‹potekli tahviller
Bausparkassen

Sistemi13

19

‹DMK
Di¤er

1

13

Kaynak: OECD, European Mortgage Markets: Structure, Funding and
Future Development, June 2000, s.27
12

GUGERELL-TUMPEL,G.“Capital Market and Financial Integration in Europe”, EMF Conference
2004,7.12.2004, s.1-4
13 Almanya’da sözleflmeli sistemi yürüten Bausparkassen, ipotek bankalar›na göre 7-16 y›l gibi daha k›sa
vadeli kredi açan özellefltirilmifl tasarruf ve kredi kurulufllar›d›r. Bu sistemde, kiflilere konut kredisi veri
lebilmesi, tasarruf sözleflmesinin tamamlanmas›n›n ard›ndan konut almak isteyen kiflinin birikimini orta
lama 6-7 y›l gibi önceden belirlenmifl bir süre içerisinde açt›rd›¤› tasarruf hesab›nda biriktirmesi/beklet
mesi halinde mümkün olabilmektedir. Kat›l›mc›lar, devletin sübvansiyon ve/veya vergi muafiyetinden
yararlanabilmektedirler.Bu sistemde aç›lan kredi ve yap›lan tasarrufa uygulanan faiz oranlar› piyasa koflul
lar›na göre belirlenmektedir.
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‹potekli tahvil ihrac› toplam mevduattan sonra en önemli ikinci fon yöntemini teflkil etmektedir. AB içerisinde
mevcut ipotekli tahvil hacmi (2001
sonu itibariyle) 530 EUR milyar olarak
hesaplanm›flt›r. ‹potekli tahvillerin
hacmi (2001 sonu itibariyle) mevcut
mesken ipotekli tahvil hacminin
%19’unu teflkil etmektedir. Mevcut
durumda, ipotekli tahvil piyasas›n›n %
88’ini üç ülke paylafl›yor konumdad›r.
Almanya’n›n “Hypotheken Pfandbrief” % 44’lük oranla birinci s›rada yer
al›rken, Danimarka (%29) ikinci s›ray›
‹sveç de (%15) üçüncü s›ray› takip
etmektedir. 236 milyar EUR’luk bir
hacimle Alman “Hypotheken Pfandbrief” piyasas› (2001 y›l› sonu itibariyle mevcut hacim) AB sabit gelirli sermaye piyasas›na hakim olan bileflenlerden biridir.
Danimarka’da ipotek bankalar› taraf›ndan verilen ipotekler ipotekli tahvillerin ihrac› ile finanse edilmektedir.
‹sveç’te ise toplam fonun % 70’ini
temsil eden ipotekli tahviller en önemli finans kayna¤›n› teflkil etmektedir.
AB ipotek sa¤lay›c›lar› ve sermaye
piyasalar›nda fon mekanizmas› olarak
ipotekli tahviller önemlidir.
AB’da ipotekli tahvil piyasas›n›n geriye kalan %12’si sekiz ülke aras›nda
paylafl›lmaktad›r. ‹potekli tahviller
aktif olarak Avusturya’da kullan›lmak-

ta ve Fransa ve ‹spanya’da (Mevduatlar›n ard›ndan toplam ipotekli fonlaman›n s›ras›yla sadece % 21 ve %
6’s›n› teflkil ediyor olmas›na ra¤men)
finans kayna¤› olarak ikinci s›rada yer
almaktad›r. Hollanda ve Norveç’te
ipotekli tahviller ç›kar›lmaktad›r ancak
kredi verme iflleminin sadece küçük bir
k›sm›n› finanse etmektedir (Hollanda’da % 7 ve Norveç’te %1).

Almanya’da uygulanan Pfandbrief
fonksiyonunun baflar›yla sonuçlanmas›n›n ard›ndan baz› ülkelerin bu
finans arac›n› desteklemek için giriflimlerde bulunmalar› nedeniyle AB’daki ipotekli tahvil piyasalar›n›n mevcut kapasitelerinin ilerleyen y›llarda
de¤iflmesi muhtemeldir. Bu de¤iflimin
en belirgin yaflanaca¤› yer Fransa,
Lüksembourg ve Finlandiya’dad›r.
‹spanyolca “ Cedula Hipotecaria” ipotek piyasas› yasas›n›n ç›kar›lmas›yla
birlikte gelifltirilmifl bir fonksiyon olup
kullan›m›na son zamanlarda bafllanabilmifltir. Belçika ve ‹rlanda’da benzeri geliflmeler belli oranda hayata geçirilmifltir.
AB bünyesinde ipotekli piyasalar›n
fonlamas›nda a¤›rl›¤›n mevduatlar ile
ipotekli tahvillerde oldu¤u, ipote¤e
dayal› menkul k›ymet (‹DMK)14
oran›n›n çok cüz’i kald›¤› görülmektedir. Bu geliflime yolaçan farkl› nedenler ve farkl› dinamikler sözkonusudur.

14 ‹DMK (ipote¤e dayal› menkul k›ymetler), (GNMA veya “Ginnie Mae”), (FHLMC veya Freddie Mac),
(FNMA veya Fannie Mae) ve özel kurulufllar taraf›ndan ihraç edilen ve ABD de yayg›n olan iblanço-d›fl›
menkullefltirilmenin en önemli enstrüman› durumundaki ipotekli borç senetlerini ifade etmektedir.
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Bu nedenler ve dinamikler, K›ta
ABs›nda, ABD ve Kanada gibi AngloSakson dünyaya göre çeflitli aç›lardan
farkl›l›k arzetmektedir.
ABD ve Kanada gibi Anglo-Sakson
konut finansman tarz›n›n hakim oldu¤u ülkelerde ödemeleri ipotek kredisi
havuzlar›n›n faiz ve anapara getirilerine dayal› bilanço-d›fl› menkul
k›ymetlefltirme (off-balance-sheet
securitisation) yayg›nd›r.
Buna karfl›n, tarihsel geliflim çizgisine
bak›ld›¤›nda k›ta ABs›nda ise ipotekli
tahvil ihrac›na dayal› bilanço-içi menkul k›ymetlefltirme (on-balance-sheet
securitisation) yayg›nd›r.
‹ngiltere: AB'n›n en büyük dünyan›n
ikinci en büyük ipote¤e dayal› menkul
k›ymet piyasas› ‹ngiltere’de bulunmaktad›r. 2001 y›l› itibariyle piyasadaki toplam ipote¤e dayal› menkul
k›ymet hacmi 32 milyar dolar
civar›ndad›r. Ayn› dönem itibariyle
ABD'ndeki özel sektör kurulufllar›n›n
ihraç etti¤i ipote¤e dayal› menkul
k›ymet miktar› ise 130 milyar dolar
civar›ndad›r. ‹ngiltere’de ihraç edilen
ipote¤e dayal› menkul k›ymetlerin
büyük bir k›sm› de¤iflken oranl› olup,
toplam konut kredilerinin ise % 3'lük
bir k›sm› menkul k›ymetlefltirilmifltir.
Buna mukabil ABD'nde bu oran % 5060 civar›ndad›r.Konut finansman›
temelde Yap› Birlikleri (Building Societies) ve bankalar arac›l›¤› ile sa¤lanmaktad›r. Ancak bu kurulufllar ipotek
kredilerini, menkul k›ymetlefltirmekten
çok bilançolar›nda tutmaktad›r. Öte
yandan 1990'li y›llarda, kaynaklar›n

bilanço-d›fl› menku1 k›ymetlefltirme
ile sa¤layan uzman konut finansman
kurulufllar› (Specialist Mortgage Lenders-SMLs) faaliyete geçmifltir.
1990’lardan sonra hareketlenen piyasa,
ihracat hacmini önemli oranda
art›rm›flt›r. ‹hraçlar›n büyük bir k›sm
SMLs taraf›ndan gerçeklefltirilmekle
beraber, baz› ticari bankalar da ihraçlara bafllam›flt›r. Ancak, 199O'li y›llarla
beraber konut fiyatlar›ndaki ani düflüfller ve ipote¤e dayal› menkul k›ymet
ihraçlar›na garanti veren kurumlar›n
derecelendirme notlar›n›n düflmesi
piyasay› olumsuz etkilemifltir.
Bilanço-d›fl› ‹DMK piyasas›n›n yavafl
büyütmesinin en önemli sebebi, piyasa kat›l›mc›lar›ndan yeterli talep gelmemesidir. Ayr›ca konut piyasas›n›n
1980'li y›llar›n sonundan itibaren
duraklamaya girmesi de baflka bir
önemli etkendir. ‹ngiltere’de verilen
ipotek kredilerinin de¤iflken oranl›
olmas›, Yap› Birlikleri ile bankalar›n
uzun vadeli mevduat toplayabilmeleri,
bu kurumlar›n menkul k›ymetlefltirmeye çok fazla ihtiyaç duymamalar›na
sebep olmaktad›r. Nitekim her iki
grupta da önemli mali bünye problemleri görülmemektedir. Öte yandan
menkul k›ymetlerin de¤iflken vadeli
olmas› özel emeklilik fonlar› ve sigorta flirketleri gibi sabit faizli araçlara
yat›r›m yapmak isteyen kurumsal
yat›r›mc›lar›n tercihlerine uymamaktad›r. 2008 sonuna kadar % 62.2
oran›nda büyüyerek ipotek piyasas›n›n
442.5 milyar Sterling’e (796 milyar
ABD$) ulaflmas› tahmin edilmektedir.15

15 EUROMONITOR,“Mortgage Finance in UK”,http://www.euromonitor.com/Mortgage_finance_in_UK_(mmp)
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Fransa: Fransa'da 1990’l› y›llar›n sonlar›na do¤ru piyasa kat›l›mc›lar› ve
düzenleyici otoriteler, menkul k›ymetlefltirme uygulamalar›na ilgi duymaya
bafllam›fllard›r. Bu noktada, Frans›z
hukuk sisteminin Anglo-Sakson tarz›
bir finansman flekli olan menkul
k›ymetlefltirme kavram›na uyumlu
olmamas› nedeniyle, düzenleyici otoriteler s›n›r-ötesi ihraçlar ile hukuki altyap›n›n bu tarz bir finansmana uyumlu
hale getirecek yasal de¤iflikliklerin
yap›lmas› aras›nda bir tercihte bulunmak zorunda kalm›fllard›r. Fransa’da
s›n›r-ötesi ihraçlardansa, köklü yasal
düzenlemelerin yap›lmas› tercih edilmifltir.
1998 y›l›nda, alacaklar›n özel amaçl›
kuruma (Fonds Commun de Creances
FCC) devrini mümkün k›lan bir yasal
düzenleme yap›lm›flt›r. FCC’ler, pek
çok yönü ile Anglo-Sakson tarz› özel
amaçl› kurumlara (Special Purpose
Vehicle) benzerken, baz› özellikleri ile
de bir kolektif yat›r›m arac›d›r. Ancak,
Yasa’da yeralan baz› k›s›tlamalar (alacaklar›n vadelerinin minimum iki y›l
olmas› alacaklar›n ayn› özellikler
tafl›mas› gibi) menkul k›ymetlefltirme
uygulamalar›n›n fazla geliflmemesine
sebebiyet vermifltir.
1992-1993 y›llar›nda yasalarda yap›lan
baz› de¤ifliklikler (vade k›s›t›n›n
kald›r›lmas› kaynak firma de¤iflikli¤inde yaflanan bürokratik prosedürlerin

azalt›lmas› gibi), menkul k›ymetlefltirmenin önünü açm›flt›r. Nitekim 1993
y›l› ile beraber ipote¤e dayal› menkul
k›ymet ihraçlar› da bafllam›flt›r. Ancak,
yasal düzenlemelerin yeterli bir hale
gelmesine ra¤men ihraç hacimleri çok
yüksek boyutlara ulaflmam›flt›r. Bunun
en önemli sebebi ise konut kredilerinin
faiz oranlar›n›n devlet iç borçlanma
senetlerinin faiz oranlar›ndan dahi
düflük olmas› ve ipotek kredilerinin
standart dökümantasyon özellikleri
tafl›mamas›d›r. 2008 sonuna kadar %
28 oran›nda büyüyerek ipotek piyasas›n›n 12.6 milyar Euro’ya (15.1 milyar ABD$) ulaflmas› tahmin edilmektedir. 16
‹spanya: 1991 y›l›nda ipote¤e dayal›
menkul k›ymet ihrac›na olanak tan›yan
bir yasa kabul edilmifltir. Ancak, özel
amaçl› kurumun statüsüne iliflkin belirsizlikler ve yasan›n yak›n bir zamanda
de¤ifltirilece¤ine iliflkin düflünceler,
piyasan›n geliflmesine mani olmufltur.
Nitekim 1992 y›l›nda, özel amaçl›
kurumlar› (fondos de titulizacion),
‹spanyol Yasalar› ve yönetim flirketleri
(gestoras) ile uyumlu hale getirecek
yasal düzenlemeler yap›lm›flt›r. 1993
y›l›n›n ikinci yar›s›nda ise ilk ipote¤e
dayal› menkul k›ymet ihrac› gerçeklefltirilmifl, olup, bugüne kadar art›fl
yönünde önemli bir trend gözlenmektedir. 17

16 EUROMONITOR, “Mortgage Finance in France,http://www.euromonitor.com/Mortgage_finance_in_
France_(mmp)
17 HAN, Jun, “To Securitize or Not to Securitize? The Future of Commercial Real Estate Fundamentals, Real
Estate Finance, Summer 1997, s.79-87
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Almanya: Almanya’da evrensel bankac›l›k kurallar›n›n hakim olmas› ve
iyi iflleyen bir konut finansman sisteminin bulunmas› bilanço-d›fl› menkul
k›ymetlefltirmeye (‹DMK) olan ilgiyi
azaltmaktad›r. Ayr›ca, Alman bankac›l›k otoriteleri, alacaklar›n özel
amaçl› bir kuruma devrinde, söz konusu alacaklar›n ödenmemesi durumunda, bankalar›n hukuki olmasa da ahlaki
yükümlülüklerinin do¤aca¤›n›, bu
durumun ise bankalar aç›s›ndan ciddi
s›k›nt›lara yol açabilece¤ini belirtmektedirler. Bununla beraber az miktarda
Anglo-Sakson tarz› menkul k›ymetlefltirme uygulamas› görülmektedir. 2008
sonuna kadar % 13 oran›nda bir art›flla
ipotek piyasas›n›n 39 milyar euroya
(44 milyar ABD$) ulaflmas› tahmin
edilmektedir. 18
Kuzey AB Ülkeleri: ‹sveç ve Finlandiya baflta olmak üzere baz› Kuzey AB
ülkeleri, finansal sistemlerinde yaflanan sorunlar› çözüme kavuflturma
amac›yla menkul k›ymetlefltirme ile
ilgilenmektedirler. ‹sveç’te düzenleyici otoriteler yasal altyap›n oluflturulmas›na iliflkin çal›flmalar› sürdürmektedirler. Yasal altyap›n›n henüz haz›r
olmamas› nedeniyle baz› ‹sveç banka-

lar› s›n›r-ötesi ihraçlara bafllam›fllard›r.
Benzer flekilde Finlandiya’da da yasal
altyap›n›n haz›rlanmas›n yönelik
çal›flmalar sürmektedir. 1993 y›l›nda
bu konuda haz›rlanan bir raporda menkul k›ymetlefltirmenin önünde önemli
yasal k›s›tlamalar›n bulunmad›¤› baz›
küçük engellerin de kald›r›lmas›
hüküm alt›na al›nm›flt›r. Öte yandan
Norveç finansal sistemi ciddi s›k›nt›lar
yaflamakla beraber, menkul k›ymetlefltirmeye yönelmiyece¤ini aç›klam›flt›r.
AB’de ‹DMK ihrac› ABD’de oldu¤u
gibi fazla geliflmemifl ve bilanço-içi
menkul k›ymetlefltirme önem kazanm›flt›r. Bir ülkede ‹DMK ihrac›n›n
baflar›l› realizasyonu için iki koflul
gereklidir. Birincisi, piyasa kat›l›mc›lar›n›n bu menkul k›ymetlere olan
talepleri, ikincisi ise mevcut finansal,
teknik ve hukuki altyap›n›n (financial
infrastructure) buna uygun olmas›d›r 19.
Piyasa kat›l›mc›lar›n›n talepleri ile teknik ve yasal altyap›n›n uygunlu¤u
aç›s›ndan AB ve AB d›fl› ülkelere iliflkin farkl› nedenler ve dinamikler,
AB’yi bilanço d›fl› menkul k›ymetlefltirmeden (‹DMK) uzaklaflt›r›c› ve/veya
bilanço içi menkul k›ymetlefltirmeye
yönelifli art›r›c› etkide bulunmufltur. 20

18 EUROMONITOR, “Mortgage Finance in
Germany”,http://www.euromonitor.com/Mortgage_finance_in_Germany_(mmp)
19 Piyasa kat›l›mc›lar›n›n talebi, özellikle ihracatç›lar›n buna ihtiyaç duymas› halinde ortaya ç›kmaktad›r.
De¤iflken oranl› konut kredisine izin veren, ipotek kredisi açan kurulufllar›n uzun vadeli fon toplayabil
dikleri, sermaye yap›lar›n›n güçlü oldu¤u ülkeler ile evrensel bankac›l›¤›n hakim oldu¤u ve ipotekli tah
villerin genifl bir flekilde kabul gördü¤ü ülkelerde, potansiyel ihracatç›lardan yeterli talep gelmemektedir.
Teknik ve hukuki, mali yap›dan kastedilen ise, yasal düzenlemeler, muhasebe kurallar›, mali ve vergisel
düzenlemelerdir. Örne¤in, yasalar›n alacaklar›n bilanço d›fl›na ç›kar›lmas›na izin vermesi, vergi kanun
lar›n›n ise ‹DMK’ler için dezavantajl› hükümler tafl›mamas› gereklidir.
20 OECD, Securitisation: An International Perspective, Paris, 1995, s.11
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Sermaye piyasas›na ipotekli tahvillerin
ihraç edilmesi, ipotekli kredilere fon
oluflturmada kullan›lan en uzmanlafl›lm›fl yöntemdir. ‹sveç’te ise konut
kredi kurulufllar›n›n toplam fonlar›n›n
yaklafl›k %70’ini teflkil eden ipotekli
tahviller en önde gelen finans kayna¤›n› oluflturmaktad›r. Bu sistem
Almanya ve Avusturya’da daha da
güçlü bir yap›ya kavuflturulmufltur.
Yaklafl›k 232 (Eur) milyarl›k (2001)
Alman “Hypotheken-Pfandbrief” piyasas› AB’daki en genifl sabit gelir piyasalar›ndan biridir. 21 ‹potekli tahviller
aktif olarak Avusturya’da da
kullan›lmakta ve Fransa ve ‹spanya’da
(Mevduatlar›n ard›ndan toplam ipotekli fon oluflturma s›ras›yla sadece % 17
ve % 6’s›n› teflkil ediyor olmas›na ra¤men) finans kayna¤› olarak ikinci
s›rada yer almaktad›r. ‹spanya’da ise
ipotekli tahviller ticari bankalar, tasarruf bankalar›, kredi kooperatifleri ve
(kredi kuruluflu statüsündeki) uzman
finans kurulufllar› taraf›ndan ihraç edilebilmektedir; ancak, bunlar flu ana
kadar olan ihraç faaliyetlerini yürüten
ikili tipte olan ilk kurulufllard›r.
‹potekli tahviller ipotek bankalar› için
en önemli finans kayna¤›n› teflkil
etmektedirler. Söz konusu uzman kredi
kurulufllar› taraf›ndan
kullan›lan
tamamlay›c› mahiyetteki fon yöntemleri banka tahvilleri, di¤er MFI’lardan
al›nan krediler ve mevduatlar› da içeri-

sine almaktad›r. ‹sveç’te, ipotekli tahviller konut kredi kurumlar› taraf›ndan
ihraç edilmektedir. Avusturya ve Portekiz’de ipotekli tahviller ticari/evrensel bankalar ve tasarruf bankalar›
taraf›ndan ihraç edilmektedir.AB ve
Norveç’te mevcut ipotekli tahvillerin
de¤eri 511 EUR milyar olarak hesaplanm›flt›r ve bu rakam da toplam mesken ipotekli kredinin % 19’unu teflkil
etmektedir.

Netice itibariyle, denilebilir ki, teknik
ve hukuki altyap›n›n yeterli olmamas›,
bilanço d›fl› menkul k›ymetlefltirmenin
ABD d›fl›nda çok fazla geliflememesi
hususunu k›smen aç›klayabilmektedir.
Gerçekte, mevcut düzenlemelerin
bilanço d›fl› menkul k›ymetlefltirmeye
(‹DMK) tamamen izin verdi¤i ülkelerde bile piyasa kat›l›mc›lar›ndan talep
gelmemesi nedeniyle herhangi bir
menkul k›ymetlefltirme uygulamas›na
rastlan›lmad›¤› olmaktad›r. Sonuç olarak, iyi iflleyen bir konut finansman
sisteminin ve evrensel bankac›l›k ilkesinin hakim oldu¤u AB üyesi ülkelerde, ‹pote¤e dayal› menkul k›ymetler
yoluyla bilanço d›fl› menkul k›ymetlefltirmeye olan ihtiyac›n azald›¤›, (son
dönemde aksi yönde bir geliflim rüzgar› esmesine karfl›n,) ipotek tahvilleri
arac›l›¤›yla bilanço içi menkullefltirmeye yönelme e¤iliminin piyasaya
hakim oldu¤u görülmektedir.

21 STONE, Charles., Asset Securitisation, Euromoney Books, London, 1991, s. 443

‹SMMMO Yay›n Organ›

200

Mali ÇÖZÜM - 70

1.8. AB Sermaye Piyasas›
Yap›lar›ndaki Farkl›l›klar

AB ülkelerinin sermaye piyasas›
yap›lar› birbirinden farkl›l›k arzetmektedir. Sermaye yap›lar›ndaki farkl›l›klar da AB ipotekli piyasalar üzerinde önemli etkide bulunmufltur. Tablo
9’da AB ülkelerinin sermaye piyasas›
yap›lar› karfl›laflt›r›lmaktad›r. Tabloda,
AB toplam›nda ipotekli tahvil anlam›nda (% 18) ABD ile ayn› kal›nd›¤›,
ABD’den farkl› olarak (% 36) AB’de
kamusal a¤›rl›¤›n daha yüksek (% 54)
oldu¤u ve AB ülkelerinin sermaye
yap›lar›n›n da birbirinden tablodaki
kalemler baz›nda farkl›l›k arzetti¤i
görülmektedir. Bahse konu farkl›l›klarda AB ipotek piyasalar›nda de¤iflme ve geliflme yarat›c› etkiler do¤rulmufltur.
1.9. Tek Pazar, Tek Para, Parasal
Birlik, Sermaye Piyasasalar› ve
Finansal Entegrasyonun AB ‹potek
Piyasalar› Üzerindeki Etkileri

AB Direktif ve Düzenlemelerine
Tabi Olma: 1992 y›l›nda tamamlanan
Tek pazar program›n›n, AB genelindeki ipotek piyasas› üzerinde önemli
etkileri olmufl ve olmaya devam
etmektedir. Daha önce ulusal düzeyde
düzenlenen piyasalar, birden AB
direktiflerine tabi olmufl ve haz›rlanan
AB direktiflerine uygun düzenlemeler

yapmak durumunda kalm›fllard›r.
Özellikle ödeme gücü oran› ve üye
ülkelerde finans kurumlar›n›n kendi
fonlar›ndan ipotek teminat› karfl›l›¤›
ödünç verebilme limitine iliflkin
yap›lan düzenlemeler AB’da ipotekli
kredi kurumlar› üzerinde önemli etkiler yaratm›flt›r
Sermaye Piyasalar›nda Derinli¤in ve
Likiditenin Artmas›: AB s›n›rlan
içinde mali piyasalar›n bütünleflmesi
ve tek para birimi olan Euro’nun kullan›m› ile piyasalarda beklenen etkilerden bir di¤eri de, sermaye piyasalar›
derinli¤inin ve likiditesinin artmas›d›r.
Tek para (single currency) uygulamas›,
üye ülkeler sermaye piyasalar›n› etkilemifl22 ve bugün ulusal piyasalardan
daha az oynak bir Euro tahvil piyasas›
tesis edilmifltir. Bu durumun, ipotekli
tahviller ve ipote¤e dayal› menkul
k›ymetler gibi uzun vadeli finansman
araçlar›n›n, hem yat›r›mc›lar hem de
ödünç fon ihtiyac›nda olanlar için
daha cazip yat›r›m ve fonlama arac›
olmas›n› gündeme getirmifltir. Art›k,
özel sektörde menkul k›ymet (ipotekli
tahviller ve ipote¤e dayal› menkul
k›ymetler) ihraç edenlerin politikalar›
gibi hükümetlerin politikalar› da,
mümkün oldu¤u kadar derinleflmifl,
likit ve fleffaf bir sermaye piyasas›n›n
yarat›lmas›na yönelik belirlenmektedir. 23 Ulusal düzeyde mevcut menkul

22 BLACKIE, P. “What ‹s Happening European Capital Markets”, European Mortgage Bond Conference,
organized by EMF, Brussels, 30 May 2002, s.4-19
23 HARDT, a.g.m.s.20, AKÇAY, B., “Parasal Birlik ve Avrupa ‹potek Piyasalar›”, ‹ktisat, ‹flletme ve Finans,
Nisan 2004, s.71
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k›ymet piyasalar›, hisse senedi al›m
sat›mlar› birleflirken, ortak toplant› ve
anlaflmalarla tek bir piyasaya dönüfltürülmektedir. fiimdiye kadar, piyasada
d›fllama (crowding out) etkisi bütçe
aç›¤›n›n.GSY‹H’na oran›n›n “..Maastricht kriterlerine paralel olarak azalmas›... da bu alan›, özel borçlanma
araçlar›na terk etmektedir. 24
Sonuçta ipotekli piyasalar arac›l›¤› ile
beslenen ulusal sermaye piyasalar›n›n
uluslar üstü tek bir sermaye piyasas›n
da bütünleflmesi. bugüne kadar daha
küçük ekonomilerde mümkün olamayan ölçek ekonomileri potansiyeli sunmaktad›r. Bunun özellikle menkul
k›ymetlefltirme gibi tekniklerin daha
da geliflmesi ve yayg›nlaflmas› ve yeni
araçlar›n yarat›lmas› yönünde olumlu
etki yapaca¤› beklenmektedir.
Ortak Pazar›n Rekabeti Art›rmas›:
Ortak pazar program›, belli ölçüde AB
çap›nda ulusal ipotek piyasalar› üzerinde bir rekabet yaratm›flt›r. Ana ülke
kontrolü ilkesinde kastedilmek istenen,
ipotekli kredi kurulufllar›n›n AB
s›n›rlar› içerisinde serbestçe hizmet
sunabilece¤i fakat kendi ulusal denetleyici organlar› taraf›ndan düzenlemeye tabi tutulacaklar›d›r. Hükümetler,
tüketiciyi koruma yasas›n›n fazla s›k›
olmad›¤› üye ülkelerden olan kredi
veren kurumlar›n, kendi ülkesindeki
kredi kurulufllar› ile eflit olmayan
koflullarda rekabet etmesini isteme-

mektedir. ‹potekli krediye yönelik
ortak pazar, uygulamada bir geliflme
gösterememifltir. Ayr›ca, vergi uyumlaflt›rmas›n›n olmay›fl›, s›n›r ötesi ipotekli kredi için çeflitli mali engelleri
beraberinde getirmifltir.
Finansal Hizmetlerin Perakendeden
Toptanc› Bak›fl Aç›s›na Dönüflmesi:
Asl›nda, son ilerleme raporu olan 1999
Finansal Hizmetler Eylem Plan›nda,
AB Komisyonu’nun odak noktas›n›n
finansal hizmetlerin perakende yönünden çok toptan sat›fla kayd›¤› görülmektedir. Bunun nedeni, Komisyonun,
ipotekli kredi için ortak bir pazar›n
oluflturulmas›nda kal›t›msal olarak
mevcut bulunan zorluklar›, böylesi bir
hedefin devam etmekte olan bir süreç
oldu¤u, bu sürece e-ticaret ve tek para
biriminin yürürlü¤e girmesi gibi di¤er
de¤iflim faktörlerinin efllik etti¤i
yönündeki kabul etmesidir. Bir iç
pazar›n, ipotekli kredi de dahil olmak
üzere finansal hizmet sa¤lama konusundaki baflar›s›, ticari mülk kredilendirmesi gibi s›n›r ötesi ifllerde de oldu¤u üzere, devam etmekte olan bir süreç
olarak kalmaktad›r. AB Komisyonu’nun bir iç piyasa oluflturma hususundaki en son giriflimi olan 1999 Finansal
Hizmetler Eylem Plan›n›n, baz›lar›n›n
da tart›flt›¤› üzere, tamamlanma tarihi
2005’tir.

24 ACAR, ‹.A., “Geliflmifl Ülke Ekonomilerinde Borçlanman›n Sonu: Maastricht Kriterleri Örne¤i “,
Ankara Avrupa Çal›flmalar› Dergisi, 2 (4), 2003, s.1-22

‹SMMMO Yay›n Organ›

202

Mali ÇÖZÜM - 70

Tek Paran›n AB Ekonomilerinde ve
Sermaye Piyasalar›nda Finansal
Entegrasyon E¤ilimini do¤urmas›:
Tek para 25 birimine geçilmesi AB
ekonomilerinde ve sermaye piyasalar›nda finansal entegrasyon 26 dahil
artan bir entegrasyona neden olmufltur.
Tek para biriminin AB gayrimenkul
piyasalar› ve bunlara hizmet eden
finansal piyasalar ve hizmetler üzerinde büyük etkileri olmufltur. Derin ve
likit bir tek sermaye pazar› oluflturma
yolunda ilerlenmesine karfl›n, gayrimenkul ve ipotek piyasalar›, esas›nda,
yerel bazda kalmaya devam etmektedir. AB’da Euro üzerinden de¤erlendirilen gayrimenkul portföyleri ile Euro
üzerinden al›n›p sat›lan kredi defterleri
birlikte de¤ifltikçe bu durumun dönüflüm derecesi artacakt›r.
Kredi Piyasas›nda De¤ifliklik Yaratmas›: Birçok konu yan›nda, tek para
biriminin kabul edilmesi AB’de kredi
vermeye iliflkin de¤ifliklik yaratm›flt›r.
Euro, Kur risklerini ortadan kald›rac›,
‹fllem maliyetlerini azalt›c›, Fiyat fleffafl›¤›n› artt›r›c› ve Ekonomik politika
koordinasyonu yoluyla faiz oranlar›n›
azalt›c› etki do¤urmufltur. Tek para
birimi, “çekirdek” ülkelerde düflük
enflasyon, düflük faiz, uzun vadeli
görüfller ve istikrar› görmüfltür. ‹rlanda gibi “çevre” ülkelerde ise, enflasyon
yeniden ortaya ç›km›fl ve düflük faiz

oranlar›, konut fiyatlar›n›n artmas› da
dahil, bir çok ülkede sorunlar do¤urmufltur. Tek para sistemi sonras›nda
hükümetlerin, ekonomik politikan›n
bir arac› olarak faiz oranlar› üzerindeki
kontrollerini kaybetmesi bir sorun teflkil etmifl olup, buradaki sorun birbiriyle uyumlu ortak bir ölçütün olmamas›yd›.

Daha Uzun Vadeli ‹potekli Ürünlere Yönelme: Tek para biriminin yürürlü¤e girmesi sermaye piyasalar›n› etkilemifltir. AB de son dönemde önceki
ulusal piyasalardan daha az de¤iflken
olan, kurulu bir euro birimli tahvil
piyasas› bulunmaktad›r. Bu piyasan›n,
ipotekli tahviller ve ‹DMK gibi daha
uzun vadeli araçlar› tercih etme e¤ilimi
artm›flt›r. Özel kredi ihraç edenlerin
yaklafl›mlar›n›n yan› s›ra hükümetlerin
politikas› mümkün oldu¤unca derin,
likit ve fleffaf bir sermaye piyasas›
oluflturmak üzere donat›lm›flt›r. Mevcut ulusal tabanl› menkul piyasalar, bir
yandan borsalar birleflirken, ortak
uyumlaflt›rmalarla ortak pazara dönüfltürülmektedir. Hükümet borçlar›n›n
azalt›lmas›, o ana kadar piyasada yer
bulamayan özel borç araçlar›na daha
fazla yer açm›flt›r.
Sermaye piyasalar›ndan düflük faizli,
uzun vadeli ve ucuz fonlamaya eriflim,
tasarruf mevduatlar›n›n ipotek teminatl› tahviller ve ipote¤e dayal› menkul

25 HARDT, J.& EARLEY, F.,European Integration in The Mortgage Lending Industry: Developments Since
The Euro, EMF, 18.11.2003, s.11
26 WYMAN, M.O., Study on Financial Integration of European Mortgage Markets, 27 November 2003, s.1-23
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k›ymetler gibi sabit faizli yat›r›m araçlar›na aktar›lmas›n› kolaylaflt›rm›flt›r.
Yüksek getirili bu araçlara yönelik
talep, artan flekilde yükselmektedir. Bu
da tasarruf ve kooperatif bankalar›n›n
geleneksel fonlama araçlar›ndan uzaklaflmalar›na neden olmaktd›r. Böylece
tek para kullan›m› ile beklenen üçüncü
etki yani, yeni finansal araçlar›n ortaya
ç›kmas› ve yat›r›mc›lar›n uzun vadeli
yeni araçlara yat›r›m yapmas› da gerçekleflmeye bafllam›flt›r. Asl›nda uzun
vadeli yat›r›m imkanlar› ve kur riskinin
or tadan kalkmas› mali piyasalarda
spekülatif hareketleri de azaltacakt›r.
Ortak Pazar Bütünleflmesinin Ölçek
Ekonomilerine Olanak Tan›mas›:
Ulusal sermaye piyasalar›n›n giderek
uluslarüstü ortak bir pazarda bütünleflmesi ölçek ekonomilerine bir potansiyel sunmaktad›r; bu daha önce küçük
ekonomiler için mümkün olmam›flt›.
Bu durumun, özellikle menkullefltirme
gibi tekniklerin gelifltirilmesini sa¤layaca¤› muhtemeldir.
Yeni Finansal Araçlar›n Ç›kmas›yla
Borçlanma Maliyetlerinin Düflmesi
Ve Yak›nlaflma›s (convergence): Tek
para kullan›m›ndan beklenen ikinci
etki, ulusal para yerine tek paran›n
(euro) kullan›m› ile çapraz kur riskine
karfl› ifllem yapma zorunlulu¤u ortadan kalkmas› ile yeni finansal araçlar›n ortaya ç›kmas› ve menkul k›ymet
(bono, tahvil, hisse senedi v.b) yat›r›mlar›n›n döviz piyasalar›na endekslenmesini önlenerek borçlanma kararlar›n›n kur riskine de¤il fiyat farkl›l›klar›na ba¤lanmas› ve ülkeler aras›nda
‹SMMMO Yay›n Organ›

benzer ürünlerin fiyatlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›n› kolaylaflt›rarak, rekabeti
art›rmas›yla borçlanma maliyetlerinin
düflmesi ve üye ülkeler aras›nda borçlanma fiyatlar›n›n yak›nlaflmas› idi.
Nitekim, bu beklenen etki büyük ölçüde gerçekleflmifltir.
‹potekli Kredi Faiz Oranlar›n›n
Yak›nlaflmas› (convergence): Ulusal
paralar›n› tek paraya ba¤layan üye
ülkelerin ekonomilerinin giderek
yak›nlaflmas› sonucunda ipotekli piyasalarda temelden bir de¤iflim yaflamaktad›r. Para birli¤ine kat›lan üye ülkelerde, ipotekli kredilerin faiz oranlar›
önemli ölçüde bir birine yak›nlaflm›flt›r. 1988 y›l›nda üye ülkeler
aras›nda ipotek faizlerinde oldukça
büyük farkl›l›klar varken, ekonomilerin uyumlaflt›r›lmas› sürecinde al›nan
tedbirler ve yap›lan uygulamalarla
2000’li y›llarda, faiz farkl›l›klar›
Yunanistan hariç, çok küçülmüfl ve
önemsiz denebilecek düzeye inmifltir
(Asl›nda Yunanistan’da da l988’de
y›ll›k ortalama %21.5 olan ipotekli faiz
oranlan büyük bir azalma kaydederek
2002 y›l›nda %13,8 olmufltur).
Kredi veren kurulufllar›n kar marjla- r›n›n düflmesi ve maliyeti düflürücü önlemlerin gündeme gelmesi: ‹potekli piyasalarda artan rekabet sonucu
ödünç verenlerin fonlama maliyetlerinin artmas› ve açt›klar› kredilerin faizlerinin düflüflü ayn› zamanda ödünç
verenlerin kar marjlar›n› daralt›c› etki
yapm›flt›r. Kar marjlar› azalan kredi
kurumlar›, karlar›n› art›rmak için maliyetlerini düflürücü yollar (personel ve
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flube say›lar›n› azaltma ve teknoloji
daha fazla kullanma yönündeki tedbirler vb.) aramaya bafllam›fllar. 27
Tek paran›n yarataca¤› di¤er bir etki.
ipotekli kredi verenler için ülkeler
aras› daha büyük firsatlar ve rekabet
ortam› yaratmas›d›r. Daha fazla rekabet ipotek karfl›l›¤› ödünç alanlar içinde yararl› olacakt›r. Döviz kuru riskinin olmay›fl› ve fiyatlar›n daha fazla
fleffafl›¤›n›n ve rekabet art›fl›n› onlar›n
borçlanma maliyetlerini düflürece¤i
gibi, ödünç almak isteyenlere di¤er AB
üyesi ülkelerden fon sa¤lama f›rsatlar›n›n önünü açmaktad›r. Nihai olarak, bu tür de¤iflimlerin konut finansman piyasalar›nda da de¤iflim yaratmas› olas›d›r. Daha düflük faiz oranlar›n›n ev sahipli¤i düzeyini art›rmas›
beklenirken, istikrarl› ekonomik flartlar
ve daha istikrarl› konut fiyatlar› da sa¤layaca¤› beklenmektedir. Ancak “para
politikas› üzerinde ulusal hükümet
kontrollerinin olmay›fl›, hükümetlerin
ekonomiyi ve özellikle etkilenen gayrimenkul sektöründeki risklerini kontrol
etmek için maliye politikas› araçlar›n›
daha fazla kullan›lmas›na neden olabilir. 28
1.10. Finansal Serbestlefltirme
(Deregülasyon) ve Konsolidasyon
Politikalar›n›n AB ‹potek
Piyasalar›na Etkisi
Finansal hizmetler sektöründeki serbestlefltirme (deregülasyon) ve beraberinde getirdi¤i yenilikler bir taraftan

mali sistemin iflleyiflini, di¤er taraftan
para politikas›n›n yönetimini önemli
ölçüde etkilemektedir. Finansal serbestlefltirmeye giden piyasalarda fonlar›n arz ve talebi piyasa fiyatlar›
taraf›ndan belirlenmekte, fiyatlar›n birbirine ba¤›ml›l›¤› artmakta, artan rekabet yenilikleri teflvik etmekte ve likiditesi yüksek finansal araçlar› art›rmaktad›r Nitekim AD’nde finansal piyasalar›n serbestlefltirilmesi için yap›lan
uygulamalar, ipotek teminat› karfl›l›¤›nda fonlar›n› ödünç verenlere yeni
flekil vermifltir. Bu, ipotekli finansmanda uzmanlaflmam›fl kurumlar›n piyasaya girifline imkan vermifl ve uzmanm›fl
olanlar›n ise kanuni statülerinin de¤ifltirilmesini teflvik etmifltir.
l980’li y›llara kadar, çok say›da AD
üyesi ülkede, fonlar›n› ödünç veren
kurumlar›n türleri aras›nda büyük
farkl›l›klar vard›. ‹potekli piyasalarda,
ihtisaslaflm›fl çeflitli kurumlar (ipotek
bankalar›, yap› topluluklar›, Bausparkassen v.b.) hakim pozisyonda idi.
Yine bu kurumlar tahsis edilmifl fon
kaynaklar› ile faaliyet göstermekte
olup ayn› zamanda bu tür fonlar›n
tekeli konumunda idiler ve/veya önemli vergi avantaj›na yada fonlama sübvansiyonlar›na sahiptiler. K›sa dönemli fon sa¤lama ve bu fonlar›n uzun
vadeli finansmanda kullan›lmas›n›n
vade örtüflmesinde yaratt›¤› tehlike
nedeniyle, her bir ülkenin ipotek piya-

27 EMF, Hypostat: Mortgage and Property Markets in the European Union and Norway, Brussels, 2001, s.13
28 BLACKIE, a.g.m.s.9
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sas› ulusal yetkililer taraf›nda s›k›
flekilde kontrol edilmekte idi.
Y›llar boyunca, AB’nde tek pazar ve
tek para hedefini gerçeklefltirmek
amac›yla, üye ülkeler aras›nda ekonomik uyumlaflt›rman›n baflar›lmas›
amac›yla pek çok üye ülkede ipotek
piyasas›na girifl için engeller kald›r›lm›flt›n “.1994 y›l›na gelinceye kadar,
örne¤in ‹talya’da ticari bankalar›n k›sa
vadeli olarak toplad›klar› fonlarla uzun
vadeli kredi vermeleri yasaklanm›flt›,
sadece ipotek teminatl› tahvil ihrac› ile
fon sa¤la yan ve sonuçta uzun vadeli
ipotek teminatl› kredi açabilen ipotek
kredi kurumlar›na izin verilmiflti. 1995
y›l›nda yap›lan kanun de¤iflildi¤i ile
bankac›l›k sisteminin üniversal bankac›l›k yap›s›na dönüflüm sonucu her
tür kredi kurumunun ipotek piyasalar›nda faaliyette bulunmalar›na izin
verilmifltir. Böylece, tüm kredi kurumlar› üniversal bankalara dönüflmüfllerdir. 29 Nitekim, bugün ‹talya’da aç›lan
konut kredilerinin tamam› ticari bankalarca aç›lmaktad›r.
‹talya’dakine benzer durum, 1980’li
y›llarda ‹ngiltere ipotek piyasalar›nda
da yaflanm›flt›r. Bilanço s›n›rlamalar›
nedeniyle, ipotek teminatl› ödünç vermeyi cazip bir faaliyet olarak görmeyen ticari bankalar› için, bugün bu
durum de¤iflmifltir. Ticari bankalarda
art›k ipotekli piyasada aktif olarak rol
almaya bafllam›fllar, daha önce aç›lm›fl

ve yeni aç›lan konut kredileri itibariyle
ipotekli piyasalarda hakim pozisyona
geçmifltir 30 (1998 y›l› sonu itibariyle
piyasa paylar› %71). Yap›lan de¤ifliklikler öncesinde konut finansman›n- da
hakim rol oynayan ve faaliyet alanlar›
sadece ipotekli piyasalarla s›n›rland›r›lan yap› topluluklar›n›n (building
societies) tabi oldu¤u Yap› Topluluklar› Kanunu’nda 1996 y›l›nda yap›lan
de¤ifliklikle bu kurumlar›n faaliyet
alanlar› gelifltirilmifl ve baz›lar› piyasada üniversal bankalara dönüflmeye bafllam›fllard›r.
Artan deregülasyon ve serbestleflmeye
karfl›t bir denge olarak, örne¤in ‹ngiltere’deki Financial Services Authority
gibi düzenleyici ve gözetim organlar›,
s›n›r ötesi finansal hizmetler, holdinglerinin ve ad›na yetkili olduklar› piyasa d›fl›ndaki e-bankalar›n iflleyiflinin
›fl›¤› alt›nda, gelifltirilmifl denetim
koordinasyonuna ve gözden geçirmeye
duyulan ihtiyac›n fark›na varmaya bafllad›lar.
AB bankac›l›k piyasas›nda bir konsolidasyon önlemi olarak AB Merkez Bankas›n›n Nisan 2000’de yapm›fl oldu¤u
tahminlerine göre üst s›ralarda yer alan
20 AB bankas›n›n banka aktiflerinin
pay› 1997 AB’da büyük bir h›zda
devam etmifl ve önemli de¤iflikliklerin
do¤mas›na neden olmufltur. Konsolidasyon, s›n›r ötesi birleflme, iktisaplar,
baz› hükümetlerin pazarlar›n› serbest-

29 PRENDERGAST, N., “The Unbundling of the European Mortgage Markets”, HFl, September 2000, s.34-39
30 MANNING, a.g.m.s.187-191
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lefltirme ve ulusal kurulufllar›n› cesaretlendirme arzusu gibi yeni bir özelliktir.
1980’lere kadar konut finansman sistemleri s›k› bir flekilde ulusal merciler
taraf›ndan düzenlenmekteydi. Bunun
nedeni özellikle uzun vadeli konut
finansman›nda uyumsuzluk (mismatch) riski yan› s›ra yasal otoritelerin
(hükümetin) ev sahipli¤inin mümkün
olan en düflük maliyetle gerçekleflmesini istemesiydi. Bu do¤rultuda,
kurumlar›n faaliyetlerinde (‹talya),
bilançolarda (‹ngiltere), özel ipotek
kurulufllar›ndan özel kurulufllara (Fransa ve Almanya) veya ipotek sözleflmelerinin koflullar›n›n düzenlenmesinde
(Belçika) çeflitli s›n›rlamalar bulunmaktayd›.
Deregülasyon bu k›s›tlamalar› h›zla
ortadan kald›rd› ve bu süreç içerisinde
ipotekli kredi sunan finansal kurulufllar›n yap›s›n› de¤ifltirdi. ‹ngiltere’de,
bir çok yap› kooperatifi bankalara
dönüflürken, buna karfl›n ‹talya’da yeni
bir yasa ile uzmanlaflma ilkesi ortadan
kald›r›ld› ve tüm ipotekli kredi sa¤layan kurulufllar her türlü bankac›l›k faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesine izin
verilen evrensel bankalara dönüfltürüldü. Sonuç olarak, ipotekli kredi sunan
kuruluflun türü, sunulan ipotekli kredi
ürünü kadar önem tafl›mamaya bafllad›.’de 1988 ‘de %35 iken 1999 y›l›
bafllar›nda %41’e yükselmifltir.

1.11. Faiz Oranlar›ndaki Düflüflün
AB ‹potek Piyasalar›na Etkisi

Finansal serbestlefltirme, likidite
k›s›tlar›n› azaltt›kça ve piyasa güçlerinin rolünü art›rd›kça finansal varl›klar›n fiyatlar› da faiz, gayrimenkul
fiyatlar›, menkul k›ymet getirilen) etkilenmeye bafllayacakt›r.AB ipotekli
piyasalar›nda 1980’li y›llar›n sonlar›na
do¤ru ipotekli kredilerin faiz oran›
artm›fl, 1990 y›l›nda tepe noktas›na
ulaflm›flt›r. Takip eden y›llarda ise ipotek faizleri düflüfl trendine girmifltir.

1988-1998 döneminde yeni aç›lan ipotek teminatl› kredilerin faizleri incelendi¤inde, bütün AB ülkelerinde 1990
y›l›n› takip eden y›llarda ipotekli faiz
oranlar›nda düflüfl görülmektedir. En
fazla düflüfl. Belçika, Yunanistan, ‹talya, Portekiz, Finlandiya “e ‹ngiltere’de
olmufltur. 1998 y›l› sonu itibariyle en
düflük faiz oranlan, ‹spanya ve Belçika’da (%4,9), en yüksek faiz oran› ise
1990 y›l›ndan sonra faiz oranlar›n›n
üye ülkeler aras›nda en fazla düflüflün
gerçekleflti¤i ülke olmas›na ra¤men
Yunanistan’dad›r (%13,8). Faiz oranlar›ndaki bu trendin temel nedenleri; 31
• Faiz oranlar›n› tepe noktas›na ulaflmas› 1990’l› y›llar›n bafl›nda Do¤u ve
Bat› Almanya’n›n birleflmesinin getirdi¤i oldukça a¤›r olan finansal yük ve
artan yabanc› sermaye ihtiyac›ndan
kaynaklanm›fl ve Almanya’da faiz

31 DUBEL,A, “Models in Mortgage Protection:European Evidence”,Housing Finance International,12 (4), June
1998, s.27-37 ve MILLES, D., Housing, Financial Markets and the Wider Economy, NY, John Wiley&Sons
.Inc. USA 1994, s.187-188
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oranlan suni olarak yükselmifltir. Bu
durum AR genelinde de faizlerin yükselmesi sonucunu yaratm›flt›r.

• Faiz oranlar›n›n l990’l› y›llardan itibaren düflüfl trendine girmesi ise iki
nedenden kaynaklanmaktad›r. Birincisi, üye ülkelerin ekonomik ve parasal
birli¤in sa¤lanmas› için belirlenmifl
olan üçüncü aflamaya kat›labilmeleri
ve belirlenmifl olan Maastricht kriterlerini yerine getirebilmeleri için düflük
faiz oranlar›na sahip olmalar› zorunlulu¤udur. ‹kinci neden ise, ekonomilerin uyumlaflt›rma sürecinde finansal
piyasalardaki k›s›tlar›n büyük ölçüde
kalkmas›yla ihtisaslaflmam›fl kredi
kurumlar›n›n ipotekli piyasada faaliyet
gösterebilmeleri ve sonuçta piyasalarda artan rekabettir.Faiz oranlar›ndaki
düflüfl, ipotekli kredi vermeyi de teflvik
etmifltir. Yukar›da belirtildi¤i üzere.
1988-1998 döneminde ülke baz›nda
aç›lan konut kredilerinin GSY‹H içindeki pay›, Finlandiya, Fransa ve Yunanistan hariç, tüm AB ülkelerinde art›fl
göstermifltir.
‹potekli piyasalarda hayati derecede
önemli di¤er bir konu, ipotek biçimindeki teminatt›r. ‹potek, gayrimenkul
sektörüne fon aktar›lmas›nda, kredi
kurumlar›n›n ödünç vermesinde ve bu
ödüncü düflük faiz oranlar›nda vermesi için gerekli ve sa¤lam bir güvencedir. Bu nedenle, aç›lan kredilerin geri
ödenmesinde borçlunun temerrüde

düflmesi durumunda ipote¤in özellikleri ve nakite dönüfltürülme süreci de
önemlidir ve üye ülkeler aras›nda ipotekli piyasalar›n bütünleflmesi aç›s›ndan da temel dayanakt›r.

Ancak AB’ne üye ülkeler aras›nda ipotekli piyasalardaki faaliyetlerinde karfl›
karfl›ya
kald›klar› problemler,
“…farkl› ulusal mevzuat alt›nda ipotek tesis etmekten ziyade, ipotek ve
tapu kay›tlar›nda fleffafl›¤› yetersiz
oluflu ve sistemin uygulanabilirli¤i ile
ba¤lant›l› zamanlamadaki belirsizlikleridir. 32 ”
AB üye ülkeler aras›nda, temerrüde
düflülmesi durumunda ipote¤in çözülmesi ve ipotekli mülkün mahkeme
karar› ile sat›lmas› gibi süreçlerde
farkl›l›klar vard›r. Örne¤in; “Bu sürecin uzunlu¤u AB ortalamas› 6-12 ay
aras›nda de¤iflirken baz› üye ülkelerde
bu süre 12 ay› aflmaktad›r Yine, ipote¤in çözülmesi, nakite dönüfltürülmesi
ve süre farkl›l›¤› yan›nda, bürokratik
ifllemlerin düzeyinde, maliyetlerinde
ve ödünç alan›n ipotek teminat›n›n
ülkeler aras›nda transferi konular›nda
üye ülkelerin piyasalar› aras›nda tam
uyumlaflt›rma henüz sa¤lanamam›flt›r.

Sermaye piyasalar›nda ucuz, düflük
faizli ve uzun vadeli finansmana eriflim
imkan›, ipotekli tahviller ve ‹DMK
gibi finansman araçlar›na baflvurmay›,
tasarruf mevduatlar› fleklindeki de¤iflken oranl› araçlar›n zarar görmesini

32 EMF, Letter for Mortgage Collateral Prepared by EMF in April 2003, http://www.hypo.org
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engelleyici etki do¤urmufltur. Yüksek
getirili araçlar tasarrufçular› cezbetmifl
ve bu da tasarruf ve kooperatif bankalar›n›n geleneksel fon sa¤lama gereçlerine yüz çevirmelerine neden olmufltur.
Sermaye piyasalar›ndaki de¤ifliklikler
ipotek piyasalar›n› besleyici etki yaratmaktad›r. Asl›nda, tek paradan önce
ipotek piyasalar, ekonomilerin birleflmesinden kaynaklanan bir de¤iflim
sürecine girmifl idiler. ipotekli krediler
üzerindeki faiz oranlar›, önemli ölçüde
birlefltirilmifltir ve gittikçe azalan bir
seyir izlemifltir.
Tek para birimi ipotekli kredi sa¤layan
kurulufllar için daha fazla s›n›r ötesi
imkanlar do¤urmufltur. Bu da tüketicilerin daha fazla rekabetten yararlanma
olana¤›n› ortaya ç›karm›flt›r. Döviz
kuru riskinin olmay›fl› ve artan fiyat
fleffafl›¤›, kredi al›c›lar›na di¤er üye
ülkelerden kredi alma imkan›n› da sa¤lamaktad›r. S›n›r ötesi ipotekli kredi
vermeye yönelik kalan engellerin de
giderilmesiyle birlikte, finansal hizmetleri serbestlefltirmek ve uyumlaflt›rmak anlam›nda ipotekli piyasalar
büyük ölçüde bütünleflme e¤ilimine
inmeye bafllam›fllard›r ve bu e¤ilimin
sürmesi beklenmektedir.
Sonuç olarak, bu tür geliflmeler gayrimenkul piyasalar›nda büyük de¤iflikliklere neden olmufltur. Düflük faiz

oranlar› konut sahipli¤ine eriflimi
kolaylaflt›r›rken, istikrarl› ekonomik
koflullar da konutta büyük bir fiyat
istikrar›na neden olacakt›r. Ancak, ulusal hükümetlerin para politikas› üzerindeki kontrolünü kaybetmesi, hükümetleri ekonomiyi kontrol alt›nda tutabilmek için mali araçlardan daha fazla
yararlanma yoluna itmektedir.

1.12. E-Ticaretin AB ‹potek
Piyasalar›na Etkisi

E-ticaret (E-commerce) 33 ve E-ticaret
teknolojisi son dönemde küresel ölçekte h›zla geliflmifl, bu geliflme ipotekli
kredi verenler ve ipotekli kredi alanlardan oluflan ipotekli kredi sektörüne de
paralel flekilde yans›m›flt›r. E-ticaretin
devreye girmesi ipotekli piyasalar›n ifl
yapma flekillerini de¤ifltirici yönde
etki yapm›fl ve ifl yap›fl biçimlerinin
yeniden düzenlenmesi sonucunu
do¤urmufltur.
Ayr›ca, internet, AB-çap›ndaki ipotekli pazara oldukça düflük bir maliyetle
girme olana¤› sa¤layan bir yenilik
olmufltur. Pahal› bir flube a¤›n›n kurulmas›na gerek kalmad›¤›ndan, AB ipotek piyasalar›n›n yeniden oluflumunda
belirleyici bir rol oynamaktad›r. Online ipotekli kredi verme, halihaz›rda,
kredi alacak kiflinin sorgulanmas›nda
bafllay›p, ipotekli kredinin verilmesine

33 Büyüyen hacmine ve önemine binaen E-Ticaret, uluslararas› denetim standartlar› ve uygulama tebli¤lerine de
(practice statement) konu olmufltur. “E-ticaret ve E-ticaretin finansal tablolara etkisi”ne iliflkin 1013 no.lu
Uluslararas› Denetim Uygulama Tebli¤i hk.bkz. IFAC, “E-Commerce-Effect on the Audit of Financial Sta
tements ”, Internat›onal Auditing Practice Statement-1013”, Handbook of International Auditing, Assurance
and Ethics Pronouncements, 2003 s.775-786
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kadar geçen süreçte h›zla baflvurulan
ve yüksek büyüme potansiyeli olan bir
alan olmufltur. Yak›n gelecekte, e-ticaretin boyutlar›n›n ABD’dekine paralel
bir seyir izleyerek daha da artaca¤›
düflünülmektedir. E-ticaret, ABD ipotekli piyasas›nda yayg›n kullan›m alan›
bulmufltur. ‹potekli piyasadaki yeni
ipotekli kredilerin %15’inden fazlas›
internet yoluyla verilmektedir. Amerikan online ipotek piyasa hacminin
2000 y›l›nda 18.7 milyar ABD
dolar›ndan 2005 sonunda 91 milyar
ABD dolar›na yükselmesi beklenmektedir. Ayr›ca ipotekler, tüm on-line
pazar›n %15’ini temsil eder duruma
gelmifltir. Amerikan ipotekli kredi
kurulufllar›n›n yaklafl›k üçte ikisi kredi
baflvurular›n› on-line olarak bafllatmaktad›r.
ABD ipotekli piyasas›na benzer flekilde internet bankac›l›¤›n› kullanan
Avrupal›lar›n say›s› 2004 itibariyle
%30 büyüyerek 20 milyonu aflm›flt›r.
‹nternet fiyat fleffafl›¤› ve daha bilgili
tüketici seçimi için uygun bir araç
görünümündedir.. 2003 y›l› itibar›yla
AB bünyesindeki yar›m milyon
(500.000) ipotek kredisi internet
arac›l›¤›yla kullan›lm›flt›r. Bu rakam
AB bünyesinde yeni aç›lan ipotek
kredi toplam›n›n % 5’ini oluflturmaktad›r. 2008 sonu itibar›yla bu rakam›n
üçe katlanarak (triple) 230 milyar Euro

hacminde bir on-line ipotek hacmine
ulaflaca¤› öngörülmektedir. 34
E-ticaret ve internet, hedef kredi müflterileri ve kredi veren kurulufllar
aras›nda ipotekli krediye yönelik bir
nevi da¤›t›m kanal› ifllevi görmektedir.
Ayn› zamanda ipotekli kredi verenler,
ipotekli kredi satma kadar baflar›l›
olmaktan uzak kalsa da, mevduat
sahiplerinden fon temin ederken de
internetten yararlanmaktad›rlar. ‹nternetin, sermaye piyasalar›n›n küreselleflmesinde arac› bir konum üstlenmesi
olas›l›k dahilindedir. Zaten, konut
piyasalar›n›n küreselleflme ve tek para
biriminin AB’daki gayrimenkul piyasas›n›n bütünleflmesine kazand›rd›¤›
ivme de dikkate al›nd›¤›nda, E-ticaretin bu ivmeyi daha da art›r›c› etkide
bulunaca¤› öngörülebilir. 35
Son dönemde gözlendi¤i üzere, AB
ülkeleri, giderek Amerikan ipotek
menkullefltirme modelini (‹DMK)
benimsemektedirler. Bu da standardizasyonu destekleyici etki yaratmakta,
ayr›ca, Amerikan ipotekli kredi kurulufllar› ve ipotekli kredi teknolojisi
sat›c›lar›na AB pazarlar›na potansiyel
yay›lma imkan› sunmaktad›r. AB
Komisyonunun 2000 May›s ay›nda
kabul edilen elektronik ticaretin (Ecommerce) belirli yasal yönleri konulu
direktifi, ekonominin en h›zl› geliflen
alanlar›ndan birini AB seviyesinde

34 HAMILTON, Charlotte, Sizing Europe’s Online Mortgage Forrester, 24 September 2003,
(http://www.forrester.com/ER/Research/Brief/Excerpt/0,1317,32711,00.html)
35 GUGERELL, a.g.m. (2004), s.21
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düzenlemeye yönelik atm›fl oldu¤u ilk
ad›md›r. Bu direktifle, üye ülkelerin
kendi ulusal yasalar›n› 18 ay içerisinde
direktifle uyumlu hale getirmeleri
hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Göstergeler, ipotekli kredi piyasalar›n›n, konut edinimini h›zland›rmak,,
ipotekli kredi sürecine h›z kazand›rmak, kurumsal yönetim olgusu
›fl›¤›nda fleffafl›k ve hesap verilebilirli¤i artt›rmak aç›s›ndan, yeni Bilgi (IT)
ve iletiflim teknolojilerinden yararlanma yönünde önemli ad›mlar›n
at›lmas›na devam edilmektedir. S›n›r
ötesi ipotekli kredi verme hususu ve
buna uygun yasal çerçevelerden yararlanma konular› da AB ipotekli piyasalar›ndaki aktörlerce gözden uzak tutulmayan noktalar aras›ndad›r.
1.13. Son Dönemde Gözlenen
Ayr›flma E¤ilimi ve Nedenleri

De¤er zincirinin aflamalar›ndaki de¤ifliklikler, kredi kurulufllar› için uzmanlaflmay› da beraberinde getirmektedir.
Geçmiflten bugüne, ipotek sürecinin
düzenlenifl biçimi konusunda AB ve
ABD aras›nda belirgin bir farkl›l›k
oluflmufltur. ABD’de, kredi yaratma,
hizmet sunma ve fon sa¤lama ifllemlerinin farkl› kurulufllarca yürütülmesi
yayg›n iken AB’de ipotekli kredi veren
bankalar genellikle tüm süreci birlikte
yürütmektedir. 36

Buna karfl›n, rekabetçi bask›lar›n
art›fl›na paralel olarak, AB’de de ipotek
sürecindeki ayr›lmaya (unbundling)
iliflkin bir yönelim sezinlenmektedir.
Yak›n zamanda kurulmufl olan Alltel
Mortgage Solutions ve Global Home
Loans (GHL) gibi kurulufllar, bu de¤iflikli¤in AB’deki en belirgin göstergelerinden birini oluflturmaktad›r. Her iki
kurulufl da üçüncü bir flah›s baz›nda
ipotekli kredi portföy hizmeti sunmay›
amaçlamakta ve ana kurulufllar›n›n
öngördü¤ü ölçek ekonomilerini gerçeklefltirmek için daha fazla müflteri
kazanma ihtiyac› içindedir. ‹ngiltere
orijinli olmalar›na ra¤men her iki kurulufl da AB’da yay›lma stratejisini
benimsemifltir. 37
Benzer bir e¤ilimde son dönemde Hollanda’da gözlenmekte olup, Bouwfonds’un Hollanda flubesi olan Stater
BV‘de Almanya’da bir büro açarak ve
ipotekli kredi hizmet modellerini oluflturarak uygulamaya koymufltur. Ayn›
kurulufl ayn› zamanda öncelikle ‹spanya, Fransa ve Belçika pazarlar›ndan
bafllayacak flekilde yay›lmay› planlamaktad›r. Bu flirketler, AB ipotek piyasalar›nda ABD’dekine benzer tarzda
yavafl yavafl ta olsa “ayr›lman›n” bafllad›¤›na iflaret etmektedir. Bu nedenle
flu anda topluca ipotek bankalar›
taraf›ndan
gerçeklefltirilen
ürün
tasar›m›, da¤›t›m›, hizmete sunulmas›
ve fonlamas›na yönelik temel ifllevle-

36 EMF-European Mortgage Federation, Recent Developments in Europe’s Covered Bond Markets,
6.2.2004, s.7
37 WALLEY, Simon, European Mortgage Markets in A Changing Environment, EMF, 21.3.2005, s.18
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rin birbirinden ayr›larak uzmanlaflm›fl
flirketler taraf›ndan yürütülece¤ine
olan inanç gittikçe yayg›nl›k kazanmaktad›r. 38

‹potekli kredi hizmetinde uzmanlafl›lmas›, ipotek bankalar›na göre bu alanda daha iyi bir sistem oluflturulmas›,
daha yüksek performans sergilenmesi
ve kredi verenlerin ifli d›flar›ya
yapt›rma konusunda cesaretlendirilmesi durumunda, AB piyasas›n›n çok
yak›n gelecekte, (ipotekli kredi sa¤layan kurulufllar›n ve ipotekli sistemdeki ifllevlerin bir veya ikisini yerine
getiren uzmanlaflm›fl flirketlerin yer
ald›¤›) Amerikan piyasas›na benzer bir
yap›ya dönüflece¤i öngörülmektedir.
‹potekli kredi sürecinin ilk aflamas›nda
ürün tasar›m›, da¤›t›m ve kredi yaratma fonksiyonlar› bulunur. IFA
(Ba¤›ms›z Finansal Dan›flmanlar) gibi
ipotekli kredi veren kurulufllar kendi
ayr› da¤›t›m kanal› olmas›na ra¤men

bunu kullanmay›p, bu fonksiyonlar›n
üçünü de genellikle kredi veren kurulufl olarak kendi bünyesinde yapmay›
tercih ederler. Baz› ipotekli kredi veren
kurulufllar, paket uygulamalar yan›
s›ra, ürün tasar›m› aflamas›nda da ipotekli kredi verenlere yard›mc› olmaktad›r. 39 Bu tür bir yönelim de maliyetlerin artmas›na ve h›zl›, ucuz ve etkin
ürün da¤›t›m›ndan uzaklafl›lmas›na yol
açmaktad›r.
Ancak son zamanlarda, AB bünyesinde piyasaya yeni ipotek kurulufllar›n›n,
çeflitli alanlar›n bir veya ikisinde rekabetçi bir avantaj gelifltirerek, farkl›
ürün, ifl yap›fl ve iletiflim ve da¤›t›m
kanallar›na yönelerek üstün duruma
geldikleri görülmektedir. AB’de konut
finansman› piyasas›nda rekabet avantaj› sa¤lamada ve ipotek piyasas›nda
çeflitli de¤iflim, geliflim ve ayr›flma
hususlar›nda etkili hususlara tablo8’de
özet olarak yer verilmektedir.

38 EARLEY, a.g.m.(2004), s.25-30
39 PRENDERGAST, a.g.m.s.34-39
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Tablo: 8- AB ‹potek Piyasalar›n›n “Ayr›flma 40 ” E¤iliminde Etkili Olan Unsurlar

Piyasaya yeni girenlerce yap›lan fiyat indirimleri: ‹potekli piyasaya yeni girenlerin
(Standart Life, Egg vb) fiyat› k›rmas› ve uzun dönemde sürdürülebilirlik sorununu
do¤urmas›

Ça¤dafl ve yayg›n Da¤›t›m ve iletiflim kanallar›n›n artmas›: ‹nternet ve E-ticaret gibi
ça¤dafl da¤›t›m ve iletiflim kanallar›n› h›zl› gelifltiren kurulufllar›n geleneksel ipotek
kredi verenlere ra¤men pazar paylar›n› oluflturma ve art›rmada baflar›l› olmalar›
Ürünler ve yenilikler 41: Baflta Asya olmak üzere yabanc› yat›r›mlardan AB piyasas›nda
hizmet sunmaya yönelik gelen yo¤un talep,piyasa standartlar›n› oluflturma anlam›nda,
derecelendirme kurulufllar›n›n ipotekli sermaye piyasas› araçlar›n› ülkeler baz›nda derecelendirmesi, y›pranan (eroding) mevduat bazl› fonlama sistemi yerine kredi kurulufllar›n›n fonlama kaynaklar›n› çeflitlendirmesi, Basel II ‘nin ipotekli tahvillere oranla ‹DMK’i daha cazip hale getirmesi, ipotekli piyasalara ve konut finansman›na yönelik modern
yaflam tarz›na uygun yeni ipotekli ürün, ürün tasar›m› ve yeniliklerin pay›n›n artmas›

Marka: Fiyat düflürerek piyasaya yeni giren küçük firmalar›n uzun dönemli sürdürülebilirlik için 42 markalar›na yönelik tan›t›m çabas›

Uygulaman›n yürütülmesine iliflkin yeni hizmet sistemlerinin gelifltirilmesi: Eski
ipotek kurulufllar›n›n geleneksel sistemleri, yeni girenlerin ise (maliyet, h›z, verimlilik vb
aç›lardan avantaj sa¤layan outsorcing vb.gibi) yeni hizmet sistemlerini kullanmalar›
ve/veya gelifltirmeleri.

‹kincil ‹potek Piyasas›na yönelifl: Geçmiflte yaflanan bürokrasi ve üstlenilen riskler
nedeniyle belirgin flekilde düflen ikincil kredilendirme e¤iliminin de¤iflmeye bafllamas›,
risk de¤erlendirme kalitesinde ve maliyet etkinli¤inde art›fl, gecikmifl borç yönetiminde proaktif yaklafl›ma paralel olarak ikincil piyasa menkul k›ymetlefltirilmesine ve riski
ikincil sat›fl yat›r›mc›lar›na devretmeye yönelifl.

Geleneksellerin maliyet bask›s›na dayanamamas›, yeni da¤›t›m kanallar›n›n maliyet düflürücü Etkisi: fiubelere dayal› Geleneksel ipotek kredisi verenlerin maliyet
bask›s›na dayanamay›p kapanmalar› veya flube a¤›n› rasyonalize etme çabas›na girmeleri, yeni girenlerin yeni, ucuz, yayg›n ve etkin alternatif da¤›t›m kanallar›na dayal› olarak
ipotekli kredi kulland›r›m›ndaki art›fl 43.
40 “unbundling” anlam›nda kullan›lm›flt›r.
41 Örne¤in ‹ngiltere’de ileri ürün tasar›m› ve tüketicilerin ürünlerin tüm detaylar›n› kolayca k›yaslamay›
mümkün k›lacak sistem ve bunun altyap›s› devlete ait CAT standartlar›nca karfl›lanmaktad›r. Bu ba¤lam
da, ‹ngiltere’de First Active Financial, PLC gibi flirketler taraf›ndan gelifltirilen Cari Hesap ‹potekli Kre
disi (current Account mortgage) ürünü Virgin taraf›ndan kolayl›kla yayg›nlaflt›r›lm›flt›r.
42 WALLEY, Simon, European Mortgage Markets in A Changing Environment, EMF, 21.3.2005, s.48-50
43 Benzer stratejiyle yerel kredi kurulufllar›n›n en iyi müflterilerini kazananlara örnek olarak; Bank of
Scotland, Deutsche Bank, Deutsche Pfandbriefenbank, Belçika’ya ait Argentaspaarbank’›n Hollanda
ipotek piyasas›nda yer edinmeleri verilebilir. Bank of Scotland, ayn› zamanda, ‹rlanda Cumhuriyetinde
internet üzerinden online ipotekli kredi imkan› sunmaktad›r.
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‹potek kurulufllar›n›n Hizmet Sunma biçimlerindeki yap›sal de¤iflme, Üçüncü
flah›slarla daha esnek hizmet sunabilme, IT ve Telekom flirketleriyle Pazarlama
amaçl› Ortak flirketlerin kurulmas›: ‹potekli kredi kurulufllar›n›n telekom ve bilgi
teknolojisi (IT) flirketleriyle kurulum süresini k›saltma, IT zahmetinden kurtulma
vb.amaçlarla ortakl›k kurmas›44 .

‹potekli kredilerin finansman modellerindeki de¤iflim aray›fl› ve de¤iflim : Geleneksel kredi kurulufllar›n›n portföylerini perakende tasarruf ve/veya toptan sat›flla finanse
etmeleri, yeni girenlerin yayg›n flube a¤› olmamas› nedeniyle perakende tasarruflara ulaflamamas›, ulaflsa bile perakende tasarruf ve toptan sat›fl oranlar› aras›ndaki marj›n düflüklü¤ü nedeniyle perakende tasarrufun yeniler için pahal› bir finansman seçene¤i oluflturmas›, toptan sat›fl miktar›nda limit k›s›tlamalar›n›n bulunmas›, sermaye yeterlili¤ine iliflkin gerekliliklerin art›r›lmas›, ipoteklerin bilançoda tutulmas›n›n mümkün olmamas›,
dolay›s›yla bu k›s›tlamalar› aflmak için farkl› model aray›fllar›n›n artmas›.

Bilanço-d›fl› Menkul k›ymetlefltirmenin avantajlar›n›n artmas›: Büyük toptan sat›fl
finansman piyasas›na eriflim imkan›, kredi yaratma olanaklar›ndan tam kapasite faydalanma, Piyasan›n ikincil ve uygun olmayan bölümlerine daha fazla kredi sunulmas›,
Menkullefltirme sürecine yönelik etkili bilgi ak›fl›, ürünlerin standartlaflt›r›lmas›, aktiflerin bilançodan ç›kart›lmas› nedeniyle sermaye yeterlili¤inin gelifltirilmesi, kurumsal
finansman oranlar›n›n k›smen tüketicilere yans›t›lmas› nedeniyle rekabetçilik yetene¤inin artmas› ve Kredi riskinin önemli ölçüde azalmas› vb...

De¤iflime Yönelik Bask›lar: IT yat›r›mlar›n›n art›r›lmas› ihtiyac›, menkul k›ymetlefltirme gibi piyasa ve müflterilerin talep etti¤i yeni ifllevler, yeni ürün say›s›ndaki art›fl, ipotekli kredi ifllemlerinin outsource edilmesi, ileri teknoloji için ölçek ekonomilerinden ve
tafleron uzmanl›¤›ndan yararlanma ihtiyac›, Artan maliyet bask›lar›, ‹potek endüstrisinde
büyüyen rekabet, Piyasaya yeni girifllerin olmas›, bunlar›n ürün tasar›m› ve da¤›t›m› üzerinde yo¤unlaflmas› maliyet bilincinin artmas›, operasyonel ifllem maliyetlerinin daha net
belirlenmesi ihtiyac›, yönetimde odaklanma, temel ipotek kredisi d›fl›ndaki ifllevlerin
d›flar›ya verilip, asli faaliyet konusu olan ipotekli ürün gelifltirme ve satma üzerinde
yo¤unlaflma,
AB ipotekli piyasalar›n›n ABD piyasalar›na göre farkl› olmas›: AB’de ikincil piyasay› destekleyecek devlet kurulufllar›n›n bulunmamas›, bilanço-içi menkul k›ymetlefltirmenin yayg›n olmas›, AB ürünlerinin, fonlama kaynaklar›n›n, yöntemlerinin birbirinden

44 7.3.2000 tarihinde, ‹ngiliz Bradford&Bingley Yap› Kooperatifi ile Amerikan ipotekli kredi hizmeti sunan
ve telekomünikasyon/bilgi teknolojisi sistemleri kuran Alltel flirketi aras›nda Alltel Mortgage Solutions
ad›yla yeni bir ortak giriflim flirketi kurulmufl ve kamuya duyurulmufltur. Bu ortak giriflim ipotekli kredi
iflleme hizmetlerini ‹ngiltere ve Avrupa’daki üçüncü flah›s kredi sunucular›na verecektir. Bradford&Bing
ley onun ilk müflterisi olacakt›r. Bu olay›, 2001’de Woolwich ve Countrywide aras›nda gerçekleflen ve
Global Home Loans (GHL) olarak adland›r›lan benzer bir ortak teflebbüsün ilan› takip etmifltir. ‹ngiltere’
de hizmetlerini aktif pazarlayan kurulufl, hizmetlerini Avrupa çap›nda sunmaktad›r. 3. flah›s hizmet sunu
cular›n›n en büyü¤ü Skipton Building Society’nin flubesi olan Homeloan Management Ltd’dir (HML).
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farkl› olmas›, AB piyasas›nda likiditenin daha düflük olmas›, geleneksel pazarlama ve
da¤›t›m kanallar›n›n kullan›lmas›, sermaye piyasalar›nda finansal entegrasyonun sa¤lanmam›fl olmas› ve tekrara girmemek aç›s›ndan yaz› içeri¤indeki tüm farkl›l›klar.
AB ‹potekli Kredi Finansman› üzerindeki Ekonomik Etkiler

‹fllem (transaction) maliyetleri ile ekonomik ve yap›sal farkl›l›klar

Entegrasyon önündeki engeller: Yasal otoritelerce ç›kar›lan etkin olmayan düzenleme ve süreçler, tüketiciyi korumaya iliflkin kat› kurallar, sabit maliyetlerin yüksekli¤i,
marjlar küçük olmas›.

Kaynak: PRANDERGAST, a.g.m.s.34-39

1.14. Basel II Düzenlemelerinin AB ‹potek Piyasas›n› Etkilemesi
Buraya kadar sunulan tüm etkenlere ilaveten, Basel II düzenlemeleri de, banka
sermaye koflullar›n› do¤rudan etkilemesi nedeniyle AB ipotek piyasalar›nda gözlenen de¤iflim ve geliflmeleri etkilemifltir. 1974 y›l›nda 10 geliflmifl ülke (G-10)
merkez bankas› baflkanlar›n›n kat›l›m›yla Basel Komite'si kurulmufltur. Bu komite 1988 y›l›nda sermaye oranlar›n› standartlaflt›ran Basel 1 düzenlemelerini
(Basel Sermaye Uyumu/Basel Cap›tal Accord) ad› alt›nda yay›nlad›. Daha sonra
Basel II standartlar› (Sermaye Ölçümünde ve Standartlar›nda Uluslararas›
Yak›nsama-International Convergence of Capital Measurement and Capital
Standards) 26.6.2004 tarihinde aç›kland›. Planlanan standartlar›n ve AB direktifinin tüm ülkelerce 2007 y›l› bafl›nda uygulamaya konulmas› kararlaflt›r›ld›.
Basel II düzenlemelerini uygulamay› 100’ün üzerinde ülke kabul etti. 45 Basel I,
sermaye yeterlili¤i aç›s›ndan, bankalar›n aktiflerini dört risk kategorisine (% 0,
% 20, % 50 ve % 100) ay›rmakta ve bankan›n sermaye tutar›n›n risk a¤›rl›kl›
aktifler tutar›n›n yüzde (%)8'inden daha az olamayaca¤›n› öngörmektedir.
Ayr›ca, bilanço d›fl› varl›klar için de iki aflamal› bir yöntem uygulanmakta, birinci aflamada kredi dönüfltürme katsay›lar› ile nakdi kredi benzeri haline getirilmekte ve ikinci aflamada uygun risk a¤›rl›klar› ile çarp›lmaktad›r. Basel I'de, devletler, merkez bankalar› ve bankalar için OECD üyesi ülke ayr›m› yap›lmakta,
OECD üyesi olan ülkeler ile bu ülkelerde kurulu bankalar daha az riskli olarak
de¤erlendirilmektedir. 46
BASEL II’de de 1988'de kabul edilen sermaye gereklerinin risk temeline
dayand›r›lmas› yaklafl›m› sürdürülmüfltür. Yasal sermaye hesaplan›rken piyasa
ve kredi riski ile beraber yeni olarak operasyonel riskin de dikkate al›nmas›
45 DILLENBURG, G.Basel II:New Directive on Capital Adequacy Treatment of Covered Bonds, EMF,
28.10.2003,1-14
46 GEÇER, Turgay, “Basel II ve Kredi Riski: Kaos ‹çindeki Düzen”, Active, Mart-Nisan 2005, s.78-85,
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gerekmektedir. 47 Basel II Direktiflerini, Sermaye ‹htiyac›n›n tekrar tan›mlanmas› (Minimum Sermaye Gere¤i),
Gözetim ve Denetim sürecinin Gözden
geçirilmesive Piyasa Disiplini ile
tan›mlamak mümkündür. Basel II’nin
getirdi¤i temel de¤ifliklikler, Sermaye
Yeterlilik Rasyosu pay›ndaki risklerin
hesaplanmas›nda olmufltur. Kredi riski
için daha detayl› tan›mlara yer verilmifl, piyasa riskinde de¤ifliklik
olmam›fl, tan›ma ilk defa operasyonel
risk dahil edilmifltir. 48 Bankalar 3
farkl› risk hesaplama metodundan birini seçerek hareket edecektir.Yeni
uzlafl›da, piyasa riskinin ölçümü için
1996 y›l›ndaki uygulamadan farkl› bir
yöntem önerilmemifltir. Buna göre,
piyasa riski ya standart yöntemle ya da
içsel modellerle ölçülebilir. Operasyonel riskin ölçümü için önerilen yöntemler aras›nda temel gösterge yaklafl›m›, standart yöntem ve içsel ölçüm
lere dayal› yöntem bulunmaktad›r.
Kredi riskinin ölçülmesi için ise iki ana
yaklafl›m önerilmektedir; standart
(standardized) yöntem, (temel ve geliflmifl) içsel derecelendirmelere dayal›
(internal rating based) yaklafl›m.
AB ‹potekli kredilerin %95’inden fazlas› bilanço-içi menkul k›ymetlefltirme
anlam›nda banka bilançolar›nda tutulmaktad›r. Bu nedenle ABD kredi kurulufllar›na nazaran yeni Basel düzenle-

meleri banka sermaye gereklerinin,
minimum sermaye yeterlik rasyosunun
ve banka bilançolar›n›n etkilenmesi
sebebiyle AB ipotekli kredi kurulufllar›
aç›s›ndan son derece önemlidir. ‹potekli konut finansman enstrümanlar›na
yönelik risk a¤›rl›klar›n›n düflürülmesi
AB ipotek piyasalar›n›n geliflimi
aç›s›ndan olumlu olmufltur.

2. SONUÇ
Bilanço-içi menkul k›ymetlefltirmenin
yayg›n oldu¤u AB ipotekli piyasalar›
ABD piyasalar›ndan çok farkl›d›r.
Ayr›ca, AB bünyesindeki ulusal piyasalar aras›nda da büyük farkl›l›klar
bulunmaktad›r. Buna karfl›n, özellikle
1988 y›l›ndan bu güne kadar geçen
süreçte AB ipotekli piyasalar›n›n bir
bütün olarak geliflmifl bir ipotekli piyasa olma yönünde e¤ilim, de¤iflim ve
büyük geliflim göstermifltir. Bu e¤ilim
AB üyelerinin ulusal ipotekli piyasalar›nda da gözlenmektedir.
AB ipotekli piyasalar›nda gözlenen
de¤iflim ve geliflmeler üzerinde, makale içinde ayr›nt›l› yer verilen çok
say›da faktör ve dinamik etkili olmufltur.
Birincil olarak etkili olan faktörlerden
baz›lar› kavramsal bazda flunlard›r: AB
ipotek piyasalar›ndaki çok yönlü
kurumsal farkl›l›klar, son y›llarda gözlenen h›zl› geliflim trendi, rekabet ve

47 BIS, Basel II:International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised
Framework, June 2004, (http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm
48 BIS Bank of International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, The New Basel
Capital Accord: An Explanatory Note, 2001
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teknolojik geliflmelerin piyasalardaki
bilgi ve fark›ndal›k seviyesini art›rarak
ça¤dafl yenilik (innovation), ürün ve
modern da¤›t›m kanallar› konusunda
itici güç oluflturmas›, ipotek piyasas›n›n parçal› (fragmented) bir yap›
arzetmesi, tek pazar, tek para, parasal
birlik, sermaye piyasalar› ve finansal
entegrasyonun ipotek piyasalar› üzerindeki etkileri.

Ayr›ca, yeni finansal araçlar ve faiz
oranlar›nda yak›nsama (convergence),
finansal serbestlefltirme (deregülasyon)
ve konsolidasyon politikalar›, faiz
oranlar›ndaki düflüfl, e-ticaret, ayr›flma
(unbundling) e¤ilimi, ipotek kurulufllar›n›n hizmet sunma biçimlerindeki
yap›sal de¤iflme, üçüncü flah›slarla
daha esnek hizmet sunabilme ve Basel
II düzenlemeleri gibi hususlar›n da,
dünyadaki di¤er ipotek piyasalar› üzerinde oldu¤u gibi, AB ipotek piyasalar›n›n de¤iflimi ve geliflimi üzerinde
etkili oldu¤u sonuç ve kanaatine
ulafl›lm›flt›r.
Bu de¤iflim ve geliflim dinamiklerinin
devam edece¤i, yak›n gelecekte AB ve
üye ülke ulusal ipotek piyasalar›n›n
tüm unsurlar›yla, ça¤dafl, geliflmifl,
standartlaflm›fl ve tam bir ipotekli
piyasa olma yolunda önemli mesafe
katedece¤i düflünülmektedir.
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FAAL‹YET TABANLI MAL‹YETLEME ‹LE
ÖN MAL‹YETLEME S‹MULASYONU VE
B‹R UYGULAMA
Yard.Doç.Dr.Yakup ÜLKER
Bal›kesir Üniversitesi Band›rma MYO
Ö¤retim Üyesi

‹

G‹R‹fi
flletmelerin küresel rekabet ortam›nda sürekli geliflme göstermeleri ve rekabet
avantaj› sa¤lamalar› ancak yüksek teknoloji kullanarak yüksek kaliteli mal ve
hizmeti h›zl› flekilde üretmek, maliyet azatl›m› sa¤layarak düflük fiyat politikas› uygulamak ve iflletmeyle ilgili her konuda fonksiyonel olmakla mümkündür. Çünkü rekabet ortam›nda fiyatlar veri iken kazançlar› art›rmak ve sürekli
geliflme sa¤lamak ancak maliyetleri düflürmek ve do¤ru ürün maliyeti elde
etmekle mümkündür. Kazançlar›n do¤ru hesaplanmas›, fiyatlar›n tespiti, kararlar›n al›n›p üretimi etkin yürütmenin kontrolü gerçekçi bir maliyetleme ve maliyet bilgisine dayan›r. Zamanla iflletmelerin maliyet bilgi sistemleri; yöneticilere
yeterince, do¤ru ve ilgili bilgi sunamamas›ndan dolay› kararlar yanl›fl al›nm›fl ve
iflletmelerin durumlar› kötüleflmifltir. Geleneksel maliyet sisteminin yetersizli¤ini gidererek rekabet avantaj› sa¤layacak, sürekli geliflmeyi destekleyecek, do¤ru
maliyet ve bilgisi üretecek bir sistem Faaliyet Tabanl› Maliyetleme (FTM) sistemi olarak önem kazanm›flt›r.
1. ‹flletmecilik ve Üretim Ortam›ndaki De¤ifliklikler ve Teflebbüs Üstünlü¤ü
Günümüzde yeni üretim süreci yüksek teknolojiye dayal›, esnek üretim ve yal›n
fabrika niteli¤indedir. fiirketler kaliteli yeni ürünler üretme ve ürün çeflitlendirmede fonksiyonel olmal› ve verimlili¤i art›rmak ve maliyetleri düflürmekle rekabet flartlar›na daha çabuk uymal›lar. Maliyet düflürmede faaliyetler verimli hale
getirilmelidir. ‹flletmeler kaliteli mal ve hizmeti h›zl›, zamanl› ve düflük maliyetle müflterilere sunmal› ve k›salan ürün hayat ömrünü ve rekabeti karfl›lamak için
çok iyi esnekli¤e sahip olmal›d›r. Teflebbüs üstünlü¤ü; müflteri isteklerini
karfl›layan mal ve hizmeti tedarik etmede sürekli geliflme gösteren organizasyon
birimlerindeki faaliyetlerin maliyet etkinli¤idir. Maliyet etkinli¤i; flirketin toplam maliyetinin ayn› müflteri gruplar›na, benzer ürün ve hizmeti sunan rakiple-
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rin maliyet ortalamas›n›n alt›nda
olmas›d›r.
Geleneksel imalat anlay›fl› flu de¤iflimlerle görevini tamamlam›flt›r. (Sümen,
1995:31)
* 1920’li y›llarda görülen tek ve homojen ürün hatlar› günümüzde yerini
farkl›laflt›r›lm›fl ürünler ve üretim hatlar›na b›rakm›fl ve ürünün hayat dönemi de k›salm›flt›r.

* Genel imalat giderleri (G‹G) bileflenlerinden ar-ge, üretim planlama, tedarik ve kalite oluflturma faaliyetleri
önemli oranda artarken; bilgisayar destekli tasar›m ve üretim, esnek imalat
sistemleri gibi otomasyon sistemleri
iflgücünün üretimdeki pay›n› azaltt›.
* Da¤›t›m, sat›fl ve sat›fl sonras› servis
ve genel gider kalemleri ayn› firman›n
üretti¤i ürünler aras›nda büyük farkl›l›klar gösterebilmektedir.
2. ‹malat›n Maliyet Yap›s›n›n
De¤iflimi ve FTM’ye Duyulan
‹htiyaç

1930’larda üretim sürecinin iflgücüne
dayanmas› ve direkt ilk maddenin
önemli miktarda olmas›, genelde bir iki
tür üretim yap›lmas› sonucu G‹G
önemli miktarda de¤ildi ve birimsel
anahtarlarla da¤›t›m›nda zorluklar
yoktu. Üretilen ürün çeflidinin artmas›,
üretim sürecinin karmafl›k olmas›, otomasyonla birlikte yüksek katma de¤eri
iflçilik de¤il G‹G’nin sa¤lamas› ve
maliyetler üzerinde G‹G’nin artmas›
günümüz geliflmeleridir. Bu geliflmelerden dolay› yöneticiler için iflçilik
‹SMMMO Yay›n Organ›

maliyetlerinde tasarruf yerine G‹G’nde
tasarruf sa¤lanmas› verimlili¤i art›rmada öncelikli konu olmufltur. G‹G’nin da¤›t›m›nadaki ufak bir hata büyük
oranda yanl›fl maliyet bilgilerine ve
yönetim kararlar›na sebep olmaktad›r.
Teknolojik geliflmelerle birlikte ölçüm
maliyetlerinin düfltü¤ü, piyasada rekabetin ve ürün farkl›laflmas›n›n artt›¤›,
yanl›fl kararlar›n yüksek maliyetlere
sebep oldu¤u günümüzde FTM daha
do¤ru maliyet bilgisi sa¤lar, fiyatlama
ve üretim kararlar›n› destekler, katma
de¤ersiz faaliyetleri, verimsiz alanlar›
ve ürünleri belirleyerek rekabet avantaj› sa¤lar.

3. Faaliyet Tabanl› Maliyetlemenin
Tan›m› ve Amaçlar›
FTM, muhasebe sistemi oldu¤u kadar
iflletme stratejisinin bir arac›d›r. FTM
ürün maliyetleme sistemi yan›nda faaliyetlerle ilgili veri kayna¤› oluflturur
ve iflletmenin fonksiyonlar›na iliflkin
de önemli bilgiler sunar. (Cooper ve
Kaplan, 1988:97). FTM sistemi flu
flekilde tan›mlanabilir: Stratejik,
tasar›m, faaliyet kontrolü ve ürün gruplar›yla ilgili tüm kararlar›n al›nmas›nda
maliyet bilgisi sa¤layan ve bu faaliyetlerle ilgili maliyetleri ürünlere ve/veya
ürün gruplar›na kulland›klar› faaliyetler nispetinde tahsis eden bir maliyet
sistemidir.(Henke
ve
Spoede,
1991:860).FTM; iflletmedeki kaynaklar, faaliyetler, maliyet objeleri ve
baflar› ölçülerine ait verileri toplay›p
bilgiye dönüfltürerek; karar almada
yönetim için de bir bilgi sistemidir.
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FTM sistemi temelde iki amaca hizmet etti¤i söylenebilir.

• ‹flletmede yap›lan faaliyetlerin tüketimi, maliyeti ve ilgi alan›n› tan›mlayarak
detayl› bilgi sa¤lar.
• Yöneticilere alacaklar› kararlar için do¤ru maliyet bilgileri sunar.
4. Faaliyet Tabanl› Maliyetlemenin Teorisi ve Mant›¤›

FTM sistemi faaliyetler üzerinde odaklan›r ve faaliyetlerin maliyetini maliyet
nesnesi için esas al›r. Maliyetler her bir faaliyet için farkl› bir maliyet nesnesiymifl gibi biriktirilir ve ürünlerin faaliyetleri tüketmesi nispetinde faaliyet maliyetlerini ürünlerle iliflkilendirir. (Chan, 1993:72). Faaliyetler kaynaklar ile
ç›kt›lar› birbirine ba¤lar. Bu ba¤lamda FTM iki ilkeye dayan›r:
a - Faaliyetler kaynaklar› tüketir,

b - Ürünler de faaliyetleri tüketir.

Faaliyetler as›l maliyet etkenleri olarak maliyet sebebidir ve iflletme kaynaklar›n› tüketerek maliyetleri ortaya ç›kar›r. Ürünlerde faaliyetlerin sonucu olarak
oluflur. Sistem iflletme kaynaklar›n›n maliyetini kaynaklardan faydalanma ölçüsüne göre faaliyetlere yükler ve faaliyetlerin maliyetini ürünler, hizmetler gibi
maliyet nesnelerine izler. Sistem bu mant›k üzerine çal›fl›r. FTM sistemi; ürünlerle maliyetler aras›ndaki iliflki zincirine faaliyetleri ekleyerek maliyetleme
sürecinde sebep-sonuç iliflkisini aç›¤a ç›kar›r. Sistem iflletme faaliyetlerini
tan›mlayarak tüketilen kaynaklar› belirler ve faaliyetlerin etkinli¤i ve verimlili¤ini art›racak bilgileri sa¤layarak iflletme baflar›s›n› etkiler ve sürekli geliflmeyi
destekler. Yönetim ise faaliyetleri kontrol ederek giderileri de kontrol eder.

Bir FTM sisteminin iki yönü vard›r. Maliyet da¤›t›m yönü ve süreç yönü. Maliyet da¤›t›m yönü kaynaklar, faaliyetler ve maliyet nesneleri hakk›nda bilgi sa¤lar. Süreç yönü ise ço¤unlukla finansal olmayan operasyonel bilgi sa¤lar. (Institute of Management Accounting, 1993: 6).
Maliyet Da¤›t›m Yönü

Süreç Yönü
Maliyet Sürücüleri

KAYNAKLAK

FAAL‹YETLER

Performans Ölçüleri

MAL‹YET HEDEFLER‹
fiekil 1: FTM’nin Mant›ksal Modeli (Erdo¤an, 1995: 38).
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FTM sistemi kaynaklar› faaliyetler,
faaliyetleri de ürünler tüketir anlay›flla;
• Daha iyi bir dolayl› maliyet (G‹M)
anlay›fl› sunar.
• Tüm ürünlerin maliyetleri üzerinde
daha hassas ve do¤ru maliyet bilgileri
üretir.

• Yönetime faaliyetler hakk›nda daha
kullan›fll› ve faydal› bilgiler sunarak
sa¤l›kl› kararlar al›nmas›n› destekler
ve karar alma sürecini h›zland›racak
özel veriler sa¤lar

• Maliyetlerin as›l sebebinin faaliyetler
oldu¤unu kabul ederek maliyet kontrolü ve yönetiminin faaliyetler üzerinden
yap›lmas›n› sa¤layarak verimlilik ve
etkinli¤i art›r›r.
5. FTM’de Maliyetleme
Yap›lmas›

‹flleminin

FTM sisteminde maliyetler dört seviyede ele al›n›r. Birim seviye maliyetleri. Birim ürünün üretimi için gerekli
faaliyetlerin maliyetidir. Üretilen birim
say›s›yla do¤ru orant›l› olarak de¤iflen
maliyetlerdir. Kullan›lan direkt hammadde miktar› birim say›s›yla orant›l›
de¤iflir. Parti seviyesi maliyetleri ise,
partiler halinde üretim yap›ld›¤›nda
ortaya ç›kan faaliyet maliyetleridir. Bir
partideki birim say›s›na ba¤l› olmay›p
parti say›s›na ba¤l› olarak oluflan maliyetlerdir. Her parti üretiminin haz›rl›k
veya kalite kontrol maliyetleri bu tür
maliyettir. Ürün seviyesi maliyetleri
ise farkl› türde ürün üretildi¤inde ortaya ç›kan maliyetlerdir. Ürün tasar›m›
veya ürün gelifltirme faaliyetlerinin
‹SMMMO Yay›n Organ›

maliyetleri bu tür maliyetlerdir. Tesis
seviyesi maliyetleri ise iflletme bütününe ait maliyetlerdir. Üretimin sürdürülmesi için destek niteli¤i tafl›yan bu
tür maliyetler genelde yönetimle ilgilidir.
FTM sistemi bu seviyelere uygun
etkenler seçerek maliyetleri ürünlerle
iliflkilendirir. Geleneksel sistemin
birim seviyesine ba¤l› maliyet etkenleri yerine FTM sistemi birimsel etkenler
yan›nda birimsel olmayan parti ve ürün
seviyesine ba¤l› maliyet etkenleri de
tan›mlar ve G‹G’ni ürünlerle iliflkilendirir. FTM sistemi G‹G’ni baz›
ad›mlar› kullanarak iki aflamada ürünlere yükler.
Birinci ad›mda; iflletmeyi faaliyetler
bütünü olarak kabul etti¤i için organizasyonda yap›lan bafll›ca faaliyetler
faaliyet analizi ile tan›mlan›r. Faaliyetlerin bafll›ca ifllevi; girdileri ç›kt›lara
dönüfltürmektir. ‹kinci ad›m olarak;
belirli bir faaliyetin maliyetini etkileyen faktörler belirlenir. Faaliyetin
maliyeti belirli bir sürecin maliyetini
en çok etkileyen maliyet etkenine göre
belirlenir. Seçilen etkenler ölçülebilir
nitelikte olarak ayn› tüketim oranlar›na
sahip olur ve faaliyetler bir maliyet
etkeni ile temsil edilir. Kaynaklar›n
maliyetini faaliyetlere yüklemede kullan›lan etkenler; gideri ortaya ç›karan
faktör olarak faaliyetin toplam maliyetinde bir de¤iflikli¤e sebep olur. ‹fllemlerin karmafl›kl›¤›na ba¤l› olarak çok
say›da maliyet etkeni seçilebilir.
3.ad›mda iflletmenin belirlenen faaliyetlerinin maliyeti uygun etkenlerle
maliyet havuzlar›na yüklenir. ‹flletme-
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de çok say›da faaliyet varsa her faaliyetin ayr› izlenmesi detay› ve kay›tlama
maliyetlerini art›rd›¤›ndan birbiriyle yak›n iliflkili faaliyetler bir faaliyet merkezinde toplan›r. Her maliyet havuzu ise faaliyet merkezinde yap›lan bir faaliyeti
veya faaliyetler kümesini ifade eder.
Oluflturulan maliyet havuzlar› homojen yap›da olmal›d›r. Yani her bir maliyet
havuzunun sadece bir maliyet etkeniyle ifade edilmesi gerekir. (Hansen, 1991:
209). Havuzdaki toplam maliyet toplam faaliyet kapasitesine bölünerek faaliyet
maliyeti veya havuz yükleme oran› elde edilir.
6. Faaliyet Maliyeti Baz Al›narak Ürün Maliyetinin Hesaplanmas› (2.aflama)
Ürün maliyeti; üretimde tüketilen ilk madde ve malzemeler ile tüm yüklenebilir
faaliyetlerin maliyetlerinin toplam›ndan oluflur. (Brimson,1991:184). Ürünlerin
her faaliyetten tüketti¤i faaliyet miktar› belirlenerek ürüne yüklenecek endirekt
kaynak maliyeti bulunur.
Ürüne Yükl. Faaliyet Maliyeti =Faaliyet Maliyeti Yükleme Oran› *Ürünün Tüketti¤i Faaliyet Miktar›

Ürün maliyeti; ürünü üretmek için tüketilen her faaliyetin miktar› ve faaliyetleri
unsurlar›na ay›ran faaliyet listesi vas›tas›yla belirlenir. Faaliyet listesi; herhangi
bir maliyet nesnesinin ihtiyaç duydu¤u faaliyetlerin ve maliyetlerinin listesini
oluflturur ve ürünün faaliyet yap›s›n› gösterir.
7. FAAL‹YET TABANLI MAL‹YETLEME S‹STEM‹ UYGULAMA
ÇALIfiMASI
Sistemin uygulamas›nda kullan›lan veriler ABC iflletmesinde üretilen plastik
g›da kaplar› için 2002 y›l›nda bir aya ait gerçek verilerdir. ABC, flirketin gerçek
ismi de¤ildir.
7.1. Uygulama Çal›flmas›n›n Amac›
Uygulamada amaç; FTM sistemi ile ürünlerin gerçek kaynak tüketimlerini ölçerek maliyetlerin daha sa¤l›kl› belirlenmesi ve yönetime do¤ru maliyet bilgileri
sunulmas› ve gereksiz faaliyetlerin ve verimsiz alanlar›n belirlenip gelece¤in
sa¤l›kl› flekilde ön görülerek ortaya konulmas›d›r.
7.2. Uygulama Çal›flmas›n›n Önemi
Ürün maliyetlerinin sa¤l›kl› tespitiyle üretilecek maliyet bilgilerinin güvenilirli¤i artacakt›r. Buna ba¤l› olarak al›nacak yönetim kararlar›n›n isabet düzeyi de
artacakt›r. Çal›flma sonucunda;
• Gerçekçi ürün maliyetleri ve güvenilir maliyet bilgileri sa¤lanacak,
• Maliyeti yüksek faaliyetler ile verimsiz faaliyetler ve kars›z ürünler tespit edilerek maliyet tasarrufu sa¤lanacak alanlar belirlenerek faaliyetlerin verimlilik
düzeyi yükseltilecek ve kars›z ürünlerin üretiminden vazgeçilerek üretilecek
ürün karmas› ortaya ç›kacakt›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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• Fiyat politikas›, bütçeleme, baflar›
de¤erleme gibi bir çok alanda yönetim
kararlar›n›n isabet düzeyi yükselecek
ve ön maliyetleme simulasyonu ile
gelece¤in sa¤l›kl› planlamas› yap›lacakt›r.
7.3. Uygulama Çal›flmas›nda
Kullan›lan Yöntem

‹flletmede öncelikle üretilecek ürünlerle ilgili veriler toplan›p ölçülerek bir
tablo haz›rlanm›flt›r ve sonra üretilecek
ürünlerde tüketilecek kaynaklarla ilgili
maliyet verileri toplanarak s›n›fland›r›lm›flt›r. ‹flletmenin üretim kaynaklar›
içinde önemli yer tutan G‹G’nin oluflumuna ve kaynak tüketimine sebep olan
faaliyetler belirlenmifltir. Faaliyetler
bafll›ca 9 adet faaliyet merkezine ve
maliyet havuzuna ayr›lm›flt›r. Her bir
faaliyet grubunda ne kadar kaynak kullan›ld›¤› kay›tlar›n incelenmesi ve
görüflmeler sonucunda tespit edilerek
kaynak maliyet tablosu haz›rlanm›flt›r. Bu aflamadan sonra uygun maliyet etkenleri tespit edilmifltir. Her bir
maliyet etkeniyle ilgili faaliyet kapasitesi iflletmede ölçülerek belirlenmifltir.
Faaliyet merkezlerinin toplam maliyetleri ilgili faaliyet kapasitesine bölünerek faaliyet maliyeti yükleme oranlar› elde edilmifltir. Daha sonra ürünlerin maliyetlerine do¤rudan yüklenen
kaynaklar her bir ürün çeflidi için birebir ölçülerek bulunmufltur. Her bir
ürün çeflidinin biriminin tüketti¤i faaliyet miktar› ile direkt kaynaklar›n miktar› tespit edilerek ürün çeflitleriyle
ilgili tüketim seti tablosu haz›rlan‹SMMMO Yay›n Organ›

m›flt›r. Tüketim setindeki faaliyetler ve
direkt kaynaklarla ilgili fiyat seti
ayr›ca düzenlenmifltir. Ürün birimlerinin tüketti¤i faaliyetler ve direkt kaynaklar ile bunlara ait fiyatlar çarp›larak
ürünlerin ön maliyet tablolar› haz›rlanm›flt›r. Örnek olarak sadece bir
ürüne ait ön maliyet tablosu düzenlenmifltir. Tabloda direkt kaynaklar ürün
de¤iflken maliyetini ve faaliyetlerle
yüklenen kaynaklar ise ürün sabit
maliyetini oluflturmufltur. Bu tablo
bütün ürünler için haz›rlanabilir.

Bu safhadan sonra ileriki bir dönemde
direkt kaynaklar ve faaliyetlerin tüketim ve fiyat›nda meydana gelebilecek
de¤ifliklikler karfl›s›nda parça ve ürünlerin ön maliyetlerinin nas›l flekillenece¤i ortaya konmufltur. Bu ba¤lamda
direkt kaynak ve faaliyetlerde meydana gelecek de¤ifliklikler teorik olarak
ortaya konmufltur ve yeni fiyat seti ve
yükleme oranlar› tespit edilmifltir.
Daha sonra sadece bir ürün için simulasyon tablosu haz›rlanm›flt›r. Bu tablo
da bütün parça ve ürünler için haz›rlanabilir.
7.4. Faaliyet Merkezi Oluflturma ve
Kaynaklar› Faaliyetlere Yükleme

‹flletmenin ayl›k olarak defter-i kebir
hesaplar›nda kay›tl› kaynak maliyetleri
öncelikle 9 adet tespit edilen faaliyet
merkezine (maliyet havuzuna) yüklenmifltir. Faaliyet merkezleriyle do¤rudan iliflkili kaynaklar maliyet havuzlar›na direkt, faaliyet merkezine direkt
yüklenmeyen ve iflletme bütününde
tüketilen kaynaklar ise 1.aflama mali-
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yet etkenleriyle havuzlara yüklenmifltir. Faaliyet merkezleri ile iliflkisi kurulamayan genel yönetim giderleri ise en çok iliflkili oldu¤u faaliyet merkezlerine
faaliyet merkezinin katk› maliyeti esas›na göre yüklenmifltir. Kaynak yüklemenin 2.aflamas› olarak faaliyet merkezlerinde yap›lan faaliyet kapasiteleri tespit
edilir. Faaliyet merkezlerinin faaliyet kapasitesi verileri faaliyetler ve ürünlerin
ölçülen ayl›k verileri tablosundan elde edilmifltir. Bu verilerden hareketle her bir
maliyet havuzunun faaliyet maliyeti yükleme oran› tespit edilir. Faaliyet merkezlerinde kullan›lan makine, demirbafl ve tafl›tlar için amortisman ayr›lmaktad›r. Amortisman tutarlar› hesaplanarak Tablo 2’de gösterilmifltir.
7.4.1. ‹flletme Bütününde Tüketilen Kaynaklar›n Faaliyet Merkezlerine
Da¤›t›m›

‹flletmede elektrik enerjisinin kullan›l- d›¤› alanlar için ayr› ayr› ölçüm cihazlar›
vard›r. Elektri¤in Kw saati 110.600 TL’dir. Giderlerin faaliyet merkezlerine
da¤›t›m› 1.aflama maliyet etkenleriyle yüklenmifl ve toplam tutarlar› Tablo 2‘de
gösterilmifltir. Yükleme ifllemi afla¤›da belirlenen yükleme oranlar›yla faaliyet
merkezlerinin ölçülen maliyet etkenleri kapasitesi çarp›larak yap›lm›flt›r.
Tüketilen Kaynaklar Kaynak Maliyetleri

Maliyet Etkeni

Kira Giderleri

Metrekare (2000)

Yemek Giderleri
Is›tma Giderleri

Ayd›nlatma Giderleri

Havaland›rma Gideri

1.265.000.000TL

4.000.000.000TL
540.000.000TL

426.800.000TL

494.000.000TL

Yükleme Oran›

Kifli Say›s› (46)

Petek say›s› (1095)

27.500.000TL/kifli
2.000.000TL/m

493.151TL/petek

Ampul Say›s› (158) 2.701.266TL/ampul
Metreküp (950)

520.000TL/m

7.4.2.Genel Yönetim Faaliyet (GYF) Maliyetlerinin Faaliyet Merkezlerine
Da¤›t›m›

Genellikle afla¤›daki faaliyetlerle ilgili GYF maliyetleri flu flekilde merkezlere
yüklenmifltir.
Üretim Yönetimi Faaliyet Maliyeti

= 2.074.033.700 TL/Ay

Sat›fl Yönetimi Faaliyet Maliyeti

= 2.786.618.400 TL/Ay

Genel Yönetim Faaliyeti Ayl›k Maliyeti

= 6.081.730.000 TL/Ay

Malzeme Ambar› ve Stok Faaliyet Maliyeti
Faaliyet Merkezleri Maliyetlerinin Toplam›

= 1.620.200.000 TL/Ay
= 6.480.852.100TL/Ay

1 TL Katk› Mal.’ne Yükl.GYF Mal.Or.=6.081.730.000TL/ 6.480.852.100TL = 0,938TL/TL

Tespit edilen yükleme oran›yla faaliyet merkezlerinin maliyetleri çarp›l›rsa faaliyet merkezine yüklenecek GYF maliyeti ortaya ç›kar. Yüklenen bu tutarlar
Tablo 2’de gösterilmifltir.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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7.4.3. Maliyet Etkenlerinin Seçilmesi ve Yükleme Oranlar›
Faaliyet merkezi ile ürünler aras›nda iliflkiyi temsil edecek maliyet etkenleri
flöyledir.
Makine faaliyeti
: Makine Saniyesi
Üretim Yönetimi
: Parti Say›s› Faaliyeti
Malzeme Haz›rl›k Faaliyeti
: Malzeme A¤›rl›¤› (gr)
Muhasebe Faaliyeti
: Fatura Say›s›
‹flçilik Faaliyeti
: Direkt ‹flçilik Saniyesi
Malzeme Amb. ve Stok F.
: Malzeme Ç›k›fl Say›s›
Mamul Amb. ve Sevk F.
: Sevk Say›s›
Sat›fl Yönetimi Faaliyeti
: Siparifl Say›s›
fiirkette çal›flan her makinenin bafl›nda bir iflçi bulunuyor. Dolay›s›yla makine
çal›flma süresi ile kullan›lan direkt iflçilik çal›flma süresi eflittir. Bütün faaliyetlerle ilgili faaliyet kapasitesi ve maliyet yükleme oranlar› Tablo 1 ve Tablo 2 ’de
hesaplanarak verilmifltir. Maliyet yükleme oran› maliyet havuzunun bütçelenen
maliyetinin havuzun faaliyet kapasitesine bölünmesiyle elde edilir.
7.5. Ürünlere Direkt Yüklenen Kaynaklar ve Maliyetleri
Ürünlerin do¤rudan tüketti¤i kaynaklar malzeme, enerji, kal›p ve ambalaj kaynaklar›d›r. Bu tür kaynaklar› ürünlerin birim kaynak kullan›mlar›n› belirlemek
için oluflturdu¤umuz kaynak tüketim seti ve kaynak fiyat seti tablolar›na bakarak
ürünlere direkt yükleyece¤iz

7.6. Ürünlerle ‹lgili Faaliyet Maliyet Etkenleri Tüketim Setinin Haz›rlanmas›
Üretilen her bir ürünün tüketti¤i faaliyetlerle ilgili maliyet etkenleri say›s› ve
ürünlerin tüketti¤i toplam faaliyet kapasitesi takip eden sayfada maliyet etkenleri tüketim seti tablosunda görülmektedir.

‹SMMMO Yay›n Organ›

227

Mali ÇÖZÜM - 70

Tablo 1: Ürünlerle ‹lgili Faaliyet Maliyet Etkenleri Tüketim Seti Tablosu

‹SMMMO Yay›n Organ›
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Tablo 2: Faaliyet Kaynak Maliyetleri ve Faaliyet Maliyeti Yükleme Oranlar› Tablosu
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Tablo 3: Parça ve Ürünlerin Direkt Kaynak ve Faaliyet Tüketim Seti

8. Direkt Kaynaklar ve Faaliyetler ‹çin Tüketim ve Fiyat Setlerinin
Haz›rlanmas›

Bu aflamada ürün çeflitlerinin birim ve birimlerinin üretim kayna¤› ve faaliyet
tüketim miktarlar› ile üretim kayna¤› ve faaliyet birim fiyat› belirlenir. Bu süreçte ürünlerin kaynak ve faaliyet; tüketim seti ve fiyat seti tablolar› oluflturulur.
Fiyat seti tablosundaki kal›p bilgileri baz› parça ve ürünler için hesaplanm›flt›r.
9. Parça ve Ürünlerin Ön Maliyet Tablolar›n›n Haz›rlanmas›

Üretilen ürünlerle ilgili tüm maliyet bilgileri elde edildikten sonra ürün ön mali‹SMMMO Yay›n Organ›
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yet tablolar› haz›rlan›r. Ürünlerin direkt kaynak ve faaliyet tüketim setleri ile
fiyat setleri tablolar›ndan faydalanarak bu tablolar haz›rlan›r. Tablo örne¤i sadece 1 ürün için haz›rlanm›flt›r. Her bir parça ve ürün çeflidi için bu tablo düzenlenerek birim ürünlerin ön maliyeti ortaya ç›kar.
KAYNAK

1-Malzeme

C‹NS‹

BR.F‹YATI

PP-Stamilen

1.575TL/gr.

Alketen

1.500TL/gr.

Moblen

1.500TL/gr.

Kristal

Polycarbon
Eltex
2- Enerji

3-Ambalaj

Elektrik

Çuval-B

Çuval-K
Koli-A
Koli-B
Koli-C

4-Kal›p

1.500TL/gr.

Kaynak
4-Kal›p

6.000TL/gr.

C‹NS‹

220gr-KON‹K

BR.FIYAT
986,6 “

AYAKLI

987,5 “

101/200-Sakl.Kab›
101/200-S.K.Kap.

1.500TL/gr.

988,5TL/sn

450gr-CEPAK

1.000 “

1000gr.R‹VA

990,4

450gr Cepak-Kap.

110.600TL/kw

987,5 “

989,5 “

450.000TL/adet

1000gr.Riva Kapak

972,5 “

255.000TL/adet

Sürahi Üst Kapak

983,3 “

250.000TL/adet

Sürahi ALT

300.000TL/adet
5-Faaliyet

400.000TL/adet

975 “

Makine Faaliyeti

595TL/Sn

‹flçilik Faaliyeti

928TL/Sn

Koli-D

450.000TL/adet

Üretim Yönetimi F.

11.757.993TL/Parti

250gr- K

1.145,45 TL/Sn

Malz. Hazl. F.

50,8 TL/gr.

Muhasebe Faaliyeti

3.567.308TL/Fatura

Koli-E

450gr-O

600.000TL/adet

Malz.Ambar ve St F.

1.291,66 “

Ürün Amb.ve Svk F.

100/300-Yu.Kap. 1.002,5 “
100/200-KD-Kap. 1.500

“

Sat›fl Yönetimi Fa.

Tablo 4: Direkt Kaynak ve Faaliyet Fiyat Seti Tablosu

Ürün Ön Maliyetinin Görünümü
Ürün Kodu GK 15
Ürün Ad›
101/200 Sakl.kab›
Birim Tüketim
Mal.Unsuru
56
Malzeme (Gr)
Enerji (kws)
0,0333
Kal›p (Sn)
6,0
Ambalaj (adet)
1 Koli C/100br

‹SMMMO Yay›n Organ›

9.181.133TL/Mlz.Ç.
3.742.395 TL/Sevk

24.774.396TL/Sip.

Seçilen Makine
Üretim Miktar›
N3
6.000 br
Birim Fiyat (TL) Birim Maliyet (TL)
336.000
6.000
110.600
3.683
1.291,6
11.850
400.000
4.000
De¤iflken Maliyet: 355.533 YTL
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Faaliyet Maliyetleri
Makine Faaliyeti

Birim Tüketim Bir.Fiyat (TL) Bir. Maliyet (TL)

‹flçilik Faaliyeti

12.0 sn

595

1parti/1.000 br

11.757.993

56 gr

50.8

2.845

3.567.308

2.378

12.0 sn

Üretim Yön.Faaliyeti

Mlz.Amb.ve Stok Faa. 1mlz.ç./1.000br
Mlz.Haz.Faaliyeti

Ürün Amb.ve Sevk F.
Muhasebe Faaliyeti
Sat›fl Yön.Faaliyeti

928

11.136

9.181.133

9.181

1sevk/1.500 br

3.742.395

1sip./ 3.000 br

24.774.396

1fatura/1.500 br

Parça Maliyeti: 410.724 YTL

Ürün Kodu GK 15
Mal.Unsuru

Birim Tüketim

Malzeme (Gr)

Enerji
Kal›p

Ürün Ad›
101/200 Sakl.K.
Kapak

(kws)
(Sn)

Bir.Fiyat (TL)

Bir.Maliyet (TL)

1.500

10,9

988.5

30.000

110.600

3.351

10.775

----

Faaliyet Maliyetleri

Birim Tüketim

Bir.Fiyat (TL)

---

De¤iflken Maliyet: 44.126 YTL

Makine Faaliyeti

10,9 sn

595

Üretim Yön.Faaliyeti

1parti/2.000 br

11.757.993

10,9 sn

Mlz.Amb.ve Stok Faa. 1mlz.ç./2.000br

9.181.133

20 gr

50.8

Muhasebe Faaliyeti

---

---

Ürün Amb.ve Sevk F. ---

Bir. Maliyet (TL)

928

Mlz.Haz.Faaliyeti

---

Parça Maliyeti: 72.211 YTL

6.485

10.115

5.879

4.590

1.016

---

---

---

---

---

Sabit Maliyet: 28.085 YTL

Ürün Maliyeti: 482.935 YTL

Tablo 5: Ürün Ön Maliyeti Tablosu

‹SMMMO Yay›n Organ›

8.258

Üretim Miktar›
6.000 br

----

Sat›fl Yön.Faaliyeti

2.495

Sabit Maliyet: 55.191 YTL

Ambalaj (adet)

‹flçilik Faaliyeti

11.758

Seçilen Makine
N3

20

0,0303

7.140
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10. Parça ve Ürünlerin Ön Maliyet Simulasyonlar›

Üretilen ürünlerin maliyet yap›s› içinde yer alan baz› direkt kaynak ve faaliyet
maliyet kalemlerinde zamanla oluflan de¤ifliklikler sebebiyle ürün ön maliyet
talolar› yeniden düzenlenir.
- Malzeme çeflitlerinin fiyat›nda %20 oran›nda art›fl olursa,
- Elektrik enerjisinin fiyat›nda %35 oran›nda art›fl olursa,
- Ambalaj fiyatlar›nda %30 oran›nda bir art›fl olursa,

- Baz› kal›plar›n göz say›s›nda art›fl yap›l›rsa ürünlerin üretiminde kullan›lan
enerji miktar› da birim bazda azal›r. Enerji miktarlar› ön maliyet simulasyon tablosuna azalarak yans›r.

- Faaliyet merkezlerinin bütçelenen maliyetlerinde ileriki dönemde %25’lik bir
art›fl olursa Kaynak ve faaliyetler için yeni fiyat seti haz›rlanarak güncellefltirilir. Güncellefltirme sonucunda ürünlerin tamam› için maliyet simulasyonu
yap›labilir. Biz 1 ürün için tablo haz›rlad›k.
Kay./ Fa.
Malzeme

Cinsi

Br. Fiyat

PP-Stam.

1.890TL/gr

Kristal

Polycarb.

7.200TL/gr

Eltex

1.800TL/gr.

Alketen

Enerji

Ambalaj

1.800TL/gr

PP-Mobl.

1.800TL/gr.

1.800TL/gr.

Kay./Fa.

Cinsi

Br.Fiyat

Kal›p

450gr-0 Ürün

1.666TL/Sn

Ambalaj

Faaliyet

Koli -

D585.000TL/adet

101/200 Skl.Kab›

1.166TL/Sn

Makine Faal.

744 TL / SN

101/200Skl.K.Kp.

1.000TL/Sn

‹flçilik Faaliy.

1.160 TL/SN

Mlz.Amb.Stk F.

11.476.416TL/Mlz.Ç.

Elektrik

149.310TL/kw

Çuval -B

585.000TL/adet

Mlz.Hazl. Faali.

63,5 TL/Gr

390.000TL/adet

Muhasebe Faal.

4.459.135 TL/Fat.S.

Çuval -K

325.000TL/adet

Koli - A

331.500TL/adet

Koli - C

520.000TL/adet

Koli - B

Ür.-Yön. Faal.

Ür.Amb.Svk F.

Sat›fl Yön. Faal.

14.697.491TL/Parti S

4.677.994 TL/Sevk S.
30.967.995 TL/Sip.S.

Tablo 6: Parça ve Ürünlerin Direkt Kaynak ve Faaliyet Yeni Fiyat Seti Tablosu

‹SMMMO Yay›n Organ›

233

Mali ÇÖZÜM - 70

Ürün Ön Maliyet Simulasyonunun Görünümü
Ürün Kodu GK 15 Ürün Ad›

Seçilen Makine

Mal.Unsuru

Birim Tüketim

Birim Fiyat (TL)

Enerji

0,0083

149.310

Malzeme (Gr)
Kal›p

(kws)
(Sn)

Ambalaj (adet)

Üretim Miktar›

101/200 Sakl.kab› N3

56

7.200

5,0

6.000 br

Birim Maliyet (TL)
403.200
1.239

1.166

1 Koli C/100br

5.830

520.000

5.200

De¤iflken Maliyet: 415.469 YTL

Faaliyet Maliyetleri

Birim Tüketim

Bir.Fiyat (TL)

‹flçilik Faaliyeti

12.0 sn

1.160

13.920

11.476.416

11.476

Makine Faaliyeti

12.0 sn

Üretim Yön.Faaliyeti

1parti/1.000 br

Mlz.Amb.ve Stok Faa.

1mlz.ç./1.000br

Mlz.Haz.Faaliyeti

56 gr

Ürün Amb.ve Sevk F.

1sevk/1.500 br

Muhasebe Faaliyeti
Sat›fl Yön.Faaliyeti

1fatura/1.500 br
1sip./ 3.000 br

744

Bir. Maliyet (TL)
8.925

14.697.491

14.698

63.5

3.556

4.677.994

3.119

4.459.135

2.973

30.967.995

Parça Maliyeti:484.458TL

10.322

Sabit Maliyet : 68.989TL

Ürün Kodu GK 15

Ürün Ad›

Seçilen Makine

Üretim Miktar›

Mal.Unsuru

Birim Tüketim

Bir.Fiyat (TL)

Bir.Maliyet (TL)

0,0151

149.310

101/200 Sakl.K.Kapak

Malzeme (Gr)

20

Kal›p

10

Enerji

(kws)
(Sn)

Ambalaj (adet)

1.800
1.000

----

‹SMMMO Yay›n Organ›
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----
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De¤iflken Maliyet: 48.254TL
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Faaliyet Maliyetleri

Birim Tüketim

Bir.Fiyat (TL)

‹flçilik Faaliyeti

10,9 sn

1.160

Makine Faaliyeti

Üretim Yön.Faaliyeti

10,9 sn

1parti/2.000 br

744

1mlz.ç./2.000br

11.476.416

Ürün Amb.ve Sevk F.

---

---

Muhasebe Faaliyeti
Sat›fl Yön.Faaliyeti

20 gr
---

7.349

5.738

63,5

1.270

---

---

---

---

Parça Maliyeti: 83.360TL

Tablo 7:Ürün Ön Maliyet SimulasyonTablosu

8.106

12.643

14.697.491

Mlz.Amb.ve Stok Faa.
Mlz.Haz.Faaliyeti

Bir. Maliyet (TL)

---

---

Sabit Maliyet : 35.106TL

Ürün Maliyeti: 567.818 TL

SONUÇ

Yöneticilerin iflletmeyle ilgili alacaklar› kararlarda kendilerine yol gösterecek
maliyet bilgi sistemleri hayati önem tafl›r. Çünkü maliyet sistemleri rekabet
ortam›nda bir sald›r› silah› olarak kullan›labilir ve iflletmelerin rekabet gücünü
yükseltebilir. Gerçek maliyetlerini bilmeyen iflletmeler gerçek fiyat politikas›
uygulayamaz. Zamanla geleneksel maliyet sistemleri iflletme ihtiyaçlar›n›
karfl›lamada yetersiz kal›¤› için bu ihtiyaca FTM sistemi cevap verebilir. FTM
iflletmenin endirekt kaynaklar›n› ürünlere yüklerken faaliyetleri arac› olarak kullanarak gerçekçi bir maliyetleme yapar ve do¤ru maliyet bilgisi üretir. Bu durum
rekabet avantaj› için çok önemlidir. FTM sistemi ayr›ca;

1- Faaliyet analizi ile gereksiz faaliyetlerin tespit edilerek elimine edilmesine
imkan verir.

2- Faaliyet hacminin gere¤inden fazla kaynak tüketiminin belirlenmesine ve
azalt›lmas›na katk›da bulunur. Kaynaklar›n objektif olarak ürünlere yüklenmesine imkan verir.
3- Hedeflenen ürün ve faaliyet hacmi esas al›narak bütçele haz›rlanmas›na ve
buna ba¤l› olarak faaliyet miktar› tüketimlerinin bütçelenmesine imkan sa¤layarak faaliyetler için do¤ru kaynak bütçelemesi yapmaya imkan verir.

4- Faaliyet dönemi esas al›narak kaynaklar›n ileriye dönük fiyatlar› tahmin edilip tüketilen kaynak maliyetlerinin ileriye yönelik bütçelenmesine imkan sa¤lar.
Bu ba¤lamda ileriye yönelik ürün ön maliyet simulasyonlar› haz›rlanabilir ve
gelecek sa¤l›kl› planlanabilir.
5- Ön maliyet simulasyonu ile üretim hacmindeki de¤iflikli¤in ürün birim mali‹SMMMO Yay›n Organ›
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yetlerdeki etkisinin öngörülmesine
katk› sa¤lar.
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L‹M‹TED fi‹RKETLERDE DEV‹R
VE B‹RLEfiME
Sabri Odak
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir

L

G‹R‹fi
imited flirketin tarifi Türk Ticaret Kanunu 503’üncü maddesinde hüküm
alt›na al›nm›flt›r. “‹ki veya daha fazla hakiki veya hükmi flah›s taraf›ndan
bir ticaret unvan› alt›nda kurulup, ortaklar›n›n mesuliyeti koymay› taahhüt
ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muayyen olan flirkete limited
denir.”
Ortaklar taraf›ndan konulan sermaye için, hisse senedi ç›kar›lamaz. Ayr›ca,
limited flirketler sigortac›l›k faaliyetinde bulunamazlar.
Ortaklar›n say›s› ikiden az ve elliden çok olamaz. Mukavelenin yaz›l› yap›lmas›
ve bütün kurucular taraf›ndan imzalanarak noterden tasdik edilmesi flartt›r.
Limited flirketlerin esas sermayesinin en az beflyüzmilyon Türk liras› olmas›
flartt›r. Ortaklar›n koyacaklar› sermayenin en az yirmibeflmilyon Türk liras› veya
bunun katlar› olmas› gerekir. Ancak, sermayelerin 2001/3500 say›l› Karar ile
31.12.2005 tarihine kadar 5 milyar Türk liras›na ç›kart›lmas› gerekiyor.

TÜRK T‹CARET KANUNUNA GÖRE B‹RLEfiME VE DEV‹R
TTK’da Limited flirket bölümünde birleflme ve kül halinde devire ait hükümler
bulunmamaktad›r. Anonim flirketlere ait hükümlere at›fta da yap›lmam›flt›r. Bu
çerçevede, TTK’nun Ticaret fiirketleri bölümündeki genel hükümler uygulanacakt›r. (TTK Md.146-152)
Birleflmenin tan›m› TTK’n›n 146 ›nc› maddesinde yap›lm›flt›r. “Birleflme, iki
veya daha fazla ticaret flirketlerinin birbiriyle birleflerek yeni bir ticaret flirketi
kurmalar›ndan veya bir yahut daha fazla ticaret flirketinin mevcut di¤er bir ticaret flirketine iltihak etmesinden ibarettir.”
Bu madde hükmündeki;
Bir veya daha fazla ticaret flirketinin di¤er bir ticaret flirketine iltihak (devral›nmak) olunmas› hali, devrolunan flirketin varl›¤›n›n sona ermesi halidir.
Dolay›s›yla, infisah etmektedir. Devralan flirket ise eski varl›¤›na devam etmektedir.
‹SMMMO Yay›n Organ›

237

Mali ÇÖZÜM - 70

‹ki veya daha fazla ticaret flirketlerinin
birleflmesi halinde ise; birleflen flirketlerin varl›klar› sona ermekte, ancak
birleflme ile yeni bir flirket kurulmufl
olmaktad›r.
TTK’na göre, birleflen flirketlerin ayn›
neviden olmas› gerekmektedir.

Birleflme yaln›z ayn› neviden olan flirketler aras›nda caizdir. fiu kadar ki,
birleflme bak›m›ndan kollektif ile
komandit flirketler ve anonim ile sermayesi paylara bölünmüfl komandit
flirketler, ayn› neviden say›l›r (TTK
Md.147).
TTK Md.147’nin amir hükmüne göre;
• Bir Limited fiirket’in bir Limited fiirket ile,

• Bir Limited fiirket’in bir Anonim fiirket ile ,

• Bir Limited fiirket’in bir Hisseli
Komandit fiirket ile
birleflme olanaklar› vard›r.

Birleflmek için flirketlerin, yetkili
organlar› kendi aralar›nda birleflmenin
flartlar› üzerinde tart›flarak bir anlaflma
düzenlemeleri gerekmektedir.

Birleflme için ilgili flirketlerin, mukavelelerinin de¤iflmesi hakk›ndaki usul
ve flartlar dairesinde, ayr› ayr› karar
vermeleri ve bu karar›n tescil ve ilan
olunmas› gerekir (TTK Md.148).
Birleflen her iki flirketin bilançolar›
aktif ve pasifleri incelenir, varl›¤› sona
eren flirketin borçlar›n›n ne flekilde
ödenece¤ine dair bir taahhütname ile
karara ba¤lan›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›

Birleflen flirketlerin her biri, aralar›nda
tespit edilecek bir örne¤e göre tanzim
edilmifl olan bilançosunu ilan eylemeye ve birleflme sebebiyle varl›klar›
sona eren flirketler ise ayr›ca kendilerine ait borçlar›n ne suretle ödenece¤ine
dair tanzim edecekleri beyannameyi
bilanço ile birlikte ilana mecburdurlar
(TTK Md.149).
Birleflme karar› ilan gününden itibaren
üç ay sonra hüküm ifade eder.
Birleflme karar›n›n ilan gününden itibaren hüküm ifade edebilmesi için;

• Birleflen flirketlerin, borçlar›n› ifa
etmeleri yahut borca tekabül eden
paray› TCMB yahut muteber di¤er bir
bankaya yat›rmalar›,

• Alacakl›lar›n flirketlerin birleflmesine
raz› olmalar›,
gerekmektedir.

Alacakl›lardan her biri ilandan sonra
üç ay içinde yetkili mahkemeye müracaatla birleflmeye itiraz edebilirler.
Birleflmenin hüküm ifade edebilmesi
için;
• Alacakl›lar›n yetkili mahkemeye itirazda bulunmamalar›,

• Bulunmas› halinde, itiraz›n reddine
dair mahkemenin karar› kesinleflmesi,
gerekir.

‹tirazlar bir sonucu ba¤lanmad›kça, üç
ayl›k süre geçmifl olsa dahi, birleflme
söz konusu olamaz.
‹landan itibaren itiraz olmam›fl ise, birleflme hukuken tahakkuk eder.
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Yukar›daki maddede tayin olunan
müddet içinde itiraz edilmemiflse, birleflme muamelesi katileflir ve kalan
yahut yeni kurulan flirket, ortadan kalkan flirketlerin yerine geçer. Bunlar›n
bütün hak ve borçlar›, kalan veya yeni
kurulan flirkete intikal eder. fiirketlerin
birleflmesinden yeni bir flirket meydana gelmiflse, keyfiyetin ayr›ca tescil ve
ilan› zaruridir (TTK Md.151).

Duran Varl›klar›n Tescili
Ticaret Sicili Gazetesi’nde birleflme ili
ilgili tescil ilanlar› yap›ld›ktan sonra,
nakil vas›talar› ve gayrimenkullerin
kay›tl› olduklar› kurumlardan yeni flirket (devralan flirket) üzerine devir
ifllemlerinin yap›lmas› gerekir.
Ticaret Sicili Memurlu¤u (1)
Birleflme, iki veya daha fazla ticaret
flirketinin birbiriyle birleflerek yeni bir
ticaret flirketi kurmalar›ndan veya bir,
yahut daha fazla ticaret flirketinin mevcut di¤er bir ticaret flirketine iltihak
etmesinden ibarettir. (TTK 146.Md)
• Birleflme ancak ayn› nev’iden olan
flirketler aras›nda mümkündür.
• Birleflme sözleflmesinin onaylanmas›na iliflkin, flirket sermayesinin üçte
ikisini oluflturan ortaklar›n olumlu oyu
ile al›nm›fl ortaklar kurulu karar›n›n
noter onayl› iki sureti,
• Birleflen flirketlerin ünvan› alt›nda
temsile yetkili kifli/kiflilerin imzas›
bulunan birleflme sözleflmesi,
• Bilanço,
• Birleflme nedeniyle infisah edecek
(devir al›nan) flirkete/flirketlere ait
‹SMMMO Yay›n Organ›

borçlar›n ne suretle ödenece¤ine iliflkin borç beyannamesi,

haz›rlanarak Ticaret Sicili Memurlu¤u’na ibraz edilmesi gerekir.

Birleflmeden dolay› devralan flirketin
sermaye art›r›m›n›n tescili talebinde
devir olan flirket kolektif flirket,
komandit flirket veya limited flirket ise
flirketin öz varl›¤›n›n tespitine iliflkin
Mahkemece atanan bilirkifli raporu ve
atama karar› veya Yeminli Mali Müflavir Raporu ve Faaliyet Belgesi ibraz
edilmelidir.
Mukavelenin de¤ifltirilmesi ile ilgili ,
TTK’nun 513 üncü maddesinin
hükmü flöyledir.

“Mukavelede daha yüksek bir nisap
öngörülmemifl ise mukavele, sermayenin üçte ikisini temsil eden ortaklar›n
karar›yla de¤ifltirilebilir. Ortaklar›n
mesuliyetini geniflletme hakk›ndaki
kararlar›n, her halde ittifakla verilmesi
gerekir.”
Mukavelede yap›lan her de¤ifliklik tescil ve ilan edilir.

fiirketlerin birleflmeleri halinde hükmi
flahsiyeti sona erenlerin kay›tlar› silinir
ve yeniden meydana gelen flirket, yeniden tescil olunur. Birleflme, bir flirketin
mamelekinin di¤er flirket taraf›ndan
devir al›nmas› fleklinde ise hükmi flahsiyeti sona erenin veya erenlerin kayd›
silinir ve devir alan flirketin tescile tabi
kay›tlar›nda devir sebebiyle meydana
gelen de¤ifliklikler varsa bunlar tescil
olunur (TST Md.79) .
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KURUMLAR VERG‹S‹ KANUNU
AÇISINDAN B‹RLEfiME VE DEV‹R
Kurumlar Vergisi Kanununa göre, vergiye tabi olan birleflme “B‹RLEfiME”,
vergiyi do¤urmayan birleflme de
“DEV‹R” olarak adland›r›lm›flt›r.
Birleflme (Vergiye Tabi Birleflme)
Günümüzde firmalar ekonomik güçlerini birlefltirerek daha büyük ifller yapman›n yoluna gidebiliyorlar.
Birleflen kurum malvarl›¤›n›n, birleflilen kuruma geçifli ile vergiler do¤mas›na yol açabilir. Ancak, birleflme
devir fleklinde olursa vergiler do¤madan ifllem tamamlanm›fl olur.
Birleflen (devir olunan) kurum, tasfiye
hükmündedir.
Birleflme olay› Kurumlar Vergisi
Kanunun 36 ›nc› maddesinde hüküm
alt›na al›nm›flt›r.
Maddenin amir hükmü flöyledir:
“Bir veya birkaç kurumun di¤er bir
kurumla birleflmesi, birleflme sebebiyle
infisah eden kurumlar bak›m›ndan tasfiye hükmündedir. Ancak, birleflmede
tasfiye kar› yerine birleflme kar› vergiye matrah olur.
Tasfiye kar›n›n tesbiti hakk›ndaki
hükümler, birleflme kar›n›n tesbitinde
de caridir. fiu kadar ki, münfesih kurumun veya kurumlar›n ortaklar›na veya
sahiplerine birleflilen kurum taraf›ndan
do¤rudan do¤ruya veya vas›ta ile verilen de¤erler, kurumun tasfiyesi halinde
ortaklara da¤›t›lan de¤erler yerine
geçer.”

‹SMMMO Yay›n Organ›

Devir Yoluyla Birleflme
Bu tür birleflmede, devralan flirket
varl›¤›n› ve tüzel kiflili¤ini korur. Devrolunan flirket ise infisah ederek tüzel
kiflili¤i sona erer.
Kat›lma fleklinde birleflme ise, kendisine kat›lan flirketi devralm›fl olacakt›r.
Dolay›s›yla, bu tür birleflmeler devralma olarak da adland›r›l›r.
Devir müessesi, Kurumlar Vergisi
Kanunun 37 inci maddesinde hüküm
alt›na al›nm›flt›r.
Madde hükmü flöyledir:
Afla¤›da yaz›l› flartlar dahilinde vaki
olan birleflmeler devir hükmündedir.
1. Birleflme neticesinde infisah eden
kurum ile birleflilen kurumun kanuni
veya ifl merkezleri Türkiye’de bulunacakt›r.
2. Münfesih kurumun devir tarihindeki
bilanço de¤erlerini birleflilen (devralan) kurum, kül halinde devralacak ve
aynen bilançosuna geçirecektir.
Kurumlar›n yukar›daki flartlar dahilinde flekil de¤ifltirmeleri de devir hükmündedir.
Devir iflleminin tasfiye olarak alg›lanmamas› gerekir. Bu nedenle, sermaye
art›fl›n›n gerçeklefltirilmesinden itibaren 5 y›l süreyle devralan kurumun tasfiye edilmemesi ve sermayeye eklenen
kazanc›n bu süre içinde iflletmeden
çekilmemesi halinde bir vergilendirme
olmayacakt›r.
Devir olunan flirket tasfiyesiz olarak
infisah edecek ve bütün mal varl›¤›n›,
alacak ve borçlar›n› mukayyet de¤erleri üzerinden devredecektir.
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Aktif ve pasifi düzenleyici hesaplar ilgili oldu¤u aktif veya pasif hesaplarla birlikte devrolunur.
Devirlerde, birleflmeden do¤an karlar
hesaplanmaz ve vergiye tabi tutulmaz.
‹fltirak ‹liflkisi Bulunan Kurumlardan
Devir Sonucu Oluflacak Sermaye
Tutar›
Kurumlar Vergisi Kanununun 37 nci
maddesi uyar›nca yap›lan devirlerde,
devralan kurum ile devreden kurum
aras›nda ifltirak iliflkisinin olmas› durumunda sözkonusu maddenin 2 nci bendinde yer alan “münfesih kurumun devir
tarihindeki bilanço de¤erlerini birleflilen
(Devralan) kurum, kül halinde devralacak ve aynen bilançosuna geçirecektir.”
fiart›n›n nas›l yerine getirece¤i konusunda uygulamada baz› tereddütlerin bulundu¤u anlafl›lmaktad›r.
Bir kurumun kendisinde ifltiraki bulunan
veya ifltirak etti¤i baflka bir kurumu kül
halinde devralmas› nedeniyle kurum
bünyesinde yapaca¤› sermaye art›fl›n›n
sözkonusu ifltirak paylar›na isabet eden
tutardan daha az gerçekleflmesi Kurumlar Vergisi Kanunun 37 nci maddesinde
belirtilen flartlar›n ihlali anlam›na gelmemektedir (KVK Genel Teb.No:67).
‹fltirakler hesab›nda yer alan de¤erin,
ifltirak hisselerinin itibari de¤erine eflit
olmamas› halinde aradaki müspet veya
menfi fark›n kurumun vergiye tabi
kazanc›n›n tespiti ile ilgilendirilmeksizin geçici hesaplarda izlenmesi mümkün
bulunmakta olup bu geçici hesaplar›n
vergiye tabi kurum kazanc› tespiti ile
iliflkilendirilmeksizin kurum kay›tla‹SMMMO Yay›n Organ›

r›nda sona erdirilmesi de mümkün
bulunmaktad›r.

Devir Halinde Kurumlar Vergisi
Beyannamesi Verme Süresi

Kurumlar Vergisi Kanunun’nun 38 inci
maddesi hükmü gere¤ince yap›lan
devirlerde, kurumun sadece devir tarihine kadar elde etti¤i kazançlar üzerinden
vergilendirilecektir.
Münfesih kurum ile birleflilen kurum,
müfltereken imzalayacaklar› bir devir
beyannamesini, birleflme tarihinden itibaren on befl gün içinde münfesih kurumun ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine
verirler ve bu beyannameye devir bilançosunu ba¤larlar (KVK Md.39/A-1).

Devralan kurum, beyanname vermeyecek, devrolunan kurum ise devre iliflkin
genel kurul karar›n›n tescil edildi¤i tarih
devir tarihi olarak dikkate al›nacak ve bu
tarih itibariyle hesaplanan kazanç tescil
iflleminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildi¤i tarihten itibaren 15
gün içinde ilgili vergi dairesine verilecek bir beyanname ile beyan edilecektir.
Birleflen kurum, münfesih kurumun
tahakkuk etmifl ve edecek vergi borçlar›n› ödeyece¤ini ve di¤er ödevlerini
yerine getirece¤ine dair bir taahhütname
ile taahhüt edecektir. Bu taahhütnameyi
beyanname ekinde devrolunan flirketin
ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine beyanname ekinde verilecektir. Mahallin en
büyük memuru, bu hususta birleflilen
kurumdan ayr›ca teminat isteyebilir.
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Devir Halinde Vergilerin Ödeme
Süreleri

Devir halinde tahakkuk edilen vergilerin ödeme zaman› Kurumlar Vergisi
Kanunun 42 inci maddesinde düzenlenmifltir.

Devrolunan kurum ad›na tahakkuk
eden vergiler, KVK’nun 40 ›nc› maddede yaz›l› sürede devralan kurum
taraf›ndan 42 inci maddenin son f›kras›
hükmüne göre bir defada ödenir. Baflka
bir deyiflle, devir tarihine kadar do¤an
kazanç için tahakkuk eden kurumlar
vergisi, beyannamenin verilece¤i ay›n
sonuna kadar tek taksit ile ödenecektir.
Devir Halinde Kurumlar Vergisi
Kanunun Geçici 28’inci Madde
Uygulamas›

Kurumlar›n aktifinde kay›tl› gayrimenkullerin Kurumlar Vergisi Kanununun
37 nci maddesine uygun bir flekilde
yap›lacak devirden önce sat›lmas› ve
bu sat›fltan do¤an kazanc›n devrin gerçekleflmesinden sonra Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesi
kapsam›nda sermayeye eklenmesi
durumunda, bu kazanç, kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir. ‹stisnan›n uygulanabilmesi için devir
beyannamesinin verilece¤i tarihe kadar
flirket yetkili organlar›nca karar verilmesi, devralan kurum taraf›ndan devrin yap›ld›¤› döneme iliflkin olarak
verilecektir. Kurumlar vergisi beyannamesi verilmeden önce Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›na baflvurulmas› ve
sermaye art›r›m ifllemlerinin bu
kurumlar vergisi beyannamesinin veri‹SMMMO Yay›n Organ›

lece¤i hesap dönemi sonuna kadar
tamamlanmas› gerekmektedir (KVK
G.T.67/9).
28’inci maddede belirtilen istisnan›n
uygulanmas› için gayrimenkulun kurumun bilançosunun aktifinde en az iki
y›l yer almas› gerekmektedir.
KVK’nun 37 inci maddesi hükümlerine göre yap›lan devirlerde bu süre gayrimenkulun devreden kurum ile devralan kurumlar›n bilançolar›nda yer
ald›¤› toplam süre dikkate al›nacakt›r.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nin geçici
28 inci maddesindeki bu istisna, 5281
say›l› Kanunun ile 1.1.2005 tarihinden
itibaren Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
8 inci maddesine bir ekleme yap›larak
süreklilik haline getirilmifltir.
Devirolunan Kurumun Zararlar›

Kurum zarar›n›n her y›l kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmesi
gerekir.

Ayr›ca, geçmifl y›l zararlar›n›n karlardan mahsup edilebilmesi için 580GEÇM‹fi YILLAR ZARARLARI
hesab›nda y›llar›n ve zarar tutarlar›n›n
ayr› ayr› olarak belirtilecek ve bu
zararlar son 5 y›la iliflkin olacakt›r.
Devrolunan kurumun zararlar›n›n
mahsup edilebilmesi için; (2)
• Devir iflleminin K.V.K.nun 37’nci
maddesine göre gerçekleflmifl olmas›,

• Devir nedeniyle infisah eden kurumla devralan kurum ayn› sektörde faaliyet göstermesi,
• Kurumlar vergisi beyannamesinde
her y›l›n zarar› ayr› ayr› gösterilmesi,
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• Zararlar›n 5 y›ldan fazla nakletmemesi,
• Devir nedeniyle infisah eden kurumun son 5 y›la ait Kurumlar Vergisi
beyannamelerinin kanuni sürede verilmifl olmas›,
flartlar› birarada aranmaktad›r.
Zarar mahsubu ve di¤er indirimlerin
daha detayl› aç›klamalar› KVK’nun
Mük.Md.14’te yap›lm›flt›r.
Devir Halinde Geçici Vergi
Kurumlar Vergisi Kanunun 37 ve 38
inci maddeleri hükümlerine göre
yap›lan devirlerde, münfesih kurumun
devir tarihindeki bilanço de¤erlerini
birleflilen (devralan) kurum, kül halinde devralmakta ve aynen bilançosuna
geçirmektedir. Devrin gerçekleflmesiyle münfesih kurumun mükellefiyeti
sona erece¤inden bu tarihten itibaren
geçici vergi de ödemeyecektir. Öte
yandan münfesih kurumun, devir tarihine kadar olan kazançlar›n›n vergilendirilmesi için verilen devir beyannamesinde, hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilemeyen geçici verginin kalmas› halinde bu tutar devralan
kuruma intikal edecektir. ‹ntikal eden
bu geçici vergi, devralan kurumun
öncelikle di¤er vergi borçlar›na mahsup edilecek, artan k›sm› devralan
kuruma iade edilebilecektir (KVK
G.Teb.38/ll-3).
Birleflme ve devir hallerinde,birleflme
ve devir tarihi itibar›yla hukuki varl›¤›
sona eren kurumlar›n birleflme kar›
veya devir tarihine kadar do¤an
kazançlar için 15 gün içinde beyannamesi verilmesi gerekir. Birleflme ve
‹SMMMO Yay›n Organ›

devir tarihinin içinde bulundu¤u
dönemler için geçici vergi beyannamesi verilmesi sözkonusu de¤ildir.

Devir ‹fllemlerinde Katma De¤er
Vergisi Durumu

Kurumlar Vergisi Kanununa göre
yap›lan devir ve bölünme ifllemleri ile
ilgili katma de¤er vergisi istisna edilmifltir.
‹fllem sonunda faaliyetini b›rakan,
bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete bafllayan veya devir ve
bölünme sonras›nda devredilen veya
bölünen kurumlar›n varl›klar›n› devreden mükellefler taraf›ndan mükerrer
indirime yol açmayacak flekilde indirim konusu yap›labilir.

Ancak, yeni kurulufl yoluyla birleflen
veya devir yoluyla yap›lan birleflmelerde birleflen kurumdan birleflilen kuruma intikal eden katma de¤er vergisi
içinde KDVK’nun 30 uncu maddenin
(a) bendindeki, 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 mevcut
ise hesaplanan katma de¤er vergisinden indirilemez.
Birleflen kurumdan birleflilen kuruma
devir eden mallar mevcut ise; Bu mallara ait katma de¤er vergisi, birleflen
kurum taraf›ndan vergi dairesine ödenecektir. Birleflilen kurum ise bu katma
de¤er vergisini indirim konusu yapabilecektir.
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Bizce, birleflen (devrolunan) kurumun, stoklar›ndaki mallar› birleflilen (devralan) kuruma mukayyet de¤eri ile fatura düzenleyerek satmas› halinde daha uygun
olur ve hesaplar kar›flmaz.
fiekil de¤ifltirme, kurumlar vergisi aç›s›ndan devirle ayn› planda mütalaa edilmifltir. Katma De¤er vergisinde ise, flekil de¤ifltirme, esasen vergileme nedeni
say›lmamak gerekir.(3)

Kurumlar aras› birleflmeler katma de¤er vergisine tabidir. Birleflme dolay›s› ile,
birleflen kurum bilançosuna dahil k›ymetlerin, birleflilen kuruma intikal etmesi,
bir anlam› ile bir mal tedavüldür. Vergileme yap›lmas› normal say›labilir. (3)

Limited flirketlerde, gayrimenkullerinin sat›fl›ndan do¤an kazanc›n sermayeye
ilave edilebilmesi için, al›nacak ortaklar kurulu karar ile vergi dairesinden izin
al›nmas› gerekir. Gayrimenkulun sat›fl› ile ilgili kesilen faturada, katma de¤er
vergisi tahakkuk edilmeyecektir.
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun geçici 10.maddesinde, 5422 say›l›
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 28.maddesi ile geçici 29.maddesinin birinci f›kras›n›n (6) ve (7) numaral› bentleri kapsam›ndaki teslimler vergiden müstesnad›r.
Bu istisna, 5281 Say›l› Yasa ile KDVK’nun 17 nci (4) numaral› f›kras›na (r)
bendi eklenmifl ve 01.01.2005 tarihinden itibaren kal›c› hale getirilmifltir.
Sermaye Devri

Devral›nan kurumun ortaklar›, devrolunan kurumun aktif ve pasifini kül halinde
devral›rken, alm›fl olduklar› kararda devir oranlar›n›n belirtilmesi gerekir. Baflka
bir deyiflle, devrolunan kurumun ödenmifl sermayesi, devralan kurumun sermayesine ilave edilecek. Bu sermaye, anlaflma gere¤i sahip olunan pay oran›na göre
var olan sermayeye ilave edilerek sermaye art›fl› yap›lacakt›r. Dolay›s›yla, bir
nevi sermaye art›fl› sözkonusu olacakt›r.

Limited flirketlerde, devir iflleminden dolay› sermaye art›fl›n›n yap›labilmesi için,
devir iflleminin tescil ve ilan›ndan üç ay geçtikten sonra sermaye art›fl› ile ilgili
ortaklar kurulu karar› al›nacak ve bu karar Ticaret Sicili Memurlu¤u’nda tescil
ve ilan edilecektir.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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Örnek

Afla¤›da yaz›l› (X) Limited fiirketi , (Y) Limited fiirketine devir olunacak

(Y) Limited’nin 31.12.2004 Tarihli Bilançosu (Devralan)
Aktif
Kasa

20.000.-

Bankalar

1.000.000.-

Stoklar

2.500.000.-

Binalar

2.500.000.-

Al›c›lar

500.000.-

Devreden KDV
Tafl›tlar

Di¤er Demirbafllar
Birikmifl Amortis.
Toplam

30.000.-

250.000.50.000.-

Banka Kredileri

3.900.000.-

Sat›c›lar

Ödenecek Vergiler

Ödenmifl Sermaye

Yasal Yedekler

Ola¤anüstü Yedekler
Net Kar

(600.000.-)

6.250.000.-

(X) Limited fiirketi 31.12.2004 Tarihli Bilançosu (Devreden)
Aktif

Kasa

10.000.-

Bankalar

35.000.-

Al›c›lar

100.000.-

Pasif

Pasif

Banka Kredileri
Sat›c›lar

Ödenecek Vergiler

400.000.-

60.000.-

1.000.000.150.000.-

540.000.-

200.000.-

6.250.000.-

500.000.-

200.000.-

20.000.-

Stoklar

600.000.-

Ödenmifl Sermaye

100.000.-

Binalar

200.000.-

Ola¤anüstü Yedekler

50.000.-

Devreden Kdv
Tafl›tlar

Di¤er Demirbafllar
B.Amortismanlar
Toplam

25.000.-

20.000.-

10.000.-

Yasal Yedekler

Net Kar

(100.000.-)

10.000.-

20.000.900.000.-

900.000.-

(x) Limited flirketinin stoklar›nda bulunan 600.00.-YTL mal kay›tl› de¤erle (Y)
Limited flirketine fatura kesilerek devir olunacakt›r. Katma de¤er vergisi oran› %
1 olarak uygulanm›flt›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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Yevmiye kayd› (X Firmas›)
________________________ 15.4.2005_______________________
120-ALICILAR HSB.
606.000.120.10.01-(Y) Limited fiirketi
150-STOKLAR HSB.
600.000.150.10.02- (x) G›da
391-HESAPLANAN KDV
6.000....No’lu fatura ile sat›lan mal
___________________________ /_____________________________

Yevmiye kayd› (Y Firmas›)
________________________ 15.4.2005_______________________
150-STOKLAR HSB.
600.000.150.10.01-(X) G›da
191-‹ND‹R‹LECEK KDV
6.000.320-SATICILAR
606.000....No’lu fatura ile sat›lan mal
___________________________ /_____________________________
100-KASA HSB.
10.000.102-BANKALAR HSB.
35.000.120-ALICILAR HSB.
706.000.190-DEVREDEN KDV.HSB.
19.000.252-B‹NALAR HSB.
200.000.254-TAfiITLAR HSB.
20.000.255-DEM‹RBAfiLAR HSB.
10.000.257-B.AMORT‹SMANLAR HSB.
(100.000)
300-BANKA KRED‹LER‹ HSB.
500.000.320-SATICILAR HSB.
200.000.360-ÖD.VERG‹ VE FON.HSB.
20.000.500-ÖDENM‹fi SERMAYE HSB.
100.000.540-YASAL YEDEKLER HSB.
10.000.542-OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER HSB. 50.000.590-DÖNEM NET KARI HSB.
20.000.......... tarih ve .... say›l› Ticaret Sicili Gazetesi ile yap›lan devir
___________________________ /_____________________________
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Yukar›daki aktif hesaplar, ortaklar kurulu karar› ile (her iki flirketin ortaklar
kurulu karar› ile) (Y) Limited fiirketine devir olunacak. Bizce devir ifllemleri ile
ilgili yevmiye kay›tlar› Ticaret Sicili Memurlu¤u’daki tescil tarihi dikkate
al›nmas› gerekir.
Devir ifllemlerinden sonra (Y) Limited fiirketi’nin aktif durumu afla¤›daki gibi
olacakt›r.
Aktif Durumu
Kasa

:

30.000.-

Bankalar

:

1.035.000.-

Stoklar

:

3.100.000.-

:

2.700.000.-

:

60.000.-

Al›c›lar

:

Devreden Kdv.

:

Tafl›tlar

:

Binalar

Di¤er Demirbafllar
B.Amortismanlar

1.206.000.55.000.-

270.000.-

:

Aktif Toplam›

(700.000.-)

:

7.756.000.-

Devir ifllemlerinden sonra (Y) Limited fiirketi’nin pasif durumu;
Banka Kredileri

: 4.400.000.-

Sat›c›lar

: 1.206.000.-

Ödenmifl Sermaye

:1.100.000.-

Ödenecek Vergiler

:

Yasal Yedekler

80.000.-

: 160.000.-

Ola¤anüstü Yedekler

: 590.000.-

Pasif Toplam›

:7.756.000.-

Net Karlar

Sermaye Durumu

(X) Limited fiirketi (devreden)
Yusuf Demir

Hasan Demir

%45 Hisse
%55 hisse

‹SMMMO Yay›n Organ›
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45.000.-YTL
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(Y) Limited fiirketi (Devralan)
‹rem Çak›rbahçe
%2 hisse
Do¤ukan Çak›rbahçe %98 hisse

20.000.- YTL
980.000.- YTL

Devir Neticesinde (Y) Limited fiirketin Sermaye Durumu:
‹rem Çak›rbahçe
:
20.000 + 2.000.- =
22.000.- YTL
Do¤ukan Çak›rbahçe : 980.000 + 98.000.- = 1.078.000.- YTL.
Toplam Ödenmifl Sermaye
= 1.100.000.- YTL
AMORT‹SMAN DURUMU
Devir Halinde Amortisman Uygulanmas›
KVK’nun 37’inci maddesinin amir hükmü; yap›lan birleflmeler devir hükmündedir.
Devir tarihine kadar olan ifllemler devrolunan flirkete aittir. Dolay›s›yla, bu tarihe kadar olan giderlerin içinde bulunan amortisman giderleri devrolunan flirketin
gelir tablosunda yer alacakt›r.
‹dare, amortisman giderlerini y›ll›k olarak ilkeye ba¤lam›flt›r. Bu çerçevede devrolunan tarihe kadar k›sm› k›st amortisman uygulanarak devrolunan flirketin
giderlerinde yer alacakt›r. Kalan y›ll›k süre içinde devral›nan flirketin giderlerine
intikal edilecektir.
Olay›n özelli¤i gözönüne al›narak devir y›l›na mahsus olmak ve amortisman›n
“y›ll›k ayr›m” vasf›n› kaybetmemek üzere, devral›nan iktisadi k›ymetler için
y›ll›k dönem itibariyle yeniden de¤erleme de yap›lmak suretiyle ayr›lacak amortismanlar›n, her iki flirketin bu y›l içindeki k›st dönem süreleri esas al›nmak suretiyle orant› yolu ile her iki döneme paylaflt›r›lmas› gerekir (Maliye Bakanl›¤›
6.5.1997 tarih ve B.07.0.GEL.0.29/2968-298-74/18588 say›l› Özelge) (4)

Örnek
(X) Limited fiirketi, 15.4.2005 tarihinde al›nan ortaklar kurulu karar› ile kül
halinde aktif ve pasifini , (B) Limited fiirketi’ne devir edilmesi için karar
al›nm›flt›r. Notere tasdik edilen bu karar Ticaret Sicili Memurlu¤u’nda
20.4.2005 tarihinde tescil ve ilan edilmifltir.
Bu duruma göre; (X) Limited fiirketi 1.1.2005 -20.4.2005 tarihleri aras›na isabet
eden 110 günlük k›st amortisman› uygulayacakt›r. Kalan (365-110) 255 günlük
amortisman için de (B) Limited fiirketi taraf›nda uygulanarak giderlerine intikal
edecektir.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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Birleflme Halinde Amortisman
uygulamas› (5)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 36 nc›
maddesinde belirtilen türden birleflmeler, devirden farkl›l›k göstermektedir.
Çünkü bu durumda bilançonun kül
halinde devri söz konusu olmay›p
de¤erleme yap›lmak suretiyle birleflme
olmaktad›r. Bir baflka ifade ile söz
konusu 36 nc› maddeye göre birleflme
halinde, amortismana tabi iktisadi
k›ymetler aç›s›ndan Vergisi Usul
Kanunu’nun 328 inci maddesinde
düzenlenen amortismana tabi iktisadi
k›ymetlerin sat›lmas›na iliflkin hükümler uygulan›r. Birleflilen kurum, dev-

‹SMMMO Yay›n Organ›

rald›¤› iktisadi k›ymetleri sat›n
alm›flças›na amortismana tabi tutar.

YARARLANAN KAYNAKLAR
1. www.ito.org.tr

2. Maliye Hesap Uzmanlar› Derne¤i,
Beyanname Düzenleme K›lavuzu 2004 s.726

3. Y›lmaz Özbalc›, Katma De¤er Vergisi
Kanunu Yorum ve Aç›klamalar›, Olufl
Yay›nc›l›k A.fi, s.502.
4. fiükrü K›z›lot,Dan›fltay Kararlar› ve
Özelgeler
(Muktezalar),
Yaklafl›m
Yay›nlar› Cilt 4 s.1053.

5. Mehmet Ali Özyer,Aç›klama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulamas›,
Maliye Hesap Uzmanlar› Derne¤i, s.584.
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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- 1995'de gümüfl tak› imali ve toptan sat›fl› konusunda faaliyetine
bafllayan ve 2004 sonuna kadar iflletme hesab› esas›na tabi olup, 2005
y›l›ndan itibaren ise bilanço esas›na geçen mükellefin enflasyon düzeltmesi
yap›lmas›nda nas›l bir yol izlenmelidir?
CEVAP 1
VUK’nun mük.298/9’ncu maddesine
göre; münhas›ran sürekli olarak ifllenmifl; alt›n, gümüfl al›m-sat›m› ve imali ile
ifltigal eden mükellefler maddenin 1 no’lu
bendinde yer alan flartlara (fiyat endeksindeki art›fl›n, içinde bulunulan dönem dahil
son üç hesap döneminde %100'den ve
içinde bulunulan hesap döneminde
% 10'dan fazla olmas›) bak›lmaks›z›n
enflasyon düzeltmesi yaparlar.

Yine 1 no’lu bend’de belirtildi¤i üzere;
kapsama giren mükellefler, geçici vergi
dönemlerinin sonu itibar›yla malî tablolar› düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundad›rlar.
Bu durumda, 2005’in birinci geçici
vergi döneminde ve takip eden dönemlerde de enflasyon düzeltmesi yapman›z gerekmektedir.

SORU 2- Bilindi¤i üzere 2005/1. Dönem geçici vergi için, enflasyon
düzeltmesi yap›lmayacakt›r.Enflasyon düzeltmesi yap›lmayan bu dönem ve
sonras›nda flirketler maddi duran varl›klar›n› aç›klanan yeniden de¤erleme
oran› ile de¤erleyip amortisman ay›rabilirler mi ?
CEVAP 2
5024 say›l› Kanun ile 213 say›l› VUK
Mükerrer madde 298’e göre, 2004
y›l›n›n bafl›ndan itibaren Yeniden
De¤erleme usulü kald›r›lm›flt›r. Amortismana tabi iktisadi k›ymetler için 2004
Y›l› öncesinde sat›n al›nanlar Enflasyon
düzeltmesine göre oluflan de¤er üzerinden eski yönteme göre, 01/01/2004 tari‹SMMMO Yay›n Organ›

hinden itibaren al›nan iktisadi k›ymetler
için VUK 333-339 nolu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebli¤leri çerçevesinde
amortisman ayr›lacakt›r. Yeniden de¤er leme oran›n ilan edilmesi vergi kanunlar›ndaki ve baflka kanunlardaki hadlerin
art›r›lmas›nda kullan›lan bir ölçü oldu¤u
için üç ayda bir aç›klanacakt›r.
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SORU 3- Birim fiyat› 75 YTL olan 6 adet koltuk ald›k, adet olarak
bakt›¤›m›zda 480 YTL demirbafl s›n›r›n› geçmiyor yani direkt
giderlefltirmek gerekti¤ini düflünüyoruz.Ancak koltuklar› adet olarak
de¤erlendirdi¤imizde faturada 6 koltuk gözüküyor.Toplam tutara
bakt›¤›m›zda demirbafl› giderlefltirme s›n›r›n› geçti¤ini görüyoruz.
Nas›l de¤erlendirece¤iz ilgili kaynak gösterip cevaplarsan›z sevinirim.

CEVAP 3
Demirbafl veya gider yaz›labilecek
tutar›n tespitinde, ilgili varl›klar›n birbirini tamamlay›p tamamlamad›¤›na
bakmak gerekir. Örne¤in, koltuklar bir
tak›m›n parçalar› ise koltuk bedellerinin toplam› esas al›nmal›d›r.
213 Say›l› VUK ‘nun 313. maddesinin
son f›kras›na göre; De¤eri 480 YTL
(2005Y›l› için) aflmayan pefltamall›klar ile iflletmede kullan›lan ve de¤eri

480 YTL (2005Y›l› için) aflmayan
alet, edevat, mefruflat ve demirbafllar
amortismana tabi tutulmayarak do¤rudan do¤ruya gider yaz›labilir. ‹ktisadi
ve teknik bak›mdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate al›n›r,
fleklinde düzenlenmifltir. Al›nan 6
koltu¤u “Koltuk Tak›m›” olarak
de¤erlendirdi¤imizde iktisadi bütünlük arz etti¤i için, Amortismana tabi
iktisadi k›ymet olarak dikkate alman›z
gerekti¤i kanaatindeyiz.

SORU 4- Otomatik geçifl sistemi ile ilgili Ziraat Bankas›ndan ald›¤›m›z
dökümün içinden KDV ay›rmam›z gerekir mi?
CEVAP 4
Köprü ve otobanlardan geçifllerde kullan›lmak üzere Ziraat Bankas›na
yat›r›lan paralar karfl›l›¤›nda düzenlenen dekontlarda, yaz›l› bedellerin
gider olarak indirilmesi ve bu belgeler
üzerinde hesaplanan KDV‘nin, Katma
De¤er Vergisi Kanunu’nun 29. maddesi uyar›nca indirim konusu yap›lmas› mümkün bulunmaktad›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›

Buna göre, taraf›n›zdan banka flubesi’ne yat›r›lan bedelin banka dekontunda KDV dahil tahsil edilmifl olmas›
halinde, banka dekontun düzenlendi¤i
dönemde iç yüzde uygulanmak
suretiyle KDV’nin indirim konusu
yap›lmas› gerekmektedir.
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SORU 5- Enflasyon düzeltmesine tabi tutulmufl bilançomuzdaki düzeltilmifl
geçmifl y›l zararlar›yla ilgili olarak 2003 y›l› ve önceki dönemlere ait mah
sup edemedi¤imiz 4.593,90 YTL. geçmifl y›l zararlar›m›z› mukayyet de¤eri
ile 2004 y›l› bilançosunun düzeltilmesi sonucu ç›kan kardan mahsup ettik.
Bilançomuzun düzeltilmifl geçmifl y›l zararlar› olarak 19.896,14 YTL.
bulunmaktad›r. 2005/1.dönem geçici vergi matrah›m›zdan düzeltilmifl
geçmifl y›l zararlar›n›n mahsup edilip edilmemesi konusunda tereddütlüyüz.
Vergi matrah›m›zdan geçmifl y›l zarar›n› mahsup edecek miyiz veya
düzeltilmifl geçmifl y›l zararlar›ndan daha önce mukayyet de¤eri ile 2004 y›l›
matrah›m›zdan mahsup etti¤imiz k›s›m düflüldükten sonra kalan zarar›
mahsup etme imkan›m›z var m›?
CEVAP 5
Vergi Usul Kanunu’nun geçici 25.
maddesinin (f) bendi hükmü gere¤i
olarak 2003 y›l› hesap dönemine ait
y›ll›k beyannamede yer alan indirilemeyen geçmifl y›l mali zararlar› ile cari
dönem mali zararlar› matrah›n tespi-
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tinde mukayyet (kay›tl›) de¤eri ile
dikkate al›nacakt›r fleklinde düzenlenmifltir. 2004 Y›ll›k Beyannamesinde
mahsup edemedi¤iniz 2003 y›l›na
iliflkin mukayyet de¤erli mali zarar›,
2005 y›l› geçici vergi baflta olmak
üzere y›ll›k beyannamelerde oluflacak
kardan mahsup edebilirsiniz.
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YARGI KARARLARI
Dan›fltay ‹çtihatlar› Birlefltirme
Kurulu Karar› (E: 2004/1, K: 2004/1)
Esas No : 2004/1
Karar No : 2004/1
19.04.2005 Sal› Tarihli ve 25791
(As›l)
Dan›fltay ‹çtihatlar› Birlefltirme
Kurulundan :
ÖZÜ: Banka ve finans kurumlar›ndan
temin edilen ve vadesi kullan›ld›¤› y›l›
izleyen y›la sarkan kredinin faiz
tutar›n›n cari y›la isabet eden k›sm›n›n
kurum kazanc›n›n tespitinde karfl›l›k
ay›rmak suretiyle gider yaz›l›p
yaz›lamayaca¤› konusunda Dan›fltay
Üçüncü ve Dördüncü Daire kararlar›
aras›ndaki ayk›r›l›¤›n, cari y›l kurum
kazanc›n›n tespitinde gider olarak
yaz›labilece¤i gerekçesiyle Üçüncü
Daire kararlar› do¤rultusunda giderilmesi hakk›nda.
‹ÇT‹HATLARI B‹RLEfiT‹RME
KURULU KARARI
Banka ve finans kurumlar›ndan temin
edilen ve vadesi kullan›ld›¤› y›l›
izleyen y›la sarkan kredinin faiz
tutar›n›n cari y›la isabet eden k›sm›n›n
kurum kazanc›n›n tespitinde karfl›l›k
ay›rmak suretiyle gider yaz›l›p
yaz›lamayaca¤›na iliflkin Dan›fltay
Üçüncü ve Dördüncü Dairelerince ver‹SMMMO Yay›n Organ›

ilen kararlar aras›nda içtihat ayk›r›l›¤›
olufltu¤u ileri sürülerek yap›lan
baflvuru üzerine Dan›fltay Baflkanl›¤›nca; cari y›lda kullan›lan krediler
üzerinden hesap dönemi itibar›yla
hesaplanan ve krediyi kulland›ran
finans kurulufluna karfl› borç alt›na girilmifl faiz tutarlar›n›n Kurumlar
Vergisi ve Gelir Vergisi Kanununun
ilgili
hükümleri
do¤rultusunda,
tahakkuk esas› ve dönemsellik ilkesi
gere¤ince ilgili y›l kurum kazanc›n›n
saptanmas›nda gider olarak yaz›labilece¤i yolundaki Dan›fltay Üçüncü
Daire kararlar› ile kullan›lan kredilerin
uyuflmazl›k konusu y›lda vadesi dolmad›¤›ndan tahakkuk etmeyen faiz
giderlerinin kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak yaz›lamayaca¤› yolundaki Dan›fltay Dördüncü Daire
kararlar› aras›nda oluflan ayk›r›l›¤›n
içtihatlar›n birlefltirilmesi suretiyle
giderilmesinin istenmesi ve dosyan›n
‹çtihatlar› Birlefltirme Kuruluna havale
edilmesi üzerine, Raportör Üyenin
raporu, konu ile ilgili kararlar, yasal
düzenlemeler incelendikten sonra
gere¤i görüflüldü:
I- ‹ÇT‹HADIN
B‹RLEfiT‹R‹LMES‹ ‹STEM‹NE
KONU OLAN KARARLAR :
1- Dan›fltay Üçüncü Dairesinin
4.4.2002 günlü ve E:2001/930,
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K:2002/1438 say›l› karar›:
S›hhi tesisat ve armatür imalat› ile
u¤raflan yükümlü flirket ad›na vergi
inceleme raporuna dayan›larak 1994
takvim y›l› için ikmalen sal›nan cezal›
kurumlar vergisine karfl› aç›lan davada, uyuflmazl›k konusu y›lda vadesi
dolmad›¤›ndan tahakkuk etmemifl
bulunan faiz giderlerinin karfl›l›k
ay›rmak suretiyle kurum kazanc›n›n
tespitinde gider olarak dikkate
al›nmas›n›n muhasebe kurallar›na, safi
kar›n hesaplanmas›na, dönemsellik ve
tahakkuk esaslar›na ayk›r› oldu¤u
gerekçesiyle vergi as›llar› yönünden
davay› reddeden Manisa Vergi
Mahkemesi karar› yükümlünün temyiz
istemi üzerine, 1994 y›l›nda al›nan ve
kullan›ld›¤› y›l›n giderinin oluflmas›na
da katk›da bulunan krediler üzerinden
hesap dönemi sonu itibar›yla mevcut
kredi sözleflmeleri çerçevesinde belli
olan faiz oran›na göre kesin bir flekilde
hesaplanan ve krediyi kulland›ran
finans kurulufllar›na karfl› borç alt›na
girilmifl faiz tutarlar›n›n, mahiyet ve
tutar itibar›yla kesinleflmesi, yani
tahakuk etmesi nedeniyle Kurumlar
Vergisi, Gelir Vergisi ve Vergi Usul
Kanununun ilgili hükümleri do¤rultusunda tahakkuk esas› ve dönemsellik
ilkesi gere¤ince ilgili y›l kurum
kazanc›n›n saptanmas›nda gider olarak
dikkate al›nmas›nda hukuka ayk›r›l›k
bulunmad›¤› gerekçesiyle Dan›fltay
Üçüncü Dairesinin K:2002/1438 say›l›
karar› ile bozulmufltur. Bozma karar›na
uyularak verilen karara karfl› yap›lan
temyiz baflvurusu reddedilmifl ve bu
‹SMMMO Yay›n Organ›

karara karfl› karar›n düzeltilmesi isteminde bulunulmam›flt›r.

2- Dan›fltay Dördüncü Dairesinin
6/6/2001 günlü ve E:2001/1414,
K:2001/2484 say›l› karar›:

Davac›
flirketin
ifl
merkezini
Manisa'dan ‹stanbul'a tafl›mas› üzerine
1996 takvim y›l› için inceleme
raporuna dayan›larak ayn› konuda ayn›
nedenle yap›lan cezal› tarhiyata karfl›
aç›lan davada, 193 say›l› Gelir Vergisi
Kanununun 40'›nc› maddesinin 1'inci
bendine göre ticari kazanc›n elde
edilmesi ve idame ettirilmesi için
yap›lan genel giderlerin safi kazanc›n
tespitinde gider olarak kabul edilebilece¤i, davac› flirket taraf›ndan al›nan
kredilerin uyuflmazl›k konusu y›lda
vadesi dolmad›¤›ndan; tahakkuk etmemifl bulunan faiz giderlerinin karfl›l›k
ay›rmak suretiyle kurum kazanc›n›n
tespitinde gider olarak dikkate al›nmas›n›n muhasebe kurallar›na, safi kar›n
tespitine, dönemsellik ve tahakkuk
esaslar›na ayk›r› olmas› nedeniyle
kabul edilemeyece¤i gerekçesiyle
vergi as›llar› yönünden davay› reddeden ‹stanbul Vergi Mahkemesi
karar›n›n an›lan hüküm f›kras›na yönelik olarak davac› taraf›ndan yap›lan
temyiz isteminin ayn› gerekçe ve
nedenle
reddedilmesine
iliflkin
Dan›fltay
Dördüncü
Dairesinin
K:2001/2484 say›l› karar›na karfl›
yap›lan karar›n düzeltilmesi istemi de
reddedilmifltir.
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II- DANIfiTAY BAfiSAVCISININ
DÜfiÜNCES‹ :

Vadesi kullan›ld›¤› y›l› izleyen y›la
sarkan kredi faizlerinin, dönem sonunda cari y›la isabet eden k›sm›n›n kurum
kazanc›n›n tespitinde gider yaz›l›p
yaz›lamayaca¤› konusunda Dan›fltay
Üçüncü ve Dördüncü Dairelerince verilen kararlar aras›nda ayk›r›l›k bulundu¤u ileri sürülerek, bu ayk›r›l›¤›n içtihatlar›n birlefltirilmesi yoluyla giderilmesi istemini içeren ilgilinin baflvuru
dilekçesi ve Dan›fltay Baflkan›n›n hava
lesi üzerine Baflsavc›l›¤›m›za gönderilen dosya incelendi:
‹lgili Kararlar:

1-Dan›fltay Üçüncü Dairesince verilen
4.4.2002 günlü ve E:2001/930,
K:2002/1438 say›l› karar:

Davac› flirketçe, 1994 y›l› ifllemlerinin
incelenmesi sonucu, bu takvim y›l›nda
kulland›¤› vadesi izleyen y›la sarkan
kredi faizlerinin, dönem sonunda cari
y›la isabet eden k›sm›n›n kurum
kazanc›n›n tespitinde gider yaz›lmas›n›n, vergilendirme ilkelerine ayk›r›
oldu¤u yolunda düzenlenen vergi
inceleme raporuna dayan›larak yap›lan
cezal› tarhiyata karfl› aç›lan dava,
Manisa Vergi Mahkemesince verilen
29.1.2000 günlü ve 1342 say›l› kararla;
kullan›lan kredinin ihtilafl› dönem
sonunda henüz vadesinin dolmad›¤› ve
kredi faizlerinin ödendikleri y›l›n
gideri oldu¤u gerekçesiyle reddedilmifl
ve bu karar davac›n›n temyiz istemi
üzerine Dan›fltay Üçüncü Dairesince
verilen yukar›da sözü edilen 4.4.2002
‹SMMMO Yay›n Organ›

günlü ve 1438 say›l› kararla; uyuflmazl›k konusu dönemde kullan›lan ve
bu dönem kurum kazanc›n›n oluflumuna da katk› yapan kredilerin, kredi
sözleflmelerine göre tutar›, uygulanacak faiz oran›, kullan›m süresi
hesap dönemi sonu itibar›yla bilindi¤inden, sözleflme çerçevesinde belirli
faiz oran›na göre kesin olarak hesaplanan ve krediyi kulland›ran finans
kurufluluna karfl› borçlan›lm›fl olan faiz
tutarlar›n›n, mahiyet ve tutar itibar›yla
kesinleflmesi yani tahakkuk etmesi
nedeniyle ilgili yasalar›n konuya
iliflkin hükümleri do¤rultusunda,
tahakkuk esas› ve dönemsellik ilkesi
gere¤ince ilgili y›l kurum kazanc›n›n
tespitinde gider olarak dikkate
al›nmas›nda hukuka ayk›r›l›k bulunmad›¤› gerekçesiyle bozulmufl, bozma
karar›na uyularak Mahkemece verilen
karara karfl› yap›lan temyiz baflvurusu
Üçüncü Dairece reddedilmifl ve bu
karara karfl› karar›n düzeltilmesi isteminde bulunulmam›flt›r.
2-Dan›fltay Dördüncü Dairesince verilen 6.6.2001 günlü ve E:2001/1414,
K:2001/2484 say›l› karar:
Davac› flirketin, ifl merkezinin
Manisa'dan ‹stanbul'a tafl›nmas› üzerine, 1996 y›l› ifllemlerinin incelenmesi
sonucu düzenlenen inceleme raporuna
dayan›larak, ayn› konuda ayn› nedenlerle ad›na yap›lan cezal› tarhiyata
karfl› aç›lan dava, ‹stanbul 6. Vergi
Mahkemesince verilen 12.12.2000
günlü ve 1918 say›l› kararla; al›nan
kredinin ihtilafl› y›lda henüz vadesi
dolmad›¤›ndan tahakkuk etmemifl
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bulunan faiz giderlerinin kurum
kazanc›n›n tespitinde gider olarak
dikkate al›nmas›n›n, muhasebe kurallar›na, safi kar›n tespitine, dönemsellik
ve tahakkuk esaslar›na ayk›r› oldu¤u
gerekçesiyle reddedilmifl ve bu karara
karfl› an›lan hüküm f›kras› yönünden
davac› taraf›ndan yap›lan temyiz istemi Dan›fltay Dördüncü Dairesince verilen yukar›da sözü edilen 6.6.2001
günlü ve 2484 say›l› kararla yerinde
görülmeyerek, karar onanm›flt›r.
Bilindi¤i üzere, 2575 say›l› Dan›fltay
Kanununun 39'uncu maddesi ve uygulamaya göre içtihatlar›n birlefltirilmesine karar verilebilmesi için, öncelikle
isteme konu olan kararlar aras›nda
ayk›r›l›k bulundu¤unun saptanmas› ve
bu kararlar›n süreklilik kazanmas›
gerekmekte, kararlar aras›nda ayk›r›l›ktan sözedebilmek için de maddi ve
hukuki dayanaklar› ayn› olmas›na
karfl›n, birbirine ayk›r› kararlar verilmifl olmas› aranmaktad›r.
‹çtihatlar› birlefltirme istemine konu
olan uyuflmazl›¤a iliflkin kararlar,
aralar›nda ayk›r›l›k bulunup bulunmad›¤› yönünden incelendi¤inde,
vadesi kullan›ld›¤› y›l› izleyen y›la
sarkan kredilere yürütülen faizlerin,
dönem sonunda cari y›la isabet eden
k›sm›n›n kurum kazanc›n›n tespitinde
gider yaz›l›p yaz›lamayaca¤›na iliflkin
olarak, Üçüncü Dairece gider yaz›lalece¤i sonucuna ulafl›lmas›na karfl›n,
Dördüncü Dairece aksi görüfl ve
anlay›flla gider yaz›lamayaca¤›na karar
verilmifl, böylelikle maddi olay ve
hukuki dayanaklar› ayni ve süreklilik
‹SMMMO Yay›n Organ›

kazanm›fl olan Üçüncü ve Dördüncü
Daire kararlar› aras›nda aç›k bir içtihat
ayk›r›l›¤› oluflmufl bulundu¤u anlafl›lmaktad›r.
‹çtihatlar›n birlefltirilmesi için, isteme
konu olan kararlar aras›nda ayk›r›l›k
bulundu¤u saptand›ktan sonra, içtihatlar›n birlefltirilmesine "lüzum", di¤er
bir deyiflle gerek olup olmad›¤›n›n
incelenip de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Bu ba¤lamda, ilk olarak, 5228 say›l›
Kanun karfl›s›nda içtihatlar›n birlefltirilmesine gerek olup olmad›¤› incelenmifltir.
Gerçekten, 31 Temmuz 2004 günlü
Resmi Gazete'de yay›mlanan 5228
say›l›, "Baz› Kanunlarda ve 178 say›l›
Kanun Hükmünde Kararnamede
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun"un 59'uncu maddesinin birinci
f›kras›n›n (c) bendi ile 213 Say›l› Vergi
Usul Kanununun 285'inci maddesinin
birinci f›kras›nda yer alan, "Borçlar
mukayyet de¤erleriyle de¤erlenir."
ibaresi, "Borçlar mukayyet de¤erleriyle de¤erlenir. Mevduat veya kredi
sözleflmelerine müstenit borçlar de¤erleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate al›n›r." fleklinde
de¤ifltirilmek suretiyle, Kanunun
gerekçesinde de belirtildi¤i gibi banka
ve finans kurumlar› taraf›ndan kulland›r›lan kredilere yürütülen faizlerin,
de¤erleme günü itibar›yla krediyi kullanan mükellefler taraf›ndan gider
olarak kaydedilmesi hususuna aç›kl›k
getirilerek, uyuflmazl›k kesin biçimde
çözümlenmifl ve Kanunun bu aç›k
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hükmü karfl›s›nda, bu konuda art›k
bundan sonra bir uyuflmazl›k ç›kmas›na olanak kalmam›fl olmakla birlikte,
kuflkusuz, geçmifl dönemlere iliflkin
olarak aç›lan ve henüz sonuçlanmam›fl
bulunan davalar›n, uygulamada birli¤i
sa¤lamak bak›m›ndan, içtihatlar›n
birlefltirilmesi yoluyla ba¤lay›c› bir
çözüme kavuflturulmas› gerekmektedir.
‹kinci olarak, Dördüncü Dairenin
isteme konu olan karar›ndan sonra
ald›¤› 20.11.2002 günlü 3625 say›l›
karar› karfl›s›nda içtihatlar›n birlefltirilmesine gerek olup olmad›¤› yönünden yap›lan incelemede; Dördüncü
Daire bu karar›nda, ödemeleri gelecek
y›llara sarkan kredilere yürütülen faizlerle ilgil olarak Üçüncü Daire
Kararlar› do¤rultusunda cari y›lda
gider yaz›labilece¤ini hükme ba¤lam›fl
olmakla birlikte, üçe iki ço¤unlukla
al›nan bu karar›n, Daire Kurulunun
oluflumuna ba¤l› olarak sonucunun
de¤iflebilece¤i olas›l›¤›n›n yan›s›ra
araflt›rmam›za göre, bu do¤rultuda
Dördüncü Dairece baflkaca bir karar
verilmemifl oldu¤u anlafl›ld›¤›ndan, bu
anlay›fl ve görüfl de¤iflikli¤inin, istikrar
kazanmam›fl olmas› nedeniyle, isteme
konu olan kararlara göre içtihatlar›n
birlefltirilmesi gerekti¤i sonucuna
ulafl›lm›flt›r.
Bu durumda, sonuç olarak, vadesi kulland›¤› y›l› izleyen y›la sarkan
kredilere yürütülen faizlerin, dönem
sonunda cari y›la isabet eden k›sm›n›n
kurum kazanc›n›n tespitinde gider
yaz›l›p yaz›lamayaca¤›na iliflkin
olarak, Üçüncü ve Dördüncü daire
‹SMMMO Yay›n Organ›

kararlar› aras›nda oluflan ve ayn› hukuk
kurallar›n›n de¤iflik biçimde yorumlanarak uygulanmas›ndan kaynakland›¤›
sonucuna var›lan ayk›r›l›¤›n içtihatlar›n birlefltirilmesi yoluyla giderilmesi
gerekli görülmektedir.

‹flin esas›na gelince:

5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 13'üncü maddesinde, kurumlar
vergisinin birinci maddede yaz›l›
mükelleflerin bir hesap dönemi içinde
elde ettikleri safi kurum kazanc›
üzerinden hesaplanaca¤› ve safi kurum
kazanc›n›n tespitinde Gelir Vergisi
Kanununun ticari kazanç hakk›ndaki
hükümlerinin uygulanaca¤› öngörülmüfl, 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 38'inci maddesinde, bilanço
esas›na göre ticari kazanç, teflebbüsteki
öz sermayenin hesap dönemi sonunda
ve bafl›ndaki de¤erleri aras›ndaki
müspet fark olarak tan›mlanm›fl ve
ticari kazanc›n tespitinde, Vergi Usul
Kanununun de¤erlemeye ait hükümleri
ile bu Kanunun 40 ve 41'inci maddeleri
hükümlerine uyulaca¤› belirtilmifl, 213
say›l› Vergi Usul Kanununun 174'üncü
maddesinde de, hesap dönemi, normal
olarak takvim y›l› kabul edilmifltir

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun
sözü edilen 38'inci maddesinin göndermede bulundu¤u Vergi Usul Kanununun 258'inci maddesinde, de¤erleme, vergi matrahlar›n›n hesaplanmas›yla ilgili iktisadi k›ymetlerin
takdir ve tespiti olarak tan›mland›ktan
sonra 261'inci maddesinde, de¤erlemenin, iktisadi k›ymetin nevi ve
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mahiyetine göre maddede say›lan
ölçülerden biri ile yap›laca¤› 265'inci
maddesinde, sözü edilen ölçüler
aras›nda yer alan "mukayyet de¤er"in,
bir iktisadi k›ymetin muhasebe
kay›tlar›nda gösterilen hesap de¤eri
oldu¤u belirtilmifl, 281'inci maddesinde alacaklar›n, 285'inci maddesinde borçlar›n, mukayyet de¤erleriyle de¤erlendirilece¤i aç›klanm›fl,
283'üncü maddesinde aktif geçici
hesap k›ymetleri, 287'nci maddesinde
de pasif geçici hesap k›ymetleri düzenlenmifl ve bu maddede cari hesap dönemine ait olup henüz ödenmemifl olan
giderlerin mukayyet de¤erleri üzerinden pasiflefltirilmek suretiyle de¤erlendirilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

Bu hükümlerin birlikte de¤erlendirilmesinden, vergi sistemimizde ticari
kazanc›n tespitinde dönemsellik ilkesinin cari oldu¤u, bu ilkeye iliflkin kurallar çerçevesinde kazanc›n hesap
dönemleri itibar›yla tespit edilece¤i ve
hesap döneminin genel olarak takvim
y›l› oldu¤u, ayr›ca gelir veya giderin
hangi döneme iliflkin oldu¤unu belirlemede de tahakkuk esas›n›n benimsendi¤i anlafl›lmaktad›r.
Pozitif hukukumuzda "tahakkuk"
kavram›n›n tan›m ve niteli¤ine iliflkin
herhangi bir düzenleme bulunmamakla
birlikte, gerek ö¤reti ve gerek uygulamada gelir ya da giderin mahiyet ve
tutar olarak kesinleflmesi ve hukuken
istenebilir duruma gelmesi olarak
tan›mlanmakta ve kabul edilmektedir.
Bu ba¤lamda, gelir ya da giderin
‹SMMMO Yay›n Organ›

mahiyet itibar›yla kesinleflmifl say›labil
mesi için, miktar olarak hesaplanabilmesi, gelire hak kazan›lmas›, gider
yönünden de borç alt›na girilmesi
yeterli bulunmakta, tahsilat ya da
ödeme aflamas›na gelmesi aranmamaktad›r.
Nitekim, Vergi Usul Kanununun
yukar›da sözü edilen 287'nci maddesinde, "... cari hesap dönemine ait
olup henüz ödenmemifl olan giderler
mukayyet de¤erleri üzerinden pasiflefltirilmek suretiyle de¤erlenir." biçiminde yer alan kuralla, bir giderin
tahakkuk etmesi ile ödenmesi aras›ndaki fark aç›kça ortaya konarak, ödenmesi gelecek y›llara sarkan cari hesap
dönemine ait giderlerin, yöntemi de
gösterilerek de¤erlendirilece¤i öngörülmüfl bulunmaktad›r.
Bu durumda, vadesi kullan›ld›¤› y›l›
izleyen y›la sarkan kredilerin, dayana¤› sözleflme cari y›l› kapsar biçimde
yap›larak, bu dönemde kullan›ld›¤›
süre ve faiz oran›na göre kesin olarak
belli ve ilgili finans kurulufluna karfl›
borçlan›lm›fl olan faiz giderlerinin,
mahiyet ve tutar olarak kesinleflmifl ve
hukuken istenebilir duruma gelmifl
olmas› nedeniyle söz konusu yasal
düzenlemeler ve vergilendirme ilkeleri
do¤rultusunda, cari y›l kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak yaz›lmas›
gerekti¤i sonucuna ulafl›lmaktad›r.

Aç›klanan nedenlerle, yukar›da sözü
edilen kararlar aras›nda oluflan
ayk›r›l›¤›n, içtihatlar›n birlefltirilmesi
yoluyla ba¤lay›c› bir çözüme
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kavuflturularak giderilmesi ve içtihad›n
da Üçüncü Daire karar› do¤rultusunda
birlefltirilmesi gerekti¤i düflünülmektedir.
III- KONU ‹LE ‹LG‹L‹
DÜZENLEMELER :

1- 818 say›l› Borçlar Kanunu :

Madde 306 : Karz, bir akittir ki onunla ödünç veren, bir miktar paran›n
yahut bir misli fleyin mülkiyetini ödünç
alan kimseye nakil ve bu kimse dahi
buna karfl› miktar ve vas›fta müsavi
ayn› neviden fleyleri vermekle
mükellef olur.

Madde 307 : Ticaret muamelelerinde,
flart edilmemifl olsa dahi faiz verilmek
laz›md›r.
…

2- 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu :

Madde 8 : Ticari ifllerde faiz miktar›
serbestçe tayin olunabilir.
…

Ödünç para verme iflleri, bankalar,
tasarruf sand›klar› ve tar›m kredi kooperatifleri hakk›ndaki hususi hükümler
mahfuzdur.

3- 5422 say›l› Kurumlar Vergisi
Kanunu :

Madde 13 : Kurumlar vergisi, birinci
maddede yaz›l› mükelleflerin bir hesap
dönemi içinde elde ettikleri safi kurum
kazanc› üzerinden hesaplan›r.
Safi kurum kazanc›n›n tesbitinde Gelir
Vergisi Kanununun ticari kazanç
hakk›ndaki hükümleri uygulan›r.
…
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4- 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu :

Madde 38 : Bilanço esas›na göre ticari
kazanç, teflebbüsdeki öz sermayenin
hesap dönemi sonunda ve bafl›ndaki
de¤erleri aras›ndaki müspet farkt›r. Bu
dönem zarf›nda sahip veya sahiplerince:

1- ‹flletmeye ilave olunan de¤erler bu
farktan indirilir;

2- ‹flletmeden çekilen de¤erler ise
farka ilave olunur.

Ticari kazanc›n bu suretle tesbit
edilmesi s›ras›nda, Vergi Usul
Kanununun de¤erlemeye ait hükümleri
ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.
Madde 39 : ‹flletme hesab› esas›na göre
ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde
elde edilen has›lat ile giderler
aras›ndaki müspet farkt›r. (Elde edilen
has›lat, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacaklar›; giderler ise, tediye
olunan ve borçlan›lan mebla¤lar› ifade
eder.) ...
Madde 40: Safi kazanc›n tesbit
edilmesi için, afla¤›daki giderlerin
indirilmesi kabul edilir:

1- Ticari kazanc›n elde edilmesi ve
idame ettirilmesi için yap›lan genel
giderler.
…

Madde 41 : Afla¤›da yaz›l› ödemelerin
gider olarak indirilmesi kabul olunmaz:
…
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5- 213 say›l› Vergi Usul Kanunu :
Madde 174 : Defterler hesap dönemi
itibariyle tutulur. Kay›tlar her hesap
dönemi sonunda kapat›l›r ve ertesi
dönem bafl›nda yeniden aç›l›r.
Hesap dönemi normal olarak takvim
y›l›d›r.
fiu kadar ki, takvim y›l› dönemi
faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine
uygun bulunm›yanlar için, bunlar›n
müracaat› üzerine Maliye Bakanl›¤› 12
fler ayl›k özel hesap dönemleri belli
edebilir.
Yeniden ifle bafllama veya ifli b›rakma
hallerinde, hesap dönemi içinde bir
y›ldan eksik olan faaliyet süresi, hesap
dönemi say›l›r.
Bu maddeye göre özel hesap dönemi
tayin edilenlerin ticari ve zirai
kazançlar›,
hesap
dönemlerinin
kapand›¤› takvim y›l›n›n kazanc›
say›l›r.
Madde 192 : Bilanço, envanterde gösterilen k›ymetlerin tasnifli ve karfl›l›kl›
olarak de¤erleri itibariyle tertiplenmifl
hulasas›d›r.
…
Aktif tablosunda mevcutlar ile alacaklar (ve varsa zarar), pasif tablosunda
borçlar gösterilir.
…
Madde 194: ‹flletme hesab›n›n sol
taraf›n› gider, sa¤ taraf›n› has›lat k›sm›
teflkil eder.
1- Gider k›sm›na: Sat›n al›nan mallar
veya yapt›r›lan hizmetler karfl›l›¤›nda
ödenen veya borçlan›lan paralar ve
‹SMMMO Yay›n Organ›

iflletme ile ilgili di¤er bütün giderler;

2- Has›lat k›sm›na: Sat›lan mal bedeli
veya yap›lan hizmet karfl›l›¤› olarak
tahsil edilen paralarla tahakkuk eden
alacaklar ve iflletme faaliyetinden elde
edilen di¤er bütün has›lat;
kaydolunur.
…

Madde258: De¤erleme, vergi matrah lar›n›n hesaplanmasiyle ilgili iktisadi
k›ymetlerin takdir ve tesbitidir.
Madde 259: De¤erlemede, iktisadi
k›ymetlerin vergi kanunlar›nda gösterilen gün ve zamanlarda haiz olduklar›
k›ymetler esas tutulur.
Madde 261: 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- Rayiç bedel;

8- Emsal bedeli ve ücreti.

Madde 264 : Tasarruf de¤eri, bir iktisadi k›ymetin de¤erleme gününde
sahibi için arz etti¤i gerçek de¤erdir.

Madde 265 : Mukayyet de¤er, bir iktisadi k›ymetin muhasebe kay›tlar›nda
gösterilen hesap de¤eridir.
Madde 281: Alacaklar mukayyet
de¤erleriyle de¤erlenir.

Vadesi gelmemifl olan senede ba¤l›
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alacaklar de¤erleme gününün k›ymetine irca olunabilir. Bu takdirde,
senette faiz nispeti aç›klanm›fl ise bu
nispet, aç›klanmam›flsa Cumhuriyet
Merkez Bankas›n›n resmi iskonto
haddi uygulan›r.
Bankalar ve bankerler ile sigorta
flirketleri alacaklar›n› ya Cumhuriyet
Merkez Bankas›n›n resmi iskonto
haddi veya muamelelerinde uygulad›klar› faiz haddi ile, de¤erleme günü
k›ymetine irca ederler.
Madde 283 : Gelecek bir hesap dönemine ait olarak peflin ödenen giderler
ile cari hesap dönemine ait olup da
henüz tahsil edilmemifl olan has›lat,
mukayyet de¤er üzerinden aktiflefltirilmek suretiyle de¤erlenir.
…
Madde 285: Borçlar mukayyet
de¤erleriyle de¤erlenir.
Vadesi gelmemifl olan senede ba¤l›
borçlar de¤erleme günü k›ymetine irca
olunabilir. Bu takdirde senette faiz nispeti aç›klanm›flsa bu nispet, aç›klanmam›flsa Cumhuriyet Merkez Bankas›n›n resmi iskonto haddinde bir faiz
uygulan›r.
Banka ve bankerler ile sigorta flirketleri borçlar›n›, Cumhuriyet Merkez
Bankas›n›n resmi iskonto haddi veya
muamelelerinde uygulad›klar› faiz
haddiyle, de¤erleme günü k›ymetine
irca ederler.
Madde 287 : Gelecek hesap dönemlerine ait olarak peflin tahsil olunan
has›lat ile cari hesap dönemine ait olup
henüz ödenmemifl olan giderler
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mukayyet de¤erleri üzerinden pasiflefltirilmek suretiyle de¤erlenir.

6- 31.7.2004 günlü ve 25539 say›l›
Resmi Gazete'de yay›mlanan 5228
Say›l› "Baz› Kanunlarda ve 178 say›l›
Kanun Hükmünde Kararnamede
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun" :
Madde 59 : 1) 213 say›l› Kanunun;
…

b) 281 inci maddesinin birinci
f›kras›nda yer alan "Alacaklar mukayyet de¤erleriyle de¤erlenir." ibaresi
"Alacaklar mukayyet de¤erleriyle
de¤erlenir. Mevduat veya kredi sözleflmelerine müstenit alacaklar de¤erleme
gününe kadar hesaplanacak faizleriyle
birlikte dikkate al›n›r."
…

c) 285 inci maddesinin birinci
f›kras›nda yer alan "Borçlar mukayyet
de¤erleriyle de¤erlenir." ibaresi
"Borçlar mukayyet de¤erleriyle de¤erlenir. Mevduat veya kredi sözleflmelerine müstenit borçlar de¤erleme gününe
kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte
dikkate al›n›r."
fieklinde de¤ifltirilmifltir.

IV- KONUNUN ‹ÇT‹HADIN
B‹RLEfiT‹R‹LMES‹NE GEREK
OLUP OLMADI⁄I YÖNÜNDEN
‹NCELENMES‹ :

2575 say›l› Dan›fltay Kanununun
39'uncu maddesinde, dava dairelerinin
veya ‹dari ve Vergi Dava Daireleri
Genel Kurullar›n›n kendi kararlar›
veya ayr› ayr› verdikleri kararlar
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aras›nda ayk›r›l›k veya uyuflmazl›k
görüldü¤ü takdirde ‹çtihatlar› Birlefltirme Kurulunun, içtihad›n birlefltirilmesi veya de¤ifltirilmesi hakk›nda
karar verece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

Madde hükmüne göre, içtihad›n
birlefltirilmesine karar verilebilmesi
için öncelikle isteme konu kararlar
aras›nda ayk›r›l›k veya uyuflmazl›k
bulunup bulunmad›¤›n›n saptanmas›
gerekmektedir. Kararlar aras›ndaki
ayk›r›l›k veya uyuflmazl›¤›n ne oldu¤u,
sözü edilen maddede aç›klanmam›fl ise
de, ayn› veya benzer konuda aç›l›p
farkl› flekilde sonuçland›r›lan yarg›
kararlar› aras›nda içtihat ayk›r›l›¤›n›n
varl›¤› uygulamada kabul edilmektedir.

Vadesi kullan›ld›¤› y›la sarkan kredinin faiz tutarlar›n›n dönem sonunda
cari y›la isabet eden k›sm›n›n kurum
kazanc›n›n tespitinde gider yaz›labilece¤i yolundaki Dan›fltay Üçüncü
Daire kararlar›yla, vadesi kullan›ld›¤›
y›la sarkan kredi faizleri tutar›n›n
ancak vadesinde tahakkuk edece¤inden cari y›la isabet eden k›sm›n›n
tespitinde gider olarak yaz›lamayaca¤›
yolundaki Dan›fltay Dördüncü Daire
kararlar› aras›nda ayn› maddi olay
nedeniyle içtihat ayk›r›l›¤› oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.
Her ne kadar 31.7.2004 günlü ve
25539 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 5228 say›l› Kanunun 59'uncu
maddesi ile 213 say›l› Vergi Usul
Kanununun 285'inci maddesinin birinci f›kras›nda yer alan, "Borçlar
mukayyet de¤erleriyle de¤erlenir."
‹SMMMO Yay›n Organ›

ibaresinin, "Borçlar mukayyet de¤erleriyle de¤erlenir. Mevduat veya kredi
sözleflmelerine müstenit borçlar
de¤erleme gününe kadar hesaplanacak
faizleriyle birlikte dikkate al›n›r."
fleklinde de¤ifltirilmek suretiyle Kanunun gerekçesinde de belirtildi¤i üzere
bankalar taraf›ndan kulland›r›lan kredi
lere yürütülen faizlerin de¤erleme
günü itibar›yla krediyi veren bankalar
taraf›ndan gelir, krediyi kullanan
mükellefler taraf›ndan gider olarak
kaydedilmesi hususuna aç›kl›k getirilmifl ise de; geçmifl dönemlere iliflkin
uyuflmazl›klar devam etti¤inden, uygulamada birlik ve eflitli¤i sa¤lamak
bak›m›ndan yukar›da sözü edilen
kararlar aras›nda oluflan ayn› hukuk
kurallar›n›n farkl› flekilde yorumlanarak uygulanmas›ndan kaynakland›¤›
sonucuna var›lan ayk›r›l›¤›n, 2575
say›l› Dan›fltay Kanununun 39'uncu
maddesi gere¤ince içtihad›n birlefltirilmesi yoluyla giderilmesine oybirli¤iyle karar verilerek iflin esas›na geçildi.
V- KONUNUN ESASTAN
‹NCELENMES‹ :
Kredi sözlük anlam›yla, "sayg›nl›k ve
güven"; genel anlamda ise, herhangi
bir kimseye ödünç para vermek veya
nakit olarak al›nacak bir mal veya verilecek bir hizmetin yerine getirilmesine
kefalet etmek, garanti vermek, bedelini
daha sonra almak kayd›yla bir mal
veya hizmet vermek olarak tan›mlanmaktad›r. Bankalar Kanunu aç›s›ndan
ise kredi, bankalar›n öz varl›klar›n›n
yan› s›ra toplad›klar› vadeli ve vadesiz
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Türk Liras› veya döviz mevduat› ile
banka d›fl›nda temin ettikleri fonlar›n,
yasal s›n›rlar içinde ve banka iç
mevzuat› da gözönünde bulundurulmak suretiyle, ihtiyaç sahiplerine belirli bir süre sonra, geri al›nmas› kayd›yla, borç olarak verilmesi ifllemidir.
Kredi ifllemlerinde faiz, paran›n kullan›lmas› karfl›l›¤› al›nan bir bedeldir.

Kredi verenler ile kredi kullananlar
aras›nda, ticari senet niteli¤i tafl›mayan
ya uzun vadeli ama ara faiz ödemeli ,
ya da k›sa vadeli ve vade sonunda
faizin tümü ödemeli spot kredi
sözleflmeleri yap›lmaktad›r. Uzun
vadeli kredilerde ara faizlerin ödeme
tarihleri ve miktar› kesin olarak belirlenmektedir. Spot kredi ise vade
sonunda ana para ile faizi birlikte
kapat›lmak üzere aç›lan ve faiz oran›
vade sonuna kadar sabit kalan, vadeden önce kapat›lmas› mümkün bulunmayan bir kredi türüdür.
Karz akti mahiyetindeki kredi
sözleflmeleriyle bankan›n ya da finans
kurumunun verdi¤i kredi, bu kurumlar›n alaca¤›n› teflkil ederken, krediyi
kullanan›n da borcunu teflkil etmektedir.

Kredi sözleflmesinin imzalanmas› ile
kredi hizmetinin mahiyeti ve bedeli
(faiz) konusunda taraflar kesin bir
mutabakata var›rlar. Banka veya finans
kurumu, kredi sözleflmesi kapsam›nda
sundu¤u hizmetin (paran›n ticari iflletmeye verilmesi) karfl›l›¤›n›n (faizin)
yine sözleflmede belli edilen vadede
ana para ile birlikte geri ödenmesini
beklerken; ticari iflletme ise, kulland›¤›
‹SMMMO Yay›n Organ›

krediyi sözleflmede belirlenen vadede
ana para ve faizi ile geri ödemek için
haz›rl›k yapar.

Kurumlar Vergisi safi kurum kazanc›
üzerinden hesaplanmakta olup, safi
kurum kazanc›n›n tespitinde Gelir
Vergisi Kanununun ticari kazanç
hakk›ndaki hükümleri uygulanmaktad›r. Gelir Vergisi Kanununa göre
ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu
hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yaz›l› gerçek (bilanço veya
iflletme hesab› esas›) veya basit
usullere göre tespit edilmektedir.

Bilanço esas›na göre ticari kazanc›n,
teflebbüsdeki öz sermayenin hesap
dönemi sonunda ve bafl›ndaki de¤erleri
aras›ndaki müspet fark oldu¤u, bir
dönem zarf›nda iflletme sahip veya
sahiplerince iflletmeye ilave olunan
de¤erlerin bu farktan indirilece¤i,
iflletmeden çekilen de¤erlerin ise bu
farka ilave edilece¤i; iflletme hesab›
esas›na göre ticari kazanc›n ise, bir
hesap dönemi içinde elde edilen has›lat
ile giderler aras›ndaki müspet fark
oldu¤u, elde edilen has›lat›n tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacaklar›,
giderlerin ise tediye olunan ve
borçlan›lan mebla¤lar› ifade edece¤i,
ticari kazanc›n bu suretle tespit edilmesi s›ras›nda Vergi Usul Kanununun
de¤erlemeye iliflkin hükümleri ile
Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 41'inci
maddelerindeki indirilecek giderler ile
gider kabul edilmeyen ödemelere
iliflkin hükümlerinin de dikkate
al›naca¤› Kanunda ayr›ca belirtilmifltir.
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Türk vergi sisteminde ticari kazançta
gelir ve giderin elde edilmesi dönemsellik ve tahakkuk esas›na ba¤lanm›flt›r.
Dönemsellik kavram›, iflletmelerin
s›n›rs›z say›lan yaflam sürelerinin
s›n›rl› uzunlukta belli dönemlere
bölünmesi ve her dönemin faaliyet
sonuçlar›n›n di¤er dönemlerden ayr›
olarak hesaplanmas›n› ifade eder. Bu
kavrama göre faaliyet sonuçlar› ilgili
oldu¤u dönemde de¤erlendirilir.

Dönemsellik esas›, Vergi Usul
Kanununda yer alan kay›tlar›n her
hesap dönemi itibar›yla tutulmas› ve
faaliyet sonuçlar›n›n hesap dönemi
itibar›yla belirlenmesi ilkesinin sonucudur. Bu ilke gere¤i bir has›lat unsurunun belli bir dönemin kazanc›n›n
tespitinde dikkate al›nabilmesi için bu
has›lat unsurunun an›lan döneme ait
olmas›, yine bir gider unsurunun ilgili
dönem kazanc›n›n tespitinde olumsuz
unsur olarak dikkate al›nabilmesi için
bu giderin de ilgili döneme ait olmas›
gerekmektedir. Di¤er bir ifade ile ilgili
hesap döneminde yaz›lacak giderlerin
o dönemin gelirlerinin sa¤lanmas› ile
do¤rudan ilgili olmas› gerekmektedir.
Vergi Usul Kanununun 283 ve 287'nci
maddeleri dönemsellik esas›na göre
düzenlenmifl maddelerdir. Keza ayn›
Yasadaki alacak ve borç reeskontlar›
ile karfl›l›klar›n ayr›lmas›na imkan
sa¤layan 281 ve 285'inci madde
hükümleri de dönemsellik esas›n›n
uygulanmas›na dayanmaktad›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›

Ticari kazançta gelir ve giderin elde
edilmesi tahhakuk esas›na ba¤lanm›fl
ise de, bu kavram›n ne anlama geldi¤i
yasalar›m›zda net olarak tan›mlanmam›flt›r. Gelir Vergisi Kanununun 38
ve 39'uncu, Vergi Usul Kanununun
192 ve 194'üncü maddelerinde "tahakkuk eden alacaklar", "borçlan›lan paralar" ifadeleri kullan›lm›flt›r.
Genel kabul gören tan›ma göre
tahakkuk, gelirin ve giderin mahiyetinin ve miktar›n›n kesinleflmesi ve
kifliselleflmesiyle birlikte, hukuken
istenebilir duruma gelmeyi sa¤layan
ifllemin ve olay›n gerçekleflmesidir.
Mahiyeti ve tutar› itibar›yla kesinleflme, taraflar aras›nda mevcut ticari
iliflkide edimlerin eksiksiz yerine getirilmesi suretiyle karfl›l›kl› mutabakatla
belirlenen bedele hak kazan›lmas› ve
bu bedelin belirginleflerek kesinleflmesini ifade eder. Alacak ve borcun,
alacakl›s›n›n ve borçlusunun kimli¤inin tespiti kifliselleflmesini, muhatap
taraf›ndan istenebilece¤i safhaya
gelmesi de borcun veya alaca¤›n
hukuken istenebilirli¤ini ifade etmektedir. Bu tan›ma göre, gelirin tahsil
edilmifl veya giderlerin ödenmifl veya
ödenmemifl olmas›n›n tahakkuk
esas›na etkisi bulunmamaktad›r. Mahiyeti ve tutar› itibar›yla kesinleflmifl,
kifliselleflmifl bir alacak veya borç
taraflar aras›nda var›lan mutabakatla
kararlaflt›r›lm›fl, ancak ödeme dönemleri (vade) nedeniyle henüz ifa
edilebilir safhaya gelmemifl olabilir.
Yani alaca¤›n tahsilinin talep edilmesi
belli bir vadeye ba¤lanm›fl olabilir.
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Vade, bir kredinin ne zaman geri
ödenece¤i veya ne kadar süre
kullan›laca¤›na iliflkin olarak kredi
kulland›r›lmadan önce tespit edilen tarihtir. Yani kredilerin kullan›ld›ktan
belli bir süre sonra vadesinde geri
ödenmesi gerekir. Vadeye ba¤lanan bir
borç veya alacak iliflkisinde, borcun
veya alaca¤›n do¤umu için tüm
muameleler tekemmül etmifl, ancak
borcun ödenmesi için belli vade
öngörülmüfltür. Dolay›s›yla ifa zaman›
vadeye ba¤lanan alacak-borçlar›n
tamam› bu niteli¤i kazand›klar› andan
itibaren gerek özel hukuk, gerekse
vergi hukuku aç›s›ndan tahakkuk etmifl
say›l›rlar.
Kredi ifllemlerinde de kredininin
al›nmas›ndan itibaren her geçen gün
için bankan›n faiz alaca¤› tahakkuk
etmifltir. Ancak bu borç vadesinde ifa
edilecektir. Bir kredi iliflkisinde
krediyi veren kuruluflun tahsilat için
borcun vadesini bekliyor olmas›, bahse
konu alaca¤›n ana para ve faizinin
henüz tahakkuk etmedi¤i anlam›na
gelmez. Nitekim kredi sözleflmesindeki flartlar gere¤i, kredinin ve buna
iliflkin faizin vadesinden önce talep
edilebilece¤i ve talep tarihine kadar
ifllemifl faizinin tahsil edilebilece¤i
aç›kt›r.
Kredi sözleflmesi ile vadeli mevduat
sözleflmesi karfl›laflt›r›l›p elde edilen
faiz gelirlerine tahakkuk ve dönemsellik ilkesi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, iki
sözleflmenin hukuki niteliklerinin birbirinden farkl› olmas› nedeniyle
dönem sonunda vadesi dolmam›fl mev‹SMMMO Yay›n Organ›

duat hesaplar›nda bu flartlar›n yerine
geldi¤i ve y›l sonuna kadar ifllemifl
faizin, gelir yaz›lmas› gerekti¤ini
söylemek mümkün de¤ildir. Çünkü
faiz gelirini oluflturacak vadeli mevduat ifllemi henüz tamamlanmam›flt›r.
Vadeli mevduat sahibi vade dolmadan
paras›n› almak istedi¤inde ana para, o
ana kadar ifllemifl faizi ile birlikte
de¤il, ya faizsiz olarak ya da vadesiz
mevduata uygulanan faiz ile birlikte
kendisine
ödenmektedir.
Kredi
sözleflmesinin feshedilmesi halinde
ise, banka krediyi kullanandan, o ana
kadar ifllemifl olan faizi talep edebilmektedir.

SONUÇ : Banka ve finans kurumlar›ndan al›n›p kullan›ld›¤› y›l›n
gelirinin oluflmas›na da katk›da bulunan kredilerin, dayana¤› sözleflmenin
cari y›l› kapsayacak flekilde yap›larak,
bu dönemde kullan›ld›¤› süre ve faiz
oran›na göre kesin olarak belli ve ilgili
banka veya finans kurulufluna karfl›
borçlan›lm›fl olan faiz giderinin
mahiyet ve tutar olarak kesinleflmifl ve
hukuken istenebilir hale gelmifl olmas›
nedeniyle Kurumlar ve Gelir Vergisi
Kanunu ile Vergi Usul Kanununun
vergilendirme ilkeleri do¤rultusunda,
cari y›l kurum kazanc›n›n tespitinde
gider olarak yaz›lmas› gerekmektedir.
Aç›klanan
nedenlerle
içtihad›n
Dan›fltay Üçüncü Dairesinin 4/4/2002
günlü ve E:2001/930, K:2002/1438
say›l› karar› do¤rultusunda birlefltirilmesine, 22/12/2004 günlü birinci
toplant›da Kurul üye tamsay›s›n›n salt
ço¤unlu¤u ile karar verildi.
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KARfiI OY

(X) Uyuflmazl›k, iflletmelerin, bankalardan ve finans kurumlar›ndan temin
ettikleri kredilerin, vadesi takip eden
y›la sarkan faizlerinin cari y›la isabet
eden k›sm›n›n karfl›l›k ay›rmak
suretiyle gider yaz›l›p, yaz›lam›yaca¤›na, baflka bir ifadeyle kurum
kazanc›ndan indirilip, indirilemiyece¤ine iliflkindir.

‹flletmeler finansman ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için banka veya finans
kurumlar›ndan k›sa veya uzun vadeli
kredi temin edebilirler. Finansman
temini ifllemi, kredi isteyen iflletme ile
banka veya finans kurumu aras›nda
düzenlenen bir sözleflme ile mümkün
olmaktad›r. Bu sözleflmelerde verilecek kredi tutar›, kredinin vadesi, faiz
oran›, teminatlar ve di¤er hususlara yer
verilmektedir. Belirtilen sözleflmeler,
gerek k›ymetli evrak hukukumuz
gerekse vergi hukukumuz aç›s›ndan
senet olarak kabul edilmemektedir.
Kredi borcu, Vergi Usul Kanununun
de¤erleme hükümleri aç›s›ndan senetsiz borç niteli¤indedir. Kredi
sözleflmesi bir hizmet (finansman)
sözleflmesidir. Dayana¤› Borçlar
Hukukundaki karz aktidir. Geri ödeme
plan›nda, kredi borçlusu, paran›n kullan›m›na imkan tan›yan süre sonunda,
ana paran›n kullan›m›na iliflkin olarak
ortaya ç›kan faizi, ya peflin olarak
krediyi al›rken veya vadeli olarak
dönemler halinde ya da kullan›m süresi sonunda, ana para ile birlikte
bankaya ödeyebilir.
‹SMMMO Yay›n Organ›

‹flte bu ödemelerin, vergilendirilecek
kazanca etkisi önem tafl›maktad›r.
K›ymetli Evrak Hukukunda ve Vergi
Hukukunda bu sözleflme senet olarak
de¤erlendirilmedi¤inden,
kredi
sözleflmesi ile borçlan›lan tutarlar da
Vergi Hukuku aç›s›ndan senetsiz
borçlar›n tabi oldu¤u de¤erlendirme
hükümlerine tabi olmaktad›r.
Vadeli kredi sözleflmelerinde kredi
borçlusu, belirlenen süre sonunda belli
bir para borcunu ifa yükümlülü¤ü
alt›na girmektedir. Bu yükümlülük,
borcun vadesinin dolmas›yla gerçekleflmektedir. Bankan›n, vadesi gelmeden kredi alaca¤›n› istemesi mümkün
de¤ildir.

Türk vergi sisteminde, ticari kazançta
gelir ve giderin elde edilmesi dönemsellik ve tahakkuk esas›na ba¤lanm›flt›r.
Dönemsellik kavram›, iflletmelerin
s›n›rs›z say›lan yaflam sürelerinin
s›n›rl› uzunlukta belli dönemlere
bölünmesi ve her dönemin faaliyet
sonuçlar›n›n di¤er dönemlerden ayr›
olarak saptanmas›n› ifade eder. Bu
esasa göre, faaliyet sonuçlar› ilgili
oldu¤u dönemde de¤erlendirilir. Gelir
ve giderlerin tahakkuk esas›na göre
muhasebelefltirilmesi; has›lat, gelir ve
karlar›n, ayn› döneme ait maliyet,
gider ve zararlarla karfl›laflt›r›lmas› bu
kavram›n bir gere¤idir.

Dönemsellik ilkesi 213 say›l› Vergi
Usul Kanunu'nun 174 üncü maddesinde "Defterlerin hesap dönemi
itibar›yla tutulaca¤›, kay›tlar›n her

266

Mali ÇÖZÜM - 70

hesap dönemi sonunda kapat›laca¤› ve
ertesi dönem bafl›nda yeniden
aç›laca¤›, hesap döneminin normal
olarak takvim y›l› oldu¤u" fleklinde
ifade edilmifl, 193 Say›l› Gelir Vergisi
Kanunu'nun 1 inci ve 108 inci, 5422
say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'nun
13 üncü ve 28 inci maddelerinde de
"dönemsellik esas›" yer alm›flt›r.

Ticari kazanc›n tespitinde tahakkuk
esas›n›n geçerli olaca¤› Gelir Vergisi
Kanunu'nun 39 uncu maddesinin
parantez içi, "Elde edilen has›lat, tahsil
olunan paralarla tahakkuk eden alacaklar›; giderler ise, tediye olunan ve
borçlan›lan mebla¤lar› ifade eder."
hükmünden aç›kça anlafl›lmakta,
do¤rudan ve aç›k olarak belirtilmese
bile di¤er birçok maddede bu esas
belirtilmekte, ancak kanunda tahakkuk
esas›n›n genel bir tan›m› yer almamaktad›r. Genel kabul görmüfl tan›ma göre
tahakkuk esas›, gelir ya da giderin
mahiyet ve miktar itibar›yla kesinleflmesidir. Tahakkuktan bahsedebilmek
için gelir ya da gideri do¤uran ifllemin
eksiksiz olarak gerçekleflmesi, yani
gelirin mahiyetinin ve miktar›n›n
kesinleflmesi ile birlikte hukuken
istenebilir duruma getiren ifllemin veya
olay›n gerçekleflmesi gerekmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü
maddesiyle, kurumlar vergisinin, bu
Kanun'un 1 inci maddesinde yaz›l›
mükelleflerin bir hesap dönemi
içerisinde elde ettikleri safi kurum
kazanc› üzerinden hesaplanaca¤› ve
safi kurum kazanc›n›n tespitinde ise
‹SMMMO Yay›n Organ›

Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç
hakk›ndaki hükümlerinin (ile de¤erleme hükümlerinin) uygulanaca¤›
hükme ba¤lanm›flt›r.

Ticari kazanç gibi tespit edilen kurum
kazanc›n›n belirlenmesinde de tahakkuk esas› geçerli olup, gelirin elde
edilmesi veya giderin gerçekleflmesi
yönünden tahsilat ya da ödemenin
yap›lm›fl olmas›n›n bir önemi bulunmamaktad›r. Bir giderin vergiye tabi
gelirden indirilebilmesi için tahakkukun gerçekleflmesi gerekmektedir.
Kullan›lan kredilerin faizleri de kredi
alanlar aç›s›ndan gider (ya da maliyet)
niteli¤i tafl›maktad›r. Bu giderlerin
dönem kurum kazanc›ndan indirilebilmesi için tahakkuk etmesi, di¤er bir
ifadeyle giderin nitelik ve tutar olarak
kesinleflmesi ve kredi veren taraf›ndan
da hukuken talep edilebilir duruma
gelmesi gerekir.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 1 inci maddesinde gelirin "bir takvim y›l› içinde"
elde edilmifl olmas›, 38 inci maddesinde "bilanço esas›na göre ticari
kazanç›n, teflebbüsteki öz sermayenin
hesap dönemi sonunda ve bafl›ndaki
de¤erler aras›ndaki müsbet fark
oldu¤unun" belirtilmesi, ticari kazanc›n dönemsellik ilkesine göre tespit
edilece¤ini ortaya koymaktad›r.

Ayn› flekilde Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 13 üncü maddesinde
kurumlar vergisinin "bir hesap dönemi
içinde elde edilen kurum kazanc›
üzerinden hesaplanaca¤›n›n", 20 nci
maddesinde beyannamenin "ilgili
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bulundu¤u hesap döneminin" sonuçlar›n› ihtiva edece¤inin belirtilmesi de
ticari kazanç gibi tespit edilecek kurum
kazanc›n›n da dönemsellik ilkesine
göre tespit edilece¤ini göstermektedir

Bir gelir ya da giderin kurum
kazanc›n›n tespitinde vergilendirme
aç›s›ndan hüküm ifade eder hale
gelebilmesi için mutlaka tahakkuk
etmifl olmas› gerekmektedir. Söz
konusu flart›n gerçekleflmesinden
sonra, gelir ve gider vergilendirme
yönünden anlam kazanm›fl olmaktad›r.
Dönemsellik ilkesi ise ancak bu safhada devreye girmekte, vergilendirme
aç›s›ndan anlaml› hale gelen gelir ya
da giderin hangi dönemin gelirleri ya
da giderleri aras›nda yer alaca¤›, bir
baflka ifade ile hangi dönem
kazanc›n›n tespitinde dikkate al›naca¤›, dönemsellik ilkesi uyar›nca belirlenecektir.
Çok aç›k bir flekilde görülmektedir ki
kurum kazanc›n›n tespitinde, bir gelir
ya da giderin hangi dönemle ilgili
oldu¤unun araflt›r›lmas›, öncelikle o
gelir ya da giderin hangi dönemde
tahakkuk etti¤ine ba¤l›d›r. Tahakkuk
esas›n›n dönemsellik ilkesinden daha
öncelikli oldu¤unu, dönemsellik ilkesi
nin ifllerlik kazanmas›n›n, öncelikle
tahakkuk etmifl bir gelir ya da giderin
varl›¤›na ba¤l› oldu¤unu söylemek
mümkündür.
Bankalar ve di¤er finans kurulufllar›,
kredi kulland›rmak suretiyle müflterilerine bir finansman hizmeti vermektedirler. Kredi sözleflmesi ile kredi veren
‹SMMMO Yay›n Organ›

taraf, belli miktarda paray› belli bir
süre kulland›rmay› taahhüt ederken,
krediyi alan taraf bu paray› belli bir
süre kullanma karfl›l›¤› olarak,
sözleflmede belirtilen vade tarihlerinde
belli bir faiz oran› üzerinden hesaplanacak faiz tutar›n› ödemeyi kabul
etmektedir. Her iki taraf da
sözleflmenin yap›ld›¤› anda vadeleri ve
faiz oran›n› bilmektedir. Burada; kredi
kulland›ran, sözleflmede belirlenen
süre ile kredi kulland›rmas› flart›yla
faize hak kazanmaktad›r. Ayn› flekilde,
kredi kullanan›n faiz ödeme yükümlülü¤ü alt›na girmesi ise ald›¤› krediyi
sözleflmede belirlenen sürede kullanmas›na ba¤l›d›r. Buna göre, iki taraf
aç›s›ndan faiz gelir ve giderinin
tahakkuku, ancak kredinin belirlenen
süreyle kullan›lmas›na ba¤l› olarak
belirlenen vade tarihlerinde gerçekleflmektedir. Faiz, ancak sözleflmede
belirlenen vade tarihlerinde tahakkuk
etmektedir.
Sözleflme
uyar›nca
bankan›n bu süre dolmadan faiz isteme
hakk› olmad›¤› gibi, krediyi kullanan›n
da (sözleflmesinde, bankalara, düzenlenen sözleflme üzerinde yer alan faiz ve
di¤er unsurlarla ilgili tek tarafl› tasarrufta bulunma yetkisinin tan›nd›¤›
düflünülürse de) faiz tahakkukunu
vadenin bulundu¤u dönemden önce
yapmas› mümkün de¤ildir.
Taraflar aras›nda sözleflme yap›lmakla
kredi borcu ile bu borcun fer'i
niteli¤indeki faiz borcu da kesinlik
kazanm›flsa, faiz borcunun de¤erleme
gününe kadar geçen süreye iliflkin
k›sm›n›n de¤il, sözleflmede öngörülen
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faizin tamam›n›n tahakkuk etti¤inin
kabulü gerekece¤i halde, sadece
de¤erleme gününe kadar olan k›sm›n›n
tahakkuk etti¤ini benimseyen görüfl,
bu tahakkuku ba¤lad›¤› temel
varsay›m olan sözleflmenin yap›ld›¤›
tarihte taraflar›n kimlikleri, borcun ve
faizin hesapland›¤› faiz oran› ve
vadenin belli olmas› anlay›fl›na uygun
düflmemektedir.
Öte yandan, vadeli kredi sözleflmesinin
gelecekte hangi kurallara ba¤l› olarak
sonuç do¤uraca¤› vadenin sonuna
kadar belli de¤ildir. ‹fa zaman› olan
vadeden önce ödeme; borçlunun
iflas›na karar verilip de iflas›n aç›lmas›
gibi pek çok durum, faizin ifllemesini
durduran hukuksal nedenlerdir. O
halde vadeli kredi sözleflmelerinde de
Yarg›tay'›n 1960'l› y›llardan itibaren
ticari ödünç sözleflmesi oldu¤unu
kabul etti¤i vadeli mevduat açma
sözleflmesinde oldu¤u gibi vadenin
bitmesine kadar faiz miktar›n›n hangi
koflullara göre ifa edilece¤i belirsizdir.
Nitekim, vadeli mevduat açma
sözleflmesinin, yayg›n olarak mevduat
sahibi taraf›ndan feshinin ihbar›nda
oldu¤u gibi vadeli kredi sözleflmesinin
de vadeden önce feshinin ihbar›n›
önleyen hiçbir hukuksal durum yoktur.
Bilindi¤i gibi bir sözleflmenin feshinin
ihbar›, faizin ifllenmesini durdurucu
etki yapmaktad›r.
Tüm bu nedenlerle taraflar›n kimli¤i,
faizin oran› ve vadenin sözleflmenin
yap›lmas› s›ras›nda belli olmas›
nedeniyle sözleflmede öngörülen faiz
tutar›n›n vade sona erinceye kadar
‹SMMMO Yay›n Organ›

de¤iflmeyece¤i görüflü, hukuksal
gerekçelere uygun düflmeyen bir
varsay›ma dayanmaktad›r.

Vadesi; kredi sözleflmesi yap›l›p, kredinin al›nd›¤› hesap döneminde bitmeyen, izleyen y›llara rastlayan kredi
sözleflmelerinde, de¤erleme gününe
kadar faizin kesin olarak hesaplanamayaca¤›,
gelecekte
sözleflme
koflullar›nda belirebilecek hukuksal
de¤iflikliklerin faiz tutar›n› etkileyebilece¤i, bu nedenle ifllemesi duran
faiz miktar›n›n azalaca¤›, dolay›s›yla
de¤erleme gününe de¤in geçen süreye
iliflkin faiz tutar›n›n da de¤iflece¤i tabiidir.

Belirtilen yönlerden de vadeli kredi
sözleflmelerinde vadenin ve faiz
oran›n›n
taraflarca
sözleflmenin
yap›lmas› s›ras›nda kararlaflt›r›lmas›
nedeniyle sözleflme yap›lmakla kredi
borcunun da faizin de do¤du¤u, kesinlik kazand›¤›, dolay›s›yla faiz borcunun de¤erleme gününe de¤in geçen
süreye iliflkin k›sm›n›n kesin olarak
tahakkuk etti¤ine dair görüflte isabet
bulunmamaktad›r.

Vergi Usul Kanunu'nun 283 üncü, 287
nci ve 288 inci maddelerinde; kazanc›n
tespitinde dönemsellik ve tahakkuk
ilkelerinin esas al›naca¤›n› belirten
hükümler yer almakta olup, an›lan
Kanunun 283 üncü ve 287 nci maddelerinde tahakkuk etmifl, ancak henüz
tahsil edilmemifl veya ödenmemifl alacak ve borçlar›n de¤erleme flekli belirtilmifltir.
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Tahakkuk ilkesi, Kurumlar Vergisi sistemimizin esas›n› teflkil eder, 213
say›l› Vergi Usul Kanunu'nun 288 inci
maddesinde hükme ba¤lanan karfl›l›k
esas› ise ancak istisnai durumlarda
uygulanabilen bir kurumdur.
213 say›l› Vergi Usul Kanunu'nun 288
inci maddesinde, karfl›l›klar; "Has›l
olan veya husulü beklenen fakat miktar› katiyetle kestirilemeyen ve
teflebbüs için bir borç mahiyetini arz
eden belli baz› zararlar› karfl›lamak
maksad›yla hesaben ayr›lan mebla¤lar" olarak tan›mlanm›fl ve "karfl›l›k
lar›n mukayyet de¤erleriyle pasiflefltirilmek suretiyle de¤erlenece¤i" belirtilmifltir. An›lan hüküm uyar›nca, iflletmeler için borç mahiyetini tafl›yan yani
iflletme için gider niteli¤inde olan belli
zararlar› karfl›lamak amac›yla karfl›l›k
ayr›labilece¤i öngörülmüfltür. Maddede karfl›l›klarla ilgili genel bir tan›m
yer alm›flt›r. Bu nedenle herhangi bir
konuda karfl›l›k ayr›labilmesi için o
konu ile ilgili olarak yasada özel bir
düzenlemeye yer verilmifltir. Aksi
halde ayr›lan karfl›l›¤›n vergisel aç›dan
gider olarak kabul edilmesi mümkün
de¤ildir.
Vadeli kredi sözleflmelerinde kredi
borcu, Vergi Usul Kanunu'nun de¤erleme hükümleri aç›s›ndan senetsiz
borç niteli¤indedir. Vergi Usul
Kanunu'nun alacak ve borçlar›n
de¤erlendirilmesine iliflkin 281 inci ve
285 inci maddelerinde belirtilen senetli
alacak ve borçlardan farkl›d›r. Bu maddelerdeki senetli alacak ve borçlardan
kas›t Türk Ticaret Kanunu ve K›ymetli
‹SMMMO Yay›n Organ›

Evrak Hukuku aç›s›ndan senet olarak
kabul edilen bono, poliçe gibi belgelere dayanan borç ve alacaklard›r.
K›ymetli evrak mevzuat›na göre senet
kabul edilmeyen belgelere dayal› alacaklar ve borçlar, Vergi Usul Kanunu
aç›s›ndan da senetli borç ve alacak
olarak kabul edilmez. Bu nedenle kredi
sözleflmesi ile borçlan›lan veya alacaklan›lan tutarlar vergi hukuku aç›s›ndan
senetsiz borç ve alacak olarak Vergi
Usul Kanunu'nun 281 inci ve 285 inci
maddeleri uyar›nca mukayyet de¤eri
ile de¤erlenir.
Bir borcun de¤erleme gününde borçlu
yönünden tafl›yaca¤› de¤erin belirlenmesi, 213 say›l› Vergi Usul
Kanunu'nun de¤erlemeye iliflkin kurallar›n›n uygulanmas› anlam›na gelmektedir. Vergi Usul Kanunu'nun 5228
say›l› Kanunun 59 uncu maddesiyle
de¤iflmeden önceki 285 inci maddesinin birinci f›kras›nda yer alan
"Borçlar, mukayyet de¤erleriyle de¤erlenir." kural›; sözleflmeden, haks›z
fiilden ve nedensiz zenginleflmeden
do¤an ve senede ba¤l› olmayan tüm
borçlar›n, mukayyet de¤erleriyle de¤er
lenmesi gerekece¤ini aç›k olarak
belirtti¤inden Yasa bu borçlar›n tasarruf de¤erleri ile de¤erlenmesini, baflka
bir ifade ile reeskont uygulamas›na
tabi tutulmas›n› engellemifltir.
Vergi Usul Kanunu'nun 281 inci ve
285 inci maddelerinde bankalar,
bankerler ve sigorta flirketlerinin alacak ve borçlar›n› (senetli, senetsiz)
mutlaka reeskonta tabi tutmalar›
(de¤erleme günü k›ymetine irca
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etmeleri)
gerekti¤i
belirtilmifl
oldu¤undan bankalar, 213 say›l› Vergi
Usul Kanunu'nun 285 inci maddesindeki zorunluluk nedeniyle vermifl
olduklar› krediler için faiz hesaplamas›
yapmaktad›rlar. Bu ifllem Vergi Usul
Kanununun bir gere¤idir. Hesaplanan
bu faiz, krediye ait faiz borcunun vadesi henüz gelmedi¤inden, kredi borçlusundan istenebilir aflamaya gelmifl bir
alacak de¤ildir. Dolay›s›yla tahakkuk
ifllemi henüz gerçekleflmemifltir. Bu
nedenle Vergi Usul Kanunu'nun 281
inci ve 285 inci maddelerindeki zorunluluk nedeniyle, bankalar ve finans
kurulufllar› taraf›ndan yap›lan reeskont
ifllemi gerekçe gösterilerek k›st dönem
kredi faiz giderleri için tahakkukun
gerçekleflti¤ini söylemek ve bu giderleri cari dönem kazanc›n›n tespitinde
karfl›l›k ay›rmak suretiyle dikkate
almak mümkün de¤ildir.
Uyuflmazl›k ticari iflletmelerin kulland›klar› kredilere iliflkin faiz
ödemelerinin vade tarihlerinin, izleyen
y›lda olmas› halinde, k›st döneme ait
ödenmemifl faizlerin, karfl›l›k ay›rmak
suretiyle cari dönem kazanc›ndan
indirilmesinden do¤mufltur. Vergi
hukukumuzdaki "kanunilik ilkesi"
gere¤i matrah azaltan bir ifllem olan
"karfl›l›k ay›rma"n›n hangi hallerde
mümkün oldu¤u 213 say›l› Vergi Usul
Kanunu'nda belirtilmifltir. Yorum veya
k›yas yolu ile bu ilkeye istisna teflkil
edecek yeni durumlar ihdas edilemez.
Bir iflletmenin kulland›¤› krediye ait
faiz borcunun iflletme için gider oldu¤u
kuflkusuzdur.
‹SMMMO Yay›n Organ›

Ancak, bu faiz giderininde, tahakkuk
etti¤i dönemde gider yaz›lmas›
gerekece¤i de tart›flmas›zd›r.
Olay›m›zda, ana para ve faizi belirli
vadelerde ödemeye ba¤lam›fl bir kredi
sözleflmesi mevcuttur. Bu kredi
sözleflmesine göre, ana para ve faizin
hukuken istenebilmesinin, vadenin
gerçekleflmesi flart›na ba¤land›¤›
hususu da aç›kt›r.
Olayda, kredi faizinin vadesi ertesi
y›lda doldu¤undan, tarhiyat döneminde hukuken istenebilirlik gerçekleflmemifltir. Bu durumda faiz borcu
tahakkuk etmedi¤inden, do¤rudan
gider yaz›lmas› kanunen mümkün
de¤ildir. Zaten olay›m›zda da mükellefler faiz borcunun tahakkuk etmedi¤ini
kabul ettikleri için karfl›l›k ay›rmak
suretiyle pasifte muhasebelefltirmifllerdir.
Vergi mükellefi olan iktisadi iflletmeler, vergisi ödenmemifl gelirlerinden,
ancak 213 say›l› Vergi Usul Kanunun
da yer alan hükümler uyar›nca karfl›l›k
ay›rabilirler.
Bu nedenle, kredi kullan›m› nedeniyle,
dönem sonu itibar›yla tahakkuk etmemifl faizlerin tahakkuk ve dönemsellik
ilkelerine göre cari dönem kurum
kazanc›ndan karfl›l›k ay›rmak suretiyle
indirilmesi mümkün de¤ildir. Çünkü,
Vergi Usul Kanunu'ndaki de¤erleme
hükümlerine göre, herhangi bir konuda
karfl›l›k ayr›labilmesi için, o konu ile
ilgili yasa da bir düzenlemenin olmas›
gerekir. Aksi halde ayr›lan karfl›l›k,
vergilendirme kurallar› aç›s›ndan gider
olarak kabul edilmez.
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67 seri numaral› Kurumlar Vergisi
Genel Tebli¤i'nin vadesi bir sonraki
y›la isabet eden vadeli mevduat
hesaplar›nda dönem sonuna kadar
ifllemifl faizin hesaplanarak dönem
sonu hesaplar›na aktar›lmas› yönündeki düzenlemesini iptal eden Dan›fltay
Dördüncü Dairesi ile Vergi Dava
Daireleri Genel Kurulu Kararlar› ayn›
zamanda vadesi gelmemifl kredi faizlerinin cari döneme isabet eden
k›sm›n›n gider yaz›lamayaca¤›n› da
ortaya koymaktad›r. Aksi halde, bir
iflletmenin vadesi gelecek y›llara
sarkan bir kredi al›p ayn› krediyi yine
vadesi gelecek y›llara sarkan mevduat
hesab›na yat›rmas› halinde; k›st dönem
faiz giderlerini mali kar›n tespitinde
gider olarak dikkate al›rken, mevduat
faiz gelirlerini dönem mali kar›n›n
tespitinde göz ard› etmesi gibi çok
çeliflkili bir durum ortaya ç›kacakt›r.

SONUÇ : Vadesi gelecek y›llara
sarkan kredi faizlerinin ilgili döneme
isabet eden k›sm›n›n karfl›l›k ayr›lmak
suretiyle gider yaz›lmas› 193 say›l›
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 say›l›
Kurumlar Vergisi Kanunu ve 213
say›l› Vergi Usul Kanunu'nda yer alan
hükümler do¤rultusunda ve tahakkuk
esas› ile onun ayr›lmaz parças› dönemsellik ilkesi gere¤ince mümkün
de¤ildir.
Vergilemeye tesir eden hükümlerin,
verginin yasall›¤› ilkesi uyar›nca,
kanunla düzenlenmesi gerekir.
193 say›l› Gelir Vergisi ve 5422 say›l›
Kurumlar Vergisi Kanunlar›nda
‹SMMMO Yay›n Organ›

tahakkuk esas›na istisna oluflturan durumlarda özel bir düzenleme yap›lmaktad›r.
Olay tarihinde kredi faizlerinin tahakkuk
etmeden karfl›l›k ay›rmak suretiyle kurum
kazanc›n›n tespitinde göz önüne
al›nmas›n› öngören yasal bir düzenleme
bulunmamaktad›r.
31.7.2004 gün ve 25539 say›l› Resmi
Gazete'de yay›mlanan 5228 say›l› Kanun
ile 1.1.2004 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere 213 say›l› Vergi Usul
Kanunu'nun 281 inci ve 285 inci maddelerinde yap›lan de¤ifliklik sonucu,
"iflletmeye dahil alacak ve borçlar›n
de¤erlemesine" yönelik yeni hükümler
getirilmifltir. Bu de¤ifliklik sonucu "kredi
sözleflmelerine müstenit borçlar›n,
de¤erleme gününe kadar hesaplanacak
faizleriyle birlikte dikkate al›nmas›na"
olanak sa¤lanm›flt›r. Ancak bu uygulama
reeskont iflleminden farkl› olarak bir
de¤erleme yöntemi fleklinde düzenlenmifltir.
Bu durumda tahakkuk etmemifl kredi faizlerinin, dönem sonunda cari y›la isabet
eden k›sm›n›n karfl›l›k ay›rmak suretiyle
gider yaz›lmas› olay tarihindeki mevcut
yasal düzenlemelere göre mümkün
de¤ildir.
Aç›klanan nedenlerle, içtihad›n Dan›fl tay
Dördüncü Dairesinin 6.6.2001 gün ve
E:2001/1414, K:2001/2484 say›l› karar›
do¤rultusunda birlefltirilmesi gerekece¤i
görüflü ile karara karfl›y›z.
‹ktisadi Dayan›flma Gazetecilik Matbaac›l›k ve Dan›flmanl›k Ltd. fiti. (0212) - 325
71 21- 281 85 26 - 281 85 30
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T.C. ÇALIfiMA VE SOSYAL
GÜVENL‹K BAKANLI⁄I
…...........….. BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
SAYI: B.13.0 ÇGM.1.05.00.00-S.1.421.04.2005
KONU: ‹DAR‹ PARA CEZASI

2821 say›l› Sendikalar Kanunu'nun 62.
maddesinde; ''iflverenin, ifle ald›¤› veya
herhangi bir nedenle hizmet akti sona
eren iflçileri, izleyen ay›n 15 ine kadar
ayl›k bildirimlerle iflyerinin ba¤l›
bulundu¤u bölge müdürlü¤üne ve
Bakanl›¤›m›za bildirmek zorunda
oldu¤u'' hükme ba¤lanm›flt›r. An›lan
Yasa 'n›n 59. maddesinde, 62. maddede belirtilen bildirim yükümlülü¤üne uyulmamas› halinde uygulanacak cezayi müeyyide belirtilmifl,
''bildirilmeyen her iflçi için sanayi kesiminde çal›flan 16 yafl›ndan büyük
iflçiler için belirlenen asgari ücretin
ayl›k brüt tutar›n›n beflte biri kadar a¤›r
para cezas›n›n hükmedilece¤i'' öngörül
müfltür.
Ancak, söz konusu ceza miktar›, Türk
Ceza Kanunu'nun 4421 say›l› Kanunla
de¤iflik 19 ve Ek 4. maddeleri gere¤ince kanunlar›n yürürlük tarihleri
dikkate al›narak misli olarak art›r›lm›fl,
her y›l yeniden de¤erleme oran›nda
de¤iflmek suretiyle 01/01/2005 tarihinden itibaren 495.53 YTL. olarak uygulanmaktad›r. An›lan hükümler uyar›nca, ‹flçi Bildirim Listesini ve ‹flçi
Ç›k›fl Bildirim Listesini (EK-1 ve EK-2)

‹SMMMO Yay›n Organ›

yasal süre içerisinde Bölge Müdürlü¤üne vermeyen iflverenler hakk›nda,
para cezas› uygulanmas› için Cumhuriyet Savc›l›¤›na suç duyurusunda
bulunulmaktad›r.

Yine, ‹fl Kanununda belirtilen yükümlülükleri süresi içinde yerine getirmeyen iflveren hakk›nda Bölge
Müdürlü¤ünce idari para cezas› uygulanmas› gerekti¤i an›lan Kanunun
''‹dari Para Cezalar›n›n Uygulanmas›na
‹liflkin Hususlar'' bafll›kl› maddesinde
düzenlenmifltir .

Ancak, Bakanl›¤›m›z›n 30/07/2001
tarih ve 20696 say›l› iç emirlerine istinaden, söz konusu ifllemler ancak
Bakanl›¤›m›z ‹fl Müfettifli taraf›ndan
yap›lan inceleme sonucunda düzenlenen rapor neticesinde uygulanmakta
idi. Bakanl›k Makam›'n›n 06/04/2005
tarihli emirleri uyar›nca bu uygulamaya son verilmifltir.
‹flveren veya iflveren vekilinin, 4857
say›l› ‹fl Kanunu'nun 3. maddesinde
belirtilen yükümlülükleri süresi içinde
yerine getirmedi¤inin, 77. maddesinde
yer alan ifl kazas› ve tespit edilecek
meslek hastal›¤›n›n süresi içinde
bildirilmedi¤inin, verilen bilgilerden
saptanmas› halinde Müdürlü¤ümüzce
idari para cezas› uygulanacak, yine Ek1 ve Ek-2 bildirimlerinin süresinde
verilmedi¤inin anlafl›lmas› durumunda
Cumhuriyet Savc›l›¤›na suç duyurusunda bulunulacakt›r .
Bilgilerinizi, bu hususun üyelerinize
duyurulmas›n› önemle rica ederim.
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ÖZELGELER
T.C.
‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹
‹l Defterdarl›¤› Özelgesi
Katma De¤er Vergisi Gelir Müdürlü¤ü
TAR‹H: 22/03/2005
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.28.2013
KONU : Kullanma suyunda KDV oran›.
……………..SAN. A.fi
‹lgide kay›tl› dilekçenizde, firman›z›n kullanma suyu sat›fl› yapmakta oldu¤u
belirtilmekte olup KDV oran› sorulmaktad›r.
3065 Say›l› KDV Kanunu’nun 3505 say›l› Kanunla de¤iflik 28. maddesinin
verdi¤i yetkiye dayan›larak yay›mlanan 17.07.2002 tarih 2002/4480 say›l›
Kararname Eki Karar ile 01.08.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
KDV oranlar› (I) say›l› listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) say›l›
listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan di¤er vergiye
tabi ifllemler için %18 olarak tespit edilmifltir.
29/12/2004 tarih, 25685 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak, 01/01/2005 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren 2004/8301 say›l› Kararname Eki Karar›n 2. maddesi ile de¤ifltirilen 2002/4480 say›l› Kararnameye ekli (II) say›l› listenin ;
“Temel G›da Maddeleri” bafll›kl› (A) bölümünün 2 nci s›ras›nda; “süt, süt tozu,
yo¤urt, ayran, peynir, peynir alt› suyu ve tozu, yumurta (likit ve pastörize olanlar dahil) hamur mayas›, paketlenmifl kuru çay, fleker pancar›n›n ifllenmesi ile
elde edilen kristal ve kesme fleker, ar› bal›, reçel, pekmez, pestil, tahin, helva, su,
maden suyu yer almaktad›r.
Yine konuyla ilgili olarak yay›mlanan 17.01.2005 tarihli ve KDV-25/2005-4
say›l› KDV Sirküleri’nin 3. bölümünde;Süt tozu, peynir alt› suyu tozu, reçel,
pekmez, pestil, tahin, helva, su ve maden suyu teslimlerine uygulanan katma
de¤er vergisi oran› %18’den %8’e çekildi¤i aç›klanm›flt›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Benzer konuda Bakanl›k Makam›’ndan al›nan 25.02.2005 tarih, 8909 say›l›
yaz›da;

“Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinin Bakanlar Kurulu’na verdi¤i
yetkiye dayan›larak yay›mlanan 27.12.2004 tarih ve 2004/8301 say›l› Kararname
ile de¤iflik 2002/4480 say›l› Kararname eki II say›l› listenin (A) bölümünün 2.
s›ras›nda yer alan “su” teslimleri 01.01.2005 tarihinden itibaren %8 oran›nda
katma de¤er vergisine tabidir.

Bu çerçevede, kullan›m amac›na bak›lmaks›z›n (sanayide kullan›lmak üzere teslim edilenler de dahil olmak üzere) su teslimleri söz konusu Kararname eki II
say›l› listenin (A) bölümünün 2. s›ras›na istinaden %8 oran›nda katma de¤er vergisine tabi tutulacakt›r”, denilmektedir.

Bu aç›klamalar çerçevesinde, firman›z›n kullanma suyu teslimleri II say›l› liste
kapsam› dahilinde %8 oran›nda KDV’ne tabi olacakt›r.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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T.C.
‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹
Defterdarl›k Vas›tas›z Vergiler Gelir Müdürlü¤ü
Say› : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-Mük.121-11472
Konu: Özel Gider ‹ndirimi hk.
‹lgi :

say›l› yaz›n›z.

‹lgide kay›tl› yaz›n›zda, okulunuzda sigortal› usta ö¤retici kadrosu ile çal›flanlar›n
özel gider indiriminden yararlan›p yararlanmayaca¤› hususunu sormaktas›n›z.
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.maddesinde; “Ücret iflverene tabi ve belirli bir iflyerine ba¤l› olarak çal›flanlara hizmet karfl›l›¤› verilen para ve ay›nlar ile
sa¤lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminat› (Mali sorumluluk tazminat›) tahsisat, zam,
avans, aidat, huzur hakk›, prim, ikramiye, gider karfl›l›¤› veya baflka adlar alt›nda
ödenmifl olmas› veya bir ortakl›k münasebeti niteli¤inde olmamak flart› ile kazanc›n
belli bir yüzdesi fleklinde tayin edilmifl bulunmas› onun mahiyetini de¤ifltirmez…”
hükmü yer alm›flt›r.

Ayn› Kanun’un 94.maddesinde ”Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret flirketleri, ifl ortakl›klar›, dernekler, vak›flar, dernek ve
vak›flar›n iktisadi iflletmeleri, kooperatifler, yat›r›m fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbab›, zirai kazançlar›n›
bilanço veya zirai iflletme hesab› esas›na göre tespit eden çiftçiler afla¤›daki
bentlerde say›lan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben
yapt›klar› s›rada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya
mecburdurlar” denilmifl, ayn› maddenin 1.bendinde ise “Hizmet erbab›na ödenen
ücretler ile 61.maddede yaz›l› olup, ücret say›lan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103. ve 104. maddelere göre tevkifat yap›laca¤›” hükme
ba¤lanm›flt›r.

Di¤er taraftan Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretlilerde Vergi ‹ndirimi” bafll›kl›
Mükerrer 121.maddesinde, (4842 say›l› Kanunun 15.maddesiyle de¤iflen flekli)
(010/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere) Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde,
mükellefin kendisi, efli ve çocuklar› ile ilgili e¤itim, sa¤l›k, g›da, giyim ve ikamet
edilen konuta ait kira harcamalar›n›n y›ll›k toplam tutar›n›n;
-3 milyar liraya kadar % 8’i,
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-6 milyar liran›n 3 milyar liras› için % 8’i, aflan k›sm› için % 6’s›,
-6 milyar liradan fazlas›n›n 6 milyar liras› için % 7’si, aflan k›sm› için % 4’ü,
Ücretlinin ertesi y›lda ödeyece¤i gelir vergisinden mahsup edilir veya iflverenler
arac›l›¤› ile kendisine nakden iade edilir.
fiu kadar ki; harcamalar›n Türkiye’de yap›lmas›, gelir veya kurumlar vergisi
mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kiflilerden al›nan belgelerle tevsik
edilmesi ve bu belgelerin iflverene verilmesi flartt›r. Mahsup hakk› kazan›lan
tutar›n hesaplanmas›nda dikkate al›nan harcama tutar›, vergi matrah›n›n
toplam›n› geçemez.….” hükmü yer alm›flt›r.
Konu ile ilgili olarak 24/12/2004 tarih ve 25680 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan 255 seri nolu Gelir Vergisi, Genel Tebli¤i’nin 3.Bölümünde, “Vergi
‹ndirimi uygulamas›ndan ücretleri gerçek usulde vergilendirilen ücretliler yararlanabilecektir.
Ücretleri di¤er ücret kapsam›nda vergilendirilen hizmet erbab› ile gelir vergisine
tabi di¤er gelir unsurlar›n› elde edenlerin vergi indirimi uygulamas›ndan yararlanmalar› mümkün de¤ildir. Ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler, ücret
d›fl›nda kalan gelir unsurlar› için vergi indirimi uygulamas›ndan yararlanamayacaklard›r.” aç›klamas› yap›lm›fl bulunmaktad›r.
Bu aç›klamalara göre, usta ö¤retici kadrosunda çal›flt›r›lan personele hizmetleri
karfl›l›¤›nda yap›lan ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.maddesiyle tan›m›
yap›lan ücret olarak kabul edilmesi ve ayn› kanunun ilgili madde hükmü
uyar›nca tevkifata tabi tutularak vergilendirilmesi gerekmektedir. Dolay›s›yla
elde etti¤i ücret geliri gerçek usulde tespit edilerek vergilendirilen söz konusu
kiflilerin vergi indiriminden yararlanmas› mümkündür.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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T.C.
‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹
Defterdarl›k Vas›tas›z Vergiler Gelir Müdürlü¤ü
Say› : B.07.4.DEF.0.34.ll/GVK-61-11542
Konu : Ayl›k yol ücreti ad› alt›nda ödenen

Sosyal Yard›mlar›n vergilendirilmesi hk.
‹lgi : /2005 tarih ve say›l› yaz›n›z.

‹lgide kay›tl› dilekçenizde, Rektörlü¤ünüzde iflçi kadrosunda olup, Sendikas›na
ba¤l› iflçilere Toplu ‹fl Sözleflmesine göre ücret ödendi¤ini Toplu ‹fl
Sözleflmesinin 37.maddesine göre vas›ta yard›m› olarak ‹stanbul Büyük fiehir
Belediyesi ‹.E.T.T. Müdürlü¤ünün bir ay›l›k mavi kart bedeli ( 70 YTL’nin ) net
üzerinden brüt tutar bulunarak ödemenin yap›ld›¤›n› belirtip, uygulaman›n nas›l
olmas› gerekti¤ini sormaktas›n›z.

193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin Tarifi” bafll›kl› 61.maddesinde,
ücret, iflverene tabi ve belirli bir iflyerine ba¤l› olarak çal›flanlara hizmet karfl›l›¤›
verilen para ve ay›nlarla sa¤lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminat›, mali sorumluluk tazminat›, tahsisat,
zam, avans, aidat, huzur hakk›, prim, ikramiye, gider karfl›l›¤› veya baflka adlar
alt›nda ödenmifl olmas› veya bir ortakl›k münasebeti niteli¤inde olmamak flart›
ile kazanc›n belli bir yüzdesi fleklinde tayin edilmifl bulunmas› onun mahiyetini
de¤ifltirmez” hükmü yer almaktad›r.

Ayn› Kanunun 94.maddesinin 1.f›kras›nda “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret flirketleri, ifl ortakl›klar›, dernekler,
vak›flar, dernek ve vak›flar›n iktisadi iflletmeleri, kooperatifler, yat›r›m fonu
yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest
meslek erbab›, zirai kazançlar›n› bilanço veya zirai iflletme hesab› esas›na göre
tespit eden çiftçiler afla¤›daki bentlerde say›lan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yapt›klar› s›rada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar” denilmifl, maddenin
1.bendinde, “Hizmet erbab›na ödenen ücretler ile 61.maddede yaz›l› olup, ücret
say›lan ödemelerden 103. ve 104. maddelere göre tevkifat yap›laca¤›” hükme
ba¤lanm›flt›r.
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Buna göre, iflyerine gelifl gidiflleri sa¤lamak amac›yla iflveren taraf›ndan hizmet
erbab›na nakden yap›lan ödemenin ücret olarak kabul edilerek verilendirilmesi
gerekmektedir. Toplu ‹fl Sözleflmesi hükümlerine göre iflveren taraf›ndan, iflçiye
net olarak ödenmesi kararlaflt›r›lan vas›ta yard›m› için, net tutar›n brüt tutar›n›n
bulunmas›, bu tutar üzerinden gelir vergisi tevkifat›n›n yap›lmas› ve damga vergisinin hesaplanmas› gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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T.C.
‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹
Defterdarl›k Vas›tas›z Vergiler Gelir Müdürlü¤ü
Say› : B.07.4.DEF.0.34.11/KVK-14/6-6233
Konu : Ar-Ge indirimi hk.
‹lgi : /2005 tarihli dilekçeniz.
‹lgide kay›tl› dilekçeniz incelenmifl olup afla¤›daki hususlar›n belirtilmesine
gerek duyulmufltur.
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5228 say›l› Kanunun 31.maddesiyle
yeniden düzenlenen 14.maddesinin 6.bendinde (31/7/2004 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere);
“Mükelleflerin, iflletmeleri bünyesinde gerçeklefltirdikleri münhas›ran yeni
teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik araflt›rma ve gelifltirme harcamalar› tutar›n›n
% 40, oran›nda hesaplanacak “Ar-Ge ‹ndirimi”,
Araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri ile do¤rudan iliflkili olmayan giderlerden ve
tamamen araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinde kullan›lmayan amortismana tabi
iktisadi k›ymetler için hesaplanan amortisman tutarlar›ndan verilen paylar
üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden yararlan›lacak harcamalar›n kapsam›n› ve uygulamadan yararlan›labilmesi için gerekli belgeler ile
usulleri belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.” hükmü yer almaktad›r.
Di¤er taraftan konuya iliflkin olarak 20/2/2005 tarih ve 25733 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanan 86 seri numaral› Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inde;
“…
V.Ar-Ge ‹ndiriminin Uygulamas›,
Ar-Ge indirimine yönelik düzenlemeler 31/7/2004 tarihinden itibaren yürürlü¤e
girmifl bulundu¤undan, bu tarihten sonra yap›lan Ar-Ge harcamalar› için bu
indirimden yararlan›labilecektir.
Bu tebli¤ kapsam›nda belirtilen Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde iflletme
bünyesinde yap›lan Ar-Ge harcamalar›n›n % 40’› Ar-Ge indirimini oluflturmaktad›r.
Hesaplanan Ar-Ge indirimi tutar› kurumlar vergisi mükellefleri taraf›ndan y›ll›k
kurumlar vergisi beyannamesinde “Tablo V-Zarar Olsa Dahi ‹ndirilecek istisna
ve ‹ndirimler” bölümünün ilgili sat›r›na, gelir vergisi mükellefleri taraf›ndan
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y›ll›k gelir vergisi beyannamesinde “Tablo II-Gelir Bildirimi” bölümünün ilgili
sat›r›na, geçici vergi beyannamesinde ise “Tablo I- Di¤er ‹ndirimler” bölümünün
ilgili sat›r›na yaz›larak kazançtan indirilecektir.
Mükelleflerin Ar-Ge projesi kapsam›ndaki harcamalar›n›, iflletmenin di¤er
faaliyetlerine iliflkin harcamalar›ndan ay›rarak, Ar-Ge indiriminin do¤ru hesaplanmas›na imkan verecek flekilde muhasebelefltirmeleri gerekmektedir.
VI- Di¤er Hususlar
…
B. Mükelleflerden ‹stenecek Belgeler
Ar-Ge indiriminden yararlanmak isteyen mükellefler, proje ve uygulama
aflamalar›nda afla¤›da belirtilen belgeleri ilgili birimlere göndereceklerdir. Halen
devam eden ve vergi ertelemesinden yararlan›lmak üzere müracaat edilmemifl
bulunan Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili olarak Ek-1’de yer alan formata uygun olarak
düzenlenecek rapor tebli¤inin yay›m›n› müteakip bir ay içinde Bakanl›¤a gönderilecektir.
1. Ar-Ge Projesi Bafllang›c›nda ‹stenecek Belgeler
Ar-Ge faaliyetine bafllan›lmadan önce Ek 1’de yer alan formata uygun olarak
haz›rlanacak rapor, bir yaz› ekinde Maliye Bakanl›¤›na (Gelirler Genel
Müdürlü¤ü) elden veya posta yoluyla gönderilecektir.
Bakanl›k, raporun genel de¤erlendirmesini yapt›ktan sonra, projenin bilimsel
olarak incelenerek münhas›ran yeni bilgi ve teknoloji aray›fl›na yönelik olup
olmad›¤›n›n tespit edilmesi amac›yla, projeyi Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araflt›rma Kurumuna (TÜB‹TAK) ve/veya üniversiteler ile araflt›rma yap›lan
konuda uzmanlaflm›fl kurulufllara intikal ettirecektir. Mükellefe, proje bütçesinin
% 0,3’ü oran›nda bir tutar› incelemeye yapan kurulufla ödemesi için bir yaz› gönderilecek, ancak bu tutar 15.000 YTL’yi aflmayacakt›r.
‹ncelenecek Ar-Ge projesine iliflkin Bakanl›ktan gelen yaz› üzerine incelemeyi
yapacak kurulufl, kendi uzmanlar› veya görevlendirece¤i baflka kurulufllara ait
uzmanlar marifetiyle gerekli incelemeleri k›sa sürede yapt›rarak, Tebli¤in 2
numaral› ekinde yer alan formata göre düzenlenen de¤erlendirme raporunun bir
örne¤ini Gelirler Genel Müdürlü¤üne ve baflvuru sahibine gönderecektir.
…
D. Geçici Vergi Dönemlerinde Ar-Ge ‹ndirimi Uygulamas›
Ar-Ge indirimi geçici vergi dönemlerinde de uygulanacakt›r. Ancak, bu indirimin uygulanabilmesi için Ek.2’de yer alan “Ar-Ge Projesi De¤erlendirme
Raporu”nun olumlu olmas› gerekmektedir.
…”aç›klamalar› yer almaktad›r.
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Bu hüküm ve aç›klamalara göre 31/7/2004 tarihinden sonra bafllanan proje ve
uygulama aflamas›ndaki Ar-Ge faaliyetinize iliflkin harcamalar›n›z›n 86 seri
numaral› Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inde belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤üne baflvurulmas› ve
al›nan olumlu Ar-Ge Projesi De¤erlendirme Raporunun sonucunda Yeminli Mali
Müflavir Tasdik Raporu kapsam›nda kurumlar vergisi beyannamesinde vergi
indirimine konu edilmesi olanakl› bulundu¤u gibi Ar-Ge indiriminin geçici vergi
dönemlerinde de uygulanmas› gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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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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PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
4- S‹GORTA PR‹M ORANLARI

‹fiÇ‹ PAYI (%)

‹fl Kazas› Meslek Hastal›¤› Primi

‹fiVEREN

TOPLAM PAYI (%)

1.5

1.5

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

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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PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
7- B‹LD‹R‹M SÜRELER‹ VE ‹HBAR TAZM‹NATI TUTARLARI
H‹ZMET SÜRELER‹
B‹LD‹R‹M SÜRES‹
‹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
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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.
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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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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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I- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI ORANLAR
A) GEL‹R VE KURUMLAR VERG‹S‹ ORANLARI
2005 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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PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
I- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI ORANLAR
B) YILLARA GÖRE YEN‹DEN
DE⁄ERLEME ORANLARI

C) 2003 - 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

Y›l

Oran

1991

% 54.1

1992

% 61.5

1993

% 58.4

01/01/2004 31/03/04

Dönemi ‹çin

% 3.4

1994

% 107.6

01/01/2004 30/06/04

Dönemi ‹çin

% 6

1995

% 99.5

01/01/2004 30/09/04

Dönemi ‹çin

% 7.3

1996

% 72.8

01/01/2004 31/12/04

Dönemi ‹çin

% 11.2

1997

% 80.4

01/01/2005 31/12/05

Dönemi ‹çin

% 3.3

1998

% 77.8

1999

% 52.1

2000

% 56

2001

% 53.2

2002

% 59

2003

% 28.5

2004

% 11.2

Yeniden
De¤erleme

Finansman
Gider
K›s›tlamas›

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

01/01/2004 30/06/04

Dönemi ‹çin

% 8.8

01/01/2004 30/09/04

Dönemi ‹çin

% 7.6

01/01/2004 31/12/04

Dönemi ‹çin

% 9.1

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 (%) (Y›ll›k)

AVANS FA‹Z ORANI (%) (Y›ll›k)

10.06.1995

52

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

25.05.2005

28

30
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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 RAKAMSAL HADLER‹ BEL‹RLEYEN TABLO (01.01.2005)
Mal veya Hizmet
Sat›n Ald›¤›
Mükelleflerin Vergi
Borçlar›na
S›n›rs›z (SSK
Borcu-‹thalat
nedeniyle do¤an
vergi borcu

YMM Tasdik
Raporu ile ‹ade
Alma Hakk›
Var
1.23.31 Nolu
YMM Tebli¤i

209.000. YTL
31 Nolu YMM
Tebli¤i

84 Nolu Tebli¤

G.B. Teyidi
Teminat Mektubu

S›n›rs›z (SSK
‹thalat nedeniyle
do¤an vergi borcu

S›n›rs›z (SSK
Borcu-‹thalat
nedeniyle do¤an
vergi borcu

Var
1.23.31 Nolu
YMM Tebli¤i

209.000. YTL
31 Nolu YMM
Tebli¤i

Yok

DAB Teyidi
Teminat
Mektubu

4.000. YTL
84 Nolu Tebli¤

S›n›rs›z (SSK
‹thalat nedeniyle
do¤an vergi borcu

S›n›rs›z (SSK
Borcu-‹thalat
nedeniyle do¤an
vergi borcu

Var
1.15.23.31 Nolu
YMM Tebli¤i

53.000. YTL
31 Nolu YMM
Tebli¤i

84 Nolu Tebli¤

DAB Teyidi
Özel Fatura

11/1-b
(90)

1.000. YTL
90 Nolu Tebli¤

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Teminat Mektubu

11/1-c

4.000. YTL
84 Nolu Tebli¤

S›n›rs›z (SSK
‹thalat nedeniyle
do¤an
vergi borcu

Var
1.23.31 Nolu
YMM Tebli¤i

209.000. YTL
31 Nolu YMM
Tebli¤i

84 Nolu Tebli¤

G.B. Teyidi
Teminat Mektubu

13/a

200 YTL
73 Nolu Tebli¤

S›n›rs›z 73.81.83.86
Nolu Tebli¤
(SSK-ithalat)

Var
8.23.31 Nolu
YMM Tebli¤i

209.000. YTL
31 Nolu YMM
Tebli¤i

Yok

Teminat Mektubu

13/b

200 YTL
73 Nolu Tebli¤

S›n›rs›z 81.83.86
Nolu Tebli¤
(SSK-ithalat
nedeniyle)

Var
8.23 Nolu
YMM Tebli¤i

209.000. YTL
31 Nolu YMM
Tebli¤i

Yok

Teminat Mektubu

13/c

200 YTL
73 Nolu Tebli¤

S›n›rs›z 73.81.83.86
Nolu Tebli¤
(SSK-ithalat)

S›n›rs›z (SSK
Borcu-‹thalat
nedeniyle do¤an
vergi borcu
S›n›rs›z (SSK
Borcu-‹thalat
nedeniyle do¤an
vergi borcu
S›n›rs›z (SSK
Borcu-‹thalat
nedeniyle do¤an
vergi borcu
S›n›rs›z (SSK
Borcu-‹thalat
nedeniyle do¤an
vergi borcu
S›n›rs›z (SSK
‹thalat nedeniyle
do¤an vergi
borcu

Yok

Yok

Yok

Teminat Mektubu

Var
72 Nolu YMM
Tebli¤i 31 Nolu
YMM Tebli¤i
Var
6.23.31 Nolu
YMM Tebli¤i

209.000. YTL
31 Nolu YMMM
Tebli¤i

Yok

Teminat Mektubu

209.000. YTL
31 Nolu YMM
Tebli¤i

Yok

Teminat Mektubu

Yok

Yok

Yok

Teminat Mektubu

209.000. YTL
31 Nolu YMM
Tebli¤i
418.000. YTL
31 Nolu YMMM
Tebli¤i
209.000. YTL
31 Nolu YMM
Tebli¤i
209.000. YTL
31 Nolu YMM
Tebli¤i

Yok

Teminat Mektubu

Yok

Teminat Mektubu

Yok

Teminat Mektubu

Yok

Yok

Yok

Teminat Mektubu

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

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

Kendi Borçlar›na
Mahsup S›n›r›

11/1-a
Mal ‹hrac›

4.000. YTL
84 Nolu Tebli¤

S›n›rs›z (SSK
‹thalat nedeniyle
do¤an vergi borcu

11/1-a
Hizmet ‹hrac›

4.000. YTL
84 Nolu Tebli¤

11/1-b
Yolcu Beraberi

13/d

S›n›rs›z 73.81.83.86
4.000. YTL
Nolu Tebli¤
72.73 Nolu Tebli¤
(SSK-ithalat)

S›n›rs›z 50.81.83.86
S›n›rs›z
Nolu Tebli¤
(SSK-ithalat nedeniyle
(SSK-ithalat nedeniyle do¤an vergi borcu)
do¤an vergi borcu) 81.82.83.86 Nolu Tebli¤
S›n›rs›z
S›n›rs›z 73.81.83.86
(SSK-ithalat nedeniyle
Nolu Tebli¤
(SSK-ithalat nedeniyle do¤an vergi borcu)
do¤an vergi borcu) 81.82.83.86 Nolu Tebli¤

14

1.000. YTL
81 Nolu Tebli¤

15/1-a

200 YTL
73 Nolu Tebli¤

15/1-b

200 YTL
73 Nolu Tebli¤

S›n›rs›z 10.81.83.86
Nolu Tebli¤
(SSK-ithalat)

S›n›rs›z
(SSK-ithalat nedeniyle
do¤an vergi borcu)

Var
19.23.31 Nolu
Tebli¤i

29/2 (‹ndirimli
Oran)

200 YTL
74 Nolu Tebli¤

S›n›rs›z 81.83.86
Nolu Tebli¤
(SSK-ithalat)

S›n›rs›z
(SSK-ithalat nedeniyle
do¤an vergi borcu)

Var
9.23.31 Nolu
Tebli¤i

(01.01.2004
tarihinden itibaren
kald›r›lm›fl olup)

2000 YTL
72 Nolu Tebli¤

S›n›rs›z 53.58.81.86
Nolu Tebli¤

S›n›rs›z
(SSK-ithalat nedeniyle
do¤an vergi borcu)

Var
9.23.31 Nolu
Tebli¤i

9 Tekstil,
Konfeksiyon

Yok

2000 YTL
72.82 Nolu Tebli¤

Yok

Var

9 89 Seri Nolu KDV
Tebli¤i ile Getirilen
Tevkifatlar

Limit ne olursa olsun
teminat mektubu ve
inceleme raporu
89 Nolu Tebli¤

Limit ne olursa olsun
teminat mektubu ve
inceleme raporu
89 Nolu Tebli¤

Limit ne olursa olsun
teminat mektubu ve
inceleme raporu
89 Nolu Tebli¤

Yok
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YMM Tasdik Raporu
‹ndirimli
ile ‹ade S›n›r› (Tam
Teminattan
Tasdik Sözleflmesi
Faydalanma
Hakk›
‹mzalamayanla

Yok
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Teyit Yap›lan
Belgeler

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
0.11
12.6
1.21

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
0.02
0.26
0.71

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
8.69
7.94
8.18

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

‹SMMMO Yay›n Organ›

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
10.58
11.33
10.17
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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
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2005

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

YILLAR

118.64

118.77

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

120.27

121.72

ÜRET‹C‹ F‹YATLARI ENDEKS‹
(2003=100)

OCAK fiUBAT MART N‹SAN
61.9
66.7
71.4
91.7
148.5
159,0 167.8
176.4
244.8
259.1 277.3
299.7
435.8
462.8 490.7
517.9
839,1
877.4 912.7
949.3
1258.6 1301,0 1352.9 1424.4
2094,0 2179.3 2246.8 2300.5
2686.8 2757.6 3035,0 3470.8
5157.4 5289.5 5387.9 5485.5
6840.7 7055.7 7281.8 7410.0
7576.5 7700.6 7862.2 8070.5
8328.42 8326.55 8503.60 8675.43

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‹

PRAT‹K B‹LG‹LER
2005 N‹SAN VERG‹ TAKV‹M‹
AY

‹LK TAR‹H SON TAR‹H KONUSU

Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan

01/04/2005
01/04/2005
01/04/2005
01/04/2005
01/04/2005
01/04/2005
01/04/2005
01/04/2005
01/04/2005
01/04/2005
01/04/2005
01/04/2005

15/04/2005
15/04/2005
15/04/2005
20/04/2005
20/04/2005
20/04/2005
20/04/2005
21/04/2005
26/04/2005
26/04/2005
26/04/2005
26/04/2005

Mart/2005 Dönemine ait Özel ‹letiflim Vergisinin Beyanı ve ödemesi
Mart/2005 Dönemine ait Gider Vergileri (BSMV) Beyanı ve ödemesi
2004 Yılına ait Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanı
Mart /2005 Dönemine ait fians oyunları Vergisinin Beyanı ve ödemesi
Mart /2005 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyanı
Mart/2005 Dönemine ait Katma De¤er Vergisinin Beyanı
Ocak-fiubat-Mart /2005 Dönemine ait Gelir Vergisini Stopajının Beyanı (3 Aylık)
Mart /2005 Dönemine ait Gelir Vergisini Stopajının Beyanı
Mart/2005 Dönemine ait Damga Vergisinin ödemesi
Mart /2005 Dönemine ait Katma De¤er Vergisinin ödemesi
Mart /2005 Dönemine ait Gelir Vergisini Stopajının ödemesi
Ocak-fiubat-Mart /2005 Dönemine ait Gelir Vergisini Stopajının Ödenmesi
(3 Aylık)

‹SMMMO Yay›n Organ›

306

Mali ÇÖZÜM - 70

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

‹LK TAR‹H SON TAR‹H KONUSU

May›s

01/04/2005 02/05/2005 Ba¤-Kur Nisan ayı prim ödemesi, SSK Mart/2005 Aylık prim hizmet belgesi
verme ve prim ödemesi
01/04/2005 02/05/2005 Kurumlar Vergisi Ödemesi
01/05/2005 10/05/2005 2005/1. Dönem Geçici Vergi Beyanı
01/05/2005 16/05/2005 Nisan/2005 Dönemine ait Özel ‹letiflim Vergisinin Beyanı ve ödemesi
01/05/2005 16/05/2005 Nisan/2005 Dönemine ait Gider Vergileri (BSMV) Beyanı ve ödemesi
01/05/2005 17/05/2005 2005/1. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
01/05/2005 20/05/2005 Nisan /2005 Dönemine ait fians oyunları Vergisinin Beyanı ve ödemesi
01/05/2005 20/05/2005 Nisan /2005 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyanı
01/05/2005 20/05/2005 Nisan/2005 Dönemine ait Katma De¤er Vergisinin Beyanı
01/05/2005 20/05/2005 Nisan /2005 Dönemine ait Gelir Vergisini Stopajının Beyanı
01/05/2005 26/05/2005 Nisan/2005 Dönemine ait Damga Vergisinin ödemesi
01/05/2005 26/05/2005 Nisan/2005 Dönemine ait Katma De¤er Vergisinin ödemesi
01/05/2005 26/05/2005 Nisan /2005 Dönemine ait Gelir Vergisini Stopajının ödemesi
01/05/2005 31/05/2005 Ba¤-Kur Mayıs ayı prim ödemesi, SSK Nisan/2005 Aylık prim hizmet belgesi
verme ve prim ödemesi
01/05/2005 31/05/2005 ‹SMMMO N‹SB‹ A‹DAT B‹LD‹R‹M VE 1. TAKS‹T ÖDEMES‹
01/05/2005 31/05/2005 Veraset ve ‹ntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/05/2005 31/05/2005 Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/05/2005 31/05/2005 Çevre Temizlik Vergisi 1. Taksit Ödemesi ( ‹flyerleri için)

May›s
May›s
May›s
May›s
May›s
May›s
May›s
May›s
May›s
May›s
May›s
May›s
May›s
May›s
May›s
May›s
May›s
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PRAT‹K B‹LG‹LER
2005 HAZ‹RAN VERG‹ TAKV‹M‹
AY

‹LK TAR‹H SON TAR‹H KONUSU

Mayıs/2005 Dönemine ait Özel ‹letiflim Vergisinin Beyanı ve ödemesi
Mayıs/2005 Dönemine ait Gider Vergileri (BSMV) Beyanı ve ödemesi
Mayıs/2005 Dönemine ait fians oyunları Vergisinin Beyanı ve ödemesi
Mayıs/2005 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyanı
Mayıs/2005 Dönemine ait Katma De¤er Vergisinin Beyanı
Mayıs/2005 Dönemine ait Gelir Vergisini Stopajının Beyanı
Mayıs/2005 Dönemine ait Damga Vergisinin ödemesi
Mayıs/2005 Dönemine ait Katma De¤er Vergisinin ödemesi
Mayıs/2005 Dönemine ait Gelir Vergisini Stopajının ödemesi
Ba¤-Kur Haziran ayı pirim ödemesi, SSK Mayıs/2005 Aylık prim hizmet
belgesi verme ve prim ödemesi
Haziran 01/06/2005 30/06/2005 Basit Usulde Vergilendirilen mükelleflerin 2. Taksit ödemesi
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran

01/06/2005
01/06/2005
01/06/2005
01/06/2005
01/06/2005
01/06/2005
01/06/2005
01/06/2005
01/06/2005
01/06/2005

15/06/2005
16/06/2005
20/06/2005
20/06/2005
20/06/2005
20/06/2005
27/06/2005
27/06/2005
27/06/2005
30/06/2005
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3

2

1

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
13.000 YTL'si 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
13.000 YTL'si vergiden müstesna, 13.000 YTL’si 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 31.12.2005
tarihleri aras›nda ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine
bonosu al›m sat›m kazançlar›n›n bir k›sm› (2005 y›l› için
174.033.- YTL 90 YKRfi) 2007 y›l› sonuna kadar vergiden
istisna edilmifltir. Kazanc›n tespitinden maliyet
endekslemesi vard›r. Bu istisnadan yararlanmayan gelirlerin
13.000 YTL’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 2004/8295 say›l› BKK

GVK mük.80/1 mük.81, 227 ve 243 nolu GV Tebli¤leri
2004/8295 say›l› BKK

GVK mük.80/1 mük.81, Geç.59 5035 md.48
227 ve 243 nolu GV Tebli¤leri 2004/8295
say›l› BKK. 5281 S.K.

YASAL DAYANAK

2005 DE⁄ER ARTIfi KAZANÇLARININ BEYAN DURUMU
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6

5

4

Haklar›n ve gayrimenkullerin GVK mük. 80/2
elden ç›kar›lmas›ndan
3 4 5 6 GVK
do¤an kazançlar
81, 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

13.000 YTL’si 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
13.000 YTL'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
13.000 YTL’si istisna uygulan›r. Kazanc›n tespitinde Ayl›k TEFE
ile maliyet revizesi yap›l›r.

AÇIKLAMA

GVK mük. 80/2 3 4 5 6 GVK 81,
mük.81 2004/8295 say›l› BKK

GVK mük.80/1 mük.81, 227 ve 243 nolu GV Tebli¤leri
2004/8295 say›l› BKK

GVK mük.80/1 mük.81, 227 ve 243 nolu GV
Tebli¤leri 2004/8295 say›l› BKK

YASAL DAYANAK
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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‹
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PRAT‹K B‹LG‹LER
VERG‹ TÜRLER‹
VERG‹ KODU
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0010
0011
0012
0014
0015
0017
0021
0022
0027
0032
0033
0040
0046
0048
0049
0050
0051
0053
0056
0057
0060
0061
0062
0071
0073
0074
0091
0092
0093
0094
1013
1018
1020
1030
1042
1043

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

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

VERG‹ MAHKEMES‹NE

DANIfiTAY’A

‹HT‹YAT‹ HACZE

TEMY‹Z DAVASI AÇMA

VERG‹ MAHKEMES‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKA

HAC‹Z VARAKASINA

ÖDEME EMR‹NE

F‹fi‹NE

2577 SAYILI KANUN
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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‹

