B‹LG‹SAYARLI MUHASEBE
PROGRAMLARI STANDARTLARININ
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baflkan›
G‹R‹fi
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. Uluslar aras› muhasebe standartlar›na uygun türkiye muhasebe standartlar› türkiye muhasebe standartlar› kurulu taraf›ndan oluflturularak bugüne kadar 18 Adet standart Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r. Di¤er taraftan TÜRMOB taraf›ndan oluflturulmufl Türkiye Denetim
Standartlar› Kurulu da Uluslararas› denetim standartlar› konusunda çal›flmalar›n›
sürdürmektedir. Bu geliflmeler çerçevesinde gerek ulusal gerekse uluslararas› düzeyde do¤ru güvenilir ve karfl›laflt›r›labilir bilgi üretilmesi aç›s›ndan Bilgisayarl›
Muhasebe Programlar› Standartlar›n›n da haz›rl›k çal›flmalar›na bafllanm›fl olmas›n› ortak muhasebe dilinin oluflumu aç›s›ndan olumlu buluyor ve destekliyoruz.
Ancak henüzi çal›flmalar› süren tasla¤›n taraflar›yla tart›fl›larak vergi anlay›fl›ndan uzak, muhasebenin tan›m›na uygun fonksiyonlar›n tümünü yerine getirecek
asgari özelliklere sahip, zaman›nda ve kaliteli bilgi üretmenin yan› s›ra bu bilginin yorumlanmas› sonucunda iflletmeye de¤er yaratacak ve h›zl› karar alma sürecine destek olacak mali ve yönetsel bilgiyi ortaya ç›karacak esasta olmakla beraber, Türk Ticaret Kanunu tasla¤›na, Ulusal ve Uluslar aras› muhasebe standartlar›na uyumlu bir muhasebe programlar› standartlar› çal›flmas› olmas›n› diliyoruz.
1. Bilgisayarl› Muhasebe Bilgi Sistemlerinde Mevcut Durum
Ülkemizde bilgisayarlar›n ifl hayat›nda yayg›n bir flekilde kullan›lmaya bafllamas› 1980’li y›llar›n bafl›na rastlamaktad›r. O günden günümüze kadar geçen sürede konu ile ilgili olarak çok önemli ve h›zl› geliflmeler yaflanm›flt›r ve bu geliflmeler yaflanmaya devam etmektedir.
Bilgisayarlar ifl dünyas›nda daha çok “muhasebe fonksiyonu” kapsam›nda yer
alan faaliyetlerin, daha h›zl›, daha güvenli ve daha düflük maliyetle yerine getirilmesi amac›yla kullan›lmaktad›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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r›-manuel olarak otomasyona ba¤lanm›fl olan sistemler bu grubu oluflturmaktad›r.

Muhasebe faaliyetlerinin bilgisayar ortam›nda izlenmesinde öncülük eden
programlar “genel muhasebe programlar›” fleklinde yap›land›r›lm›flt›r. Bu
programlarda, iflletme olaylar›n› temsil
eden ve baflka ortamlarda haz›rlanm›fl
fatura ve benzeri belgelerin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin “muhasebe
fiflleri” ne dönüfltürülerek ifllenmesi
gerçeklefltirilmektedir. Günümüzde oldukça geride kalm›fl say›labilecek bu
tür sistemleri kullanan iflletmeler ve
muhasebe hizmeti veren bürolara rastlamak mümkündür.
Bu tip programlar›n temel ürünü devlet
birimlerine verilecek beyan ve bildirimlerin daha h›zl› bir flekilde haz›rlanmas›n› sa¤lamakt›r. Bu tip programlar›n yer ald›¤› ortamlarda iflletme kararlar›n›n al›nmas›nda yard›mc› olabilecek bilgilerin üretildi¤ini iddia etmek
mümkün de¤ildir.
Bugün muhasebe bilgi sistemlerinde
ifllemler;
a. Yar› Otomatik Entegre sistemler :
Bu tip sistemlerde, genel muhasebe
programlar›nda gerçeklefltirilen faaliyetlerin yan›nda di¤er baz› iflletme faaliyetleri de bilgisayar ortam›nda yürütülebilmektedir. Örne¤in stok kontrolü, müflteri takibi, çek – senet, nakit gibi ödeme belgelerinin izlenmesi, banka hesaplar›n›n takibi, personel ile ilgili ifllemlerin bilgisayar ortam›nda izlenmesi, vb bu faaliyetlerin muhasebe
fifllerine dönüfltürülerek kay›tlara al›nmas› ve dolay›s›yla muhasebe faaliyetleri kapsam›nda ifllenmesi ifllemleri ya‹SMMMO Yay›n Organ›

b. Tam Otomatik Entegre Sistemler:
Bu gruba giren sistemlerde, yukar›da
belirtilen muhasebe faaliyetlerine destek olarak yürütülen faaliyetlerin do¤rudan-otomatik olarak muhasebelefltirilmesi, di¤er bir ifade ile muhasebe
fifllerine dönüfltürülmesi ifllemleri gerçeklefltirilebilmektedir. Kuflkusuz bu
tip sistemler yukar›da aç›klanmaya çal›fl›lan sistemlerden daha ileride bulunmaktad›r. Bu sistemler daha çok orta
ve büyük ölçekli iflletmelerde karfl›m›za ç›kmaktad›r.

c. Firma Kaynak Planlama Sistemleri :
Günümüzde firmalar faaliyetlerinin
büyük bir bölümünü bilgi ifllem ortamlar›nda gerçeklefltirmeye yönelmektedir. Bunun sonucunda gerek operasyonel ifllemler, gerekse finansal ifllemler
bilgi ifllem sistemleri ile bir bütünlük
içinde ve çok boyutlu olarak gerçeklefltirilmektedir. Bu konuda gerek ülkemizde gerekse ülkemiz d›fl›nda firma kaynak planlama sitemleri olarak,
SAP, BAAN, ORACLEE, MIS9000,
vb ürünlere s›kça rastlanmaktad›r. Bu
ürünler firmalar›n her türlü yönetsel ve
yürütsel faaliyetlerinin çözümünde,
gözlemlerimize göre, önemli tasarruflar sa¤lad›klar› görülmektedir.
2. Belge Muhasebesinden ‹fllem
Muhasebesine Geçifl

Günümüzde gelinen noktada gerek ülkeler gerekse iflletmeler ka¤›t-defter
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k›m yeniden düzenlemeler söz konusu
olmufltur. 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’ nda bu hususta zaman içerisinde
de¤iflik düzenlemelere gidilmifl ve
mevcut tebli¤ taslaklar›ndan da anlafl›laca¤› gibi gidilmeye de devam edilecektir.

gibi unsurlar ile u¤raflmaktan gün geçtikçe uzaklaflt›rmaktad›rlar.

Bu durum da “belge muhasebesi” yaklafl›m›ndan “ifllem muhasebesi” yaklafl›m›na do¤ru bir e¤ilim söz konusudur. Elektronik veri de¤iflimi sistemi
ile elektronik ortamda fatura düzenlemek veya vergi dairesine beyanda bulunmak, para tahsil etmek veya ödeme
yapmak oldukça kolay hale gelmifltir.
Defter ve belgelerin olmad›¤› bir dünya içinde yaflamamam›z flu an gündemimizdedir. Bu konuda güvenilir sistemler gelifltirildikçe yaflam bu yönde
de¤iflim gösterecektir. Bu durum, ifllem tiplerinin her firmada karfl›lafl›labilecek gereksinimleri, karfl›layacak
flekilde yap›lanmakta ve yayg›nlaflmaktad›r.

a. Müteharrik yaprakl› yasal defter
kullanabilme

Yasal muhasebe defterlerinin bilgisayar ortam›nda kullan›lan sürekli formlara bas›lmas› için daha önceleri Maliye Bakanl›¤›’nda özel izin almak gerekirken, 1985 y›l›nda yevmiye defterini
tan›mlayan VUK md. 183’e 3239 say›l› yasa ile getirilen bir de¤ifliklikle mükelleflerin iste¤e ba¤l› olarak “yevmiye defteri ve tutulmas› zorunlu di¤er
defterlerini müteharrik yaprakl› olarak” kullanabilmelerine olanak tan›nm›flt›r.

3. Vergi Mevzuat›nda (VUK)
Elektronik ‹fllemler ve Bilgisayarl›
Muhasebe ‹le ‹lgili Geliflmeler

VUK md. 218’de yine bu düzenleme
ile ilgili olarak “tasdikli müteharrik
yapraklarda bu yapraklar›n s›ras› bozulamaz ve bunlar y›rt›lamaz” fleklinde bir hüküm getirilmifl bulunmaktad›r.

Vergi alan›ndaki teknolojiye dayal›
geliflmenin sadece elektronik beyannameden ibaret oldu¤unu düflünmek yan›lt›c› olur. Asl›nda hedeflenen, vergi
bayan›ndan vergi ödemesine ve vergi
denetimine kadar tüm unsurlar›n bilgi
teknolojisine ba¤l› oldu¤u bir elektronik vergi idaresidir.

b. Bilgisayar ortam›nda uyulacak
kurallar ve standartlar› belirleme
yetkisi

Vergi ve muhasebenin bilgi teknolojisi
çerçevesindeki de¤iflimine göz att›ktan
sonra, bu geliflmelerin vergi mevzuat›m›za nas›l yans›d›¤›na bakmakta yarar
vard›r. Bilgisayar ortam›nda muhasebe
uygulamalar›ndaki geliflmelere koflut
olarak Türk vergi mevzuat›nda bir ta‹SMMMO Yay›n Organ›

Bilgisayar ortam›nda muhasebe ile ilgili bu ilk düzenlemeden 10 y›l sonra
Maliye Bakanl›¤› bu alanda uyulacak
kurallar, yaz›l›m standartlar› ve genel
olarak uygulamaya iliflkin usul ve
esaslar› belirleme ihtiyac›n›n hissetmifltir. 1995 y›l›nda kabul edilen 4108
9
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say›l› yasan›n muhasebe usul ile ilgili
VUK md. 175’ e getirdi¤i bir de¤ifliklikle Maliye Bakanl›¤›’na “muhasebe
kay›tlar›n› bilgisayar programlar› arac›l›¤›yla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlar›n› üreten gerçek ve
tüzel kiflilerce uyulmas› gereken kurallar› ve bilgisayar programlar›n›n içermesi gereken asgari hususlar ile standartlar› ve uygulamaya iliflkin usul ve
esaslar› belirleme” yetkisi verilmifl oldu.

kapsad›¤›n› da özellikle belirtmek gerekir.
Maddedeki baflka bir de¤ifliklik ise bilgisayar flifreleri için de ibraz ve arz zorunlulu¤u getirmektedir.

d. Deftersiz muhasebe

Bilgisayar ortam›nda muhasebe konusunda 4369 say›l› yasan›n yapt›¤› en
önemli düzenli VUK mük. md. 257
çerçevesinde olmufltur. Madde bir yandan muhasebenin elektronik araçlarla
yap›lmas› veya bu kay›t ortamlar›nda
saklanmas› için Maliye Bakanl›¤›’na
izin verme veya zorunluluk getirme
yetkisini vermektedir. Bu hükümle
deftersiz ve kag›ts›z bir muhasebe için
yasal bir çerçeve oluflturmaya do¤ru
bir ilk ad›m at›lm›fl bulunmaktad›r.

Ancak hukuksal aç›dan genifl bir çerçeve oluflturmas›na ra¤men Bakanl›k
bugüne kadar bu yetkiyi yeni kullanmaya bafllam›flt›r.
c. Bilgisayar ortam›n›n vergi
denetim alan›na dahil edilmesi

e. Elektronik defter, Elektronik
belge, Elektronik kay›t

Vergi mevzuat›nda 1998 y›l›nda yap›lan genifl kapsaml› de¤ifliklikler aras›nda bilgisayarl› muhasebe alan›nda da
bir tak›m yeniden düzenlemeler yap›lm›flt›r.

30.12.2001 tarihinde yay›mlanan 4731
say›l› kanunun 4/E maddesiyle VUK
Mük.Md 2 eklenen f›kra ile Maliye
Bakanl›¤›; elektronik defter, belge ve
kay›tlar›n oluflturulmas›, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz› ile
defter ve belgelerin elektronik ortamda
tutulmas› ve düzenlenmesi uygulamas›na iliflkin usul ve esaslar› belirleme
yetkisini alm›flt›r. Bu maddeyle ilgili
VUK Genel Tebli¤ Tasla¤› da haz›rlanm›fl olup internet sitesinde tart›flmaya aç›lm›flt›r.

4369 say›l› yasa bilgisayar ortam›nda
muhasebe ile ilgili olarak Vergi Usul
Kanunu’ nun iki maddesini de¤ifltirmifltir.

Yasa koyucu, VUK md. 256’ da yapt›¤› de¤ifliklikle vergi mükellefi ve di¤er
sorumlular›n muhafaza ve ibraz zorunlulu¤u bulunan defter ve belgelere
özellikle “manyetik teyp, disket ve
benzeri ortamlar› ekleyerek muhasebenin yürütüldü¤ü bilgisayar ortam›n›
vergi denetimi alan›na dahil etmifltir.
Bu ba¤lamada “disket ve benzeri ortamlar” ifadesinin çok genifl bir alan›
‹SMMMO Yay›n Organ›

4. Bilgisayarl› Muhasebe Programlar›n›n de¤erlendirilmesi

1. Program standartlar› ile ilgili yap›lacak düzenlemede, Tek Düzen Hesap
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Plan› ile ilgili 1 no lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤indeki
“Düzenlemenin Amac›” ve “Düzenlemenin Niteli¤i” bafll›klar›nda oldu¤u
gibi, as›l amac›n vergi de¤il muhasebenin tan›m›ndaki fonksiyonlar oldu¤u
aç›kça belirlenmelidir.
2. Onaylanmam›fl muhasebe programlar›n› kullanan mükellefler ile kendi
gelifltirdikleri ve bu Tebli¤le belirlenen asgari standartlara uygun olmayan
programlar› kullanan mükelleflerin
vergi incelemesine öncelik verilecektir. ‹baresi hukuka ayk›r› ve tehdit niteli¤indedir. Bugün küçük orta iflletmelerin muhasebe kay›tlar› ve ifllemleri
meslek mensuplar›n›n bürolar›nda yap›lmaktad›r. Burada meslek mensuplar› mükellef karfl›s›nda zor durumda kalacakt›r.
3. Bugün piyasada var olan ve kullan›lan yaz›l›mlar›n büyük bir k›sm› aranan bu standartlara uygun de¤ildir.
Yap›lacak versiyon de¤iflikli¤i ile de
bu eksiklikler k›sa sürede tamamlanamayaca¤›ndan , Bakanl›k onay› al›nmas› mümkün olmayacakt›r. Programlar›n (software) ve donan›mlar›n
(hardware) tümden de¤iflmesi gerekecektir. Bunlar›n yenilenmesi ise mükelleflere ve meslek mensuplar›na ciddi maliyetler getirecektir. Bunun için
standartlar belirlendikten sonra, zorunlu uygulama için makul ölçüde bir süre belirlenmelidir.
4. Mükellefler ve meslek mensuplar›,
sat›n alm›fl olduklar› onayl› muhasebe
programlar›nda yasal de¤iflikliklerin
‹SMMMO Yay›n Organ›

meydana geldi¤i süreç de tebli¤de belirtilen asgari husus ve standartlara uygun olarak güncellemeyen, muhasebe
bilgisayar programlar›n› üreten kiflilerin mükellef ve meslek mensuplar›na
karfl› sorumluluklar› ve bu program›
kullanan mükellef ve meslek mensubunun lisans haklar›n›n durumu ne olacakt›r.

5. Taslaktaki, kontrol numaras› uygulamas› ile, biten ay›n sonu itibariyle
yap›lmas› gereken ifl ve ifllemlerin tümünün takip eden ay sonuna kadar tamamlanmas› ve geriye do¤ru kay›t girilmesinin önlenmesi öngörülmüfltür.
Uygulamada belge ak›fl› kontrollü ve
h›zl› sa¤lanamad›¤›ndan bu uygulama
mükellefleri ve meslek mensuplar›n›
zor durumda b›rakacakt›r.

6. Taslakta, tebli¤in kapsam› belirlenirken herhangi bir iflletme büyüklü¤ü
ölçüsü, iflletme veya bilanço esas›na
göre defter tutma ayr›m› belirtilmemifl,
muhasebe kay›tlar›n› bilgisayar yaz›l›m› ile tutanlar kapsam içine al›nm›flt›r.
Muhasebe kay›tlar›n› bilgisayar yaz›l›m›nda tutmay›p manuel olarak defter
ortam›nda tutanlar kapsam d›fl›nda tutulmufltur. manuel ortam›nda defter
tutmak ödüllendirilmifltir. Ayr›ca,
elektronik defter belge tebli¤i tasla¤›na gönderme yap›larak bu mükellefler
kapsam d›fl›nda tutulmufltur. Bilindi¤i
üzere elektronik defter belge tasla¤›nda, bu taslaktaki programlara iliflkin
standartlar yer almamaktad›r. Elektronik defterlerin en az bu tebli¤deki standartlar› tafl›mas› gerekece¤inden bu
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Mali ÇÖZÜM 73

mükelleflerin kapsam d›fl›nda tutulmamas› gerekir.
7. Muhasebede ifl ve ifllemleri bu taslakta belirtilen bakanl›k onay› alm›fl
standartlara uygun programlar ile yap›lsa bile; hali haz›rda oldu¤u gibi, kag›t ortam›ndaki yasal defterlere bas›lmas› zorunlulu¤u devam etmektedir.
Hatta buna iliflkin zaman›nda ka¤›da
bas›l›p bas›lmad›¤›na dair kontrol bile
konmufltur. Bu düzenlemeden sonra,
kay›tlar›n› standartlara uygun yaz›l›mlar ile tutan mükelleflerin, 3568 say›l›
kanuna göre yetki alm›fl meslek mensuplar› ile sözleflme imzalam›fl olmalar› flart› ile defter yazma mükellefiyetleri ihtiyari hale getirilmelidir.
8. Programlar›n amaca ve standartlara
uygun olup olmad›¤›n› en iyi test edecek olanlar, bunlar›n kullan›c›lar›d›r.
Mevcut yaz›l›mlar kullan›c›lar yani
meslek mensuplar›n›n ihtiyaçlar›, önerileri, hata ve eksiklikleri tespit edip
düzelttirmeleri sayesinde belli seviyelere gelmifltir. Bunun için, test komisyonundaki meslek mensuplar›n›n say›s› artt›r›lmal›d›r. Ayr›ca Muhasebe
Standartlar›na uygunlu¤u aç›s›ndan bu
komisyona Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulundan da temsilci al›nmal›d›r.
9. E¤er yasal defterleri yazd›rma ifllemi ihtiyari hale getirilmeyecekse, tasla¤›n 3.1 bölümündeki 14 maddelik
yevmiye defterindeki asgari bilgilerin hiçbir ka¤›da s›¤mas› mümkün de¤ildir. Faturadaki bilgilerin, ücret bordrosundaki bilgilerin, vergi numaras›
‹SMMMO Yay›n Organ›

ile birlikte T.C Kimlik numaras›n›n,
bir faturadaki birden fazla çeflidin
KDV oranlar›n›n, yevmiye defterine
ayr› ayr› yaz›lmas›n›n istenmesi uygulamada büyük aksakl›klar yarataca¤›ndan daha pratik çözüm düflünülmelidir.

10. Bölüm 3.2’ deki hesaplar›n alt seviyede kodlanmas›, hesap isimlerinin
kullan›lmas› ve listelenmesi bölümünde; Muhasebe Sistemi uygulama Genel tebli¤ine göre alt seviyede hesap
kullan›mlar›n›n tamamen iflletmelerin
ihtiyaçlar›na göre serbestçe belirleyebilmesi kural›na ayk›r› olarak, oldukça
detayl› bir takip istenmifltir. Bilindi¤i
üzere, literatür de bile alt hesap açma
kurallar› ve standartlar› mevcut de¤ildir. Bu duruma göre düzenleme yap›lmal›d›r.
11. Tasla¤›n 3.5.bölümü bütünüyle
kald›r›lmal›d›r. Zira TDHP’ ne göre
Alacak ve Borç karakterli hesaplar,
dönem içinde özellikle iade ifllemlerinde, belgelerin ödemeye göre geç kay›tlara girmesi hallerinde ters yönde ifllem görebilmektedir. Hesaplar›n ters
bakiye vermelerini önlemek için kay›t
girilmesine engel olmak, ticari hayat›n
gerçekleri ile ba¤daflmaz. Bu durum
göz önünde bulundurulmal›d›r.

SONUÇ

Bugün elektronik muhasebenin tüm
kurum ve kurallar› ile ifllerlik kazanabilmesi ancak yasal altyap› yetersizliklerinin giderilmesiyle mümkün olacakt›r.
Elektronik muhasebe verileri konusunda 4369 ve 4731 say›l› kanunlar ile
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213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklikler ile Maliye Bakanl›¤›’nca yap›lan çal›flmalar, di¤er taraftan sosyal güvenlik sisteminde yap›lacak ifllemlerin de büyük bir ço¤unlu¤unun elektronik ortamda yap›l›r hale
gelmesi umut verici düzeydedir.

Ayr›ca yeni Türk Ticaret Kanunu kapsam›nda ticaret hukuku teknolojik geliflmelerden önemli derecede etkilenmifltir: ‹nternetin günlük hayata s›ra d›fl› bir h›zla girip her alanda kullan›l›r
hale gelmesi, hukuku da etkilemifltir.

Bilgi teknolojilerinin geldi¤i nokta göz
önüne al›nd›¤›nda yasal yetersizliklerin ciddi sorunlara yol açt›¤› görülmektedir. ‹flletmelerin finansal ifllemlerinde elektronik muhasebeye geçmelerine
karfl›n yasal ifllemlerinde kag›da ba¤l›

‹SMMMO Yay›n Organ›

kay›t ortamlar›n› kullanmak zorunda
kalmalar› eski yap›lanmalardan çok
farkl› olmayacakt›r.
Bu yasal yetersizlikler iflletmelerin bu
yönde önünü t›kayacakt›r.

Elektronik muhasebe ve programlar›n
standartlaflmas›na dönük çal›flmalar art›k dönüflü olmayan bir giriflimdir. Bilgi teknolojileri elektronik denetim aç›s›ndan vazgeçilemez bir öneme sahip
olup bilgi teknolojilerinin denetimde
açaca¤› yeni ufuklar biz meslek mensuplar›n› yak›ndan ilgilendiren önemli
konulard›r. Meslek odalar› ve mensuplar› olarak bizler bu geliflmelerin bilincinde olup gelece¤e haz›r olmak için
çal›flmalar›m›z› bu yönde yo¤unlaflt›rmaktay›z.
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2005 TAKV‹M YILINA A‹T KURUMLAR
VERG‹S‹ ‹LE STOPAJ GEL‹R VERG‹S‹
BEYANNAMES‹N‹N DÜZENLENMES‹
VE KAR DA⁄ITIMINA ‹L‹fiK‹N B‹R
ÖRNEK ÇALIfiMA
Dr. Ahmet KAVAK
Yeminli Mali Müflavir

B

ir Anonim fiirketin sermayesi 80.000.00 YTL. olup, 1 Ocak 2005 - 31 Aral›k 2005 hesap dönemi faaliyet sonuçlar› ile ilgili veriler afla¤›daki gibidir.

◊ Kurumun faaliyet sonucu ticari bilânço kar› 112.500.00 YTL' dir.
◊ Kurum kazanc›na dahil olan gelir unsurlar› flunlard›r;
a) Kurumun kanuni ve ifl merkezi Paris' de bulunan ve 5 y›ldan beri %32 oran›nda hissesine sahip oldu¤u finansal kiralama faaliyetinde bulunan bir kurumdan
elde edilen ifltirak kazanc› 2.000.00 YTL.
b) Kanuni merkezi Mufl’ta bulunan bir A.fi.’den sa¤lanan ifltirak kazanc›
13.200.00 YTL.
c) Personelden olan alacak karfl›l›¤›nda elde edilen faiz geliri l.650.00 YTL.
d) A Tipi yat›r›m fonu kat›lma belgesi karfl›l›¤› elde edilen kar pay› toplam›
3.600.00 YTL.
e) Risk sermayesi yat›r›m fonu kat›lma belgesi karfl›l›¤› elde edilen kar pay
toplam› 6.800.00 YTL.
f) Kurumun 2004 y›l›nda Eskiflehir’ de faaliyete geçirilen okul iflletmecili¤i
nedeniyle elde edilen geliri 11.200.00 YTL.
g) Sermaye art›r›m› nedeniyle kurumca ç›kart›lan hisse senetlerinin itibari
de¤erleri üzerinde sat›fl›ndan sa¤lanan emisyon primi 2.200.00 YTL
h) 03.01.2000 tarihinde iktisap edilen gayrimenkul 14.08.2005 tarihinde sat›lm›fl
ve bu sat›fltan elde edilen 9.000.00 YTL kar, gerekli yasal koflullar süresi içinde
yerine getirilerek 10.04.2006 tarihinde sermayeye eklenmifltir.
i) 23.07.1992 tarihinde ve 11.08.1996 tarihinde borçlanma yolu ile iktisap
edilen ifltirak hisselerinin elden ç›kar›lmas› karfl›l›¤›nda 4.600.00 YTL kar

‹SMMMO Yay›n Organ›
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sa¤lanm›fl ve sa¤lanan bu kazanc›n
tamam›n›n sermaye art›r›m›nda
kullan›lmas› yönünde 15.02.2006
tarihinde karar al›narak ifllemlere
bafllan›lm›flt›r.

j) Kamu ortakl›¤›nca ç›kar›lan menkul
k›ymetlerden elde edilen gelir (brüt)
toplam› 1.400.00 YTL’d›r.
k) Kurum dönem sonu itibariyle,
turizm iflletme belgesi kapsam›nda
elde etti¤i has›lat›n toplam›,
12.000.00 YTL’d›r. (Kambiyo
mevzuat›na göre TL çevrildi¤i
tevsik edilmifltir.)
l) Kurumun bankadaki 6 ay vadeli
mevduat hesab› nedeniyle elde
etmifl oldu¤u brüt faiz tutar›
2.450.00 YTL. dir.

◊ Kurumun 26.06.2002 tarihinde alm›fl
oldu¤u yat›r›m teflvik belgesine istinaden 2005 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i yat›r›m harcamalar› nedeniyle, eski hükümlere tabi olarak yararlanaca¤› yat›r›m indirim tutar› 5.000.00 YTL ve teflvik belgesine ba¤l› olmaks›z›n 2005
y›l›nda gerçeklefltirdi¤i yat›r›m harcamalar›n›n tutar› da 1.000.00 YTL. dir.

◊ Kurumun 25.03.2006 tarihinde yap›lan genel kurulda personele 10.000.00
YTL tutar›nda temettü ikramiyesi verilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

® 2005 vergilendirme dönemine iliflkin bir k›s›m giderlerin faturas› 2006
y›l›n›n flubat ay› içinde kendilerine
ulaflm›fl ve 2005 y›l› kanuni defterlerin
kapat›lm›fl olmas› nedeniyle bu faturalar›n katma de¤er vergisi dahil toplam
‹SMMMO Yay›n Organ›

tutar› 2.500.00 YTL. 2006 y›l› kanuni
defterlerine geçmifl y›l gideri olarak
kaydedilmifltir.
◊ Mevduat faiz gelirleri nedeniyle tevkif yolu ile ödenen gelir vergisi 392.00
YTL.
◊ Kanunen kabul edilmeyen giderler
toplam› 6.160.00 YTL'd›r.

◊ Kurum vergiden muaf bir vakfa yapt›¤› 2.250.00 YTL ba¤›fl ile kamu yarar›na çal›flan bir derne¤e yapt›¤› 150.00
YTL tutar›ndaki ba¤›fl› gider olarak kay›tlar›na intikal ettirmifltir.
◊ 2005 y›l› içinde ödenen geçici vergi
miktar› 2.836.00 YTL'd›r.
Yukar›da belirtilen veriler dikkate al›narak bahsi geçen A.fi.'nin kurumlar
vergisi ve stopaj gelir vergisi beyan› ile
kar da¤›t›m› afla¤›daki gibi olacakt›r.
A- KURUMLAR VERG‹S‹ BEYANI

a) Kurumlar Vergisi Matrah›n›n
Hesab›

Kurumlar vergisi matrah›n›n hesaplanmas› s›ras›nda; kanunen kabul edilen
ve edilmeyen giderleri bak›m›ndan
G.V.K.' nun 40 ve 41’nci, K.V.K.’nun
14, Mük.14,15, 16, ve 17' nci,
M.T.V.K.’nun 14’ncü maddeleri ile
indirim ve istisnalarla ilgili olarak da;
G.V.K.' nun 19 , 4842 say›l› kanunla
kald›r›lmadan önceki Ek. 1-6’nc› maddeleri ve Geçiçi 61’nci maddesi hükmü
ile K.V.K.' nun 8’inci maddesi hükümlerinin dikkate al›nmas› gerekmektedir. Buna göre;
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◊ Kurumun Ticari Kazanc›

112.500.00 YTL

8.560.00 YTL

◊ ‹laveler

K.K. Edilmeyen Giderler

(K.K.E.G. + Ba¤›fllar›n Toplam›*)

8.560.00 YTL________________

Kurum Kazanc› 121.060.00 YTL

◊ ‹stisna ve ‹ndirimler
‹fltirak Kazançlar›

13.200.00 YTL

Okul ‹flletme Geliri

(60.500.00)YTL

11.200.00 YTL

Emisyon Primi

2.200.00 YTL

Gayrimenkul Sat›fl Kazanc›

9.000.00 YTL

‹fltirak Sat›fl Kazanc›

4.600.00 YTL

Personele Temettü ‹kramiyesi

10.000.00 YTL

Yat›r›m ‹ndirimi (T.Belgeli-Eski)

5.000.00 YTL

Yat›r›m ‹ndirimi (Belgesiz-Yeni)

(1.000.00 YTL x %40)

400.00 YTL

Geç Gelen 2005 Y›l› Gider Faturas›

2.500.00 YTL

Ba¤›fllar **

2.400.00 YTL

® Kurumlar Vergisi Matrah›

60.560.00 YTL

* Yap›lan ba¤›fllar kazanc›n tespitinde gider yaz›lmas› mümkün olmad›¤›ndan, gider
kaydedilen bu ba¤›fllar önce K.K.E.G. olarak ticari kazanca eklenmifltir.

** Beyannamede beyan edilen kurum kazanc›n›n %5’ini geçmedi¤inden bu ba¤›fllar›n
tamam› beyanname üzerinde ayr›ca gösterilerek kazançtan indirilmifltir.

b) Kurumlar Vergisi Hesab›

Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 25' nci maddesi hükmü dikkate al›nd›¤›nda kurum matrah›n›n %30'u kurumlar vergisi olarak hesaplan›p beyan edilecektir.
Buna göre;

- Kurumlar Vergisi (60.560.00 x %30) = 18.168.00 YTL

Hesaplanan kurumlar vergisinden ödenecek kurumlar vergisi tutar›n hesaplanmas›:
◊ Hesaplanan Kurumlar Vergisi

◊ 2005 Y›l› ‹çinde Ödenen Geçici Vergi

◊ 2005 Y›l› ‹çinde Tevkif Edilen Gelir Vergisi
◊ Ödenecek Kurumlar Vergisi
‹SMMMO Yay›n Organ›
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18.168.00 YTL

(2.836.00)YTL

(392.00)YTL

14.940.00 YTL
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muhtasar beyanname ile beyan edilip,
26’nc› günü akflam›na kadar ödenecektir.
Yukar›da aç›klanan ve kurumlar vergisinden istisna edilen yat›r›m indirimi
üzerinden G.V.K. nun Geçici 61 nci
madde kapsam›nda yap›lacak tevkifat
s›ras›nda söz konusu kazançlar›n ortaklara da¤›t›lm›fl olup olmamas› veya
tamam›n›n sermaye art›r›m›nda kullan›lmas› veya k›smen da¤›t›lmas› tevkifat yap›lmas›na engel teflkil etmeyecektir.
Ayr›ca kurumlar vergisinden istisna
edilen yat›r›m indirimi üzerinden yap›lan söz konusu tevkifat tutarlar› hiç bir
flekilde mahsup edilmeyecektir. Bunun
nedeni tevkifata tabi tutulan söz konusu istisna kazançlar›n›n ortaklara da¤›t›m› sonras›nda bunu elde eden gerçek
kifli ortaklar ald›klar› kar pay›n›n net
tutar›na elde edilen kar pay›n›n 1/9’u
eklendikten sonra, bulunan tutar›n yar›s› vergiye tabi gelir olarak dikkate
al›nacak ve bu kar pay› için y›ll›k beyanname verilmesi halinde beyan edilen kar pay›n›n 1/5’i beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden
mahsup edilecek olmas›ndand›r.
Yukar›da belirtilen istisnalar d›fl›ndaki
kazanc›n ortaklara da¤›t›lmamas› veya
tamam›n›n veya bir k›sm›n›n sermaye
art›r›m›nda kullan›lmas› durumunda
G.V.K. 94/6-b maddesi kapsam›nda
hiç bir flekilde tevkifata tabi tutulmayacakt›r.
Yukar›da
verilen
örne¤imizde,
2.150.00 YTL ola¤anüstü yedek ayr›-

Yukar›da belirlenen kurumlar vergisi
tutar› 14.940.00 YTL beyanname verme süresi içinde ödenecektir.
B. STOPAJ GEL‹R VERG‹S‹
BEYANI

Stopaj gelir vergisi matrah›n›n hesaplanmas›nda, genel olarak G.V.K.’nun
75 ve 94 ile Geçici 61'inci madde hükümleri ve konuya iliflkin olarak yay›nlanan genel tebli¤ hükümleri dikkate al›nacakt›r.

Yukar›daki örnek dikkate al›narak ve
kurumun kar da¤›t›m› karar› almad›¤›
varsay›m›ndan hareketle stopaj gelir
vergisi matrah›, G.V.K.’nun Geçici 61
nci maddesi hükmü dikkate al›narak
sadece kurumlar vergisinden istisna
edilen ve eski hükümlere göre yararlan›lan yat›r›m indirimi istisna tutar›
5.000.00 YTL olacakt›r.
Bu tutar üzerinde yap›lacak gelir
vergisi tevkifat› G.V.K. Geçici 61
nci maddesi kapsam›nda %19.8 oran›nda (5.000.00 x % 19.8) = 990.00
YTL olacakt›r.

Kurumlar vergisi ile yukar›da belirtilen
gelir vergisi tevkifat tutar› toplam› olan
(18.168.00 + 990.00) = 19.158.00 YTL
dönemin vergi karfl›l›¤› olarak,
31.12.2005 tarihi itibariyle düzenlenen
bilanço ve gelir tablosunda yer verilecektir.
Stopaj gelir vergisi matrah› üzerinden
hesaplanan gelir vergisi kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi süresini takip eden ay›n 20’nci günü akflam›na
kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine
‹SMMMO Yay›n Organ›
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m› yan›nda, kurumun tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmek koflulu ile kar›n
tamam›n› da¤›tma karar› ald›¤› hususu dikkate al›narak kar da¤›t›m› ifllemine geçebiliriz.
Buna göre yedek akçe ayr›m› ve kar da¤›t›m› ile kar da¤›t›m›na ba¤l› olarak stopaj matrah›n›n belirlenmesi ve tevkifat tutar›n›n hesaplanmas› afla¤›daki ayr›mda aç›klanm›flt›r.

C. YEDEK AKÇELER‹N AYRIMI VE KAR DA⁄ITIMI ‹LE KAR
DA⁄ITIMINA BA⁄LI OLARAK STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI
Örne¤imizdeki A.fi.'nin ödenmifl sermayesi 80.000.00 YTL'd›r. 2005 y›l›na kadar ay›rm›fl oldu¤u I. Tertip Yedek Akçe tutar› 12.450.00 YTL olup, 25.03.2006
tarihinde toplanan Genel Kurul’da, 2005 y›l› kar›ndan vergiler ve yasal yedekler
ile 2.150.00 YTL ola¤anüstü yedek akçe ve personele da¤›t›lacak 10.000.00
YTL temettü tutar›n› ayr›ld›ktan sonra kalan k›sm›n tamam›n›n ortaklara en geç
20.05.2006 tarihine kadar da¤›t›lmas›na karar al›nm›flt›r.
Kurumun ortaklar› hakk›nda bilgi afla¤›daki gibidir;
-Kurumun %20 hissesine sahip orta¤› tam mükellef bir anonim flirkettir.
-Kurumun %15 hissesine sahip orta¤› tam mükellef bir limited flirkettir.
-Kurumun %15 hissesine sahip orta¤› dar mükellef bir gerçek kiflidir.
-Kurumun %10 hissesine sahip orta¤› Türkiye’de ifl yeri olan ve bu ifl yeri
arac›l›¤› ile kar pay› alan dar mükellefiyete tabi bir anonim flirkettir.
-Kurumun %10 hissesine sahip orta¤› Türkiye’de faaliyet gösteren kamuya
yararl› bir dernektir.
-Kurumun %10 hissesine sahip orta¤› vergi muafiyeti alm›fl bir vak›ft›r.
-Kurumun %10 hissesine sahip orta¤› Türkiye’de ifl yeri ve daimi temsilcisi
olmayan dar mükellefiyete tabi bir flirkettir.
-Kurumun %10 hissesine sahip orta¤› ise tam mükellef bir gerçek kiflidir.
Buna göre kar da¤›t›m› ve da¤›t›ma ba¤l› stopaj matrah›n›n hesab› afla¤›daki flekilde yap›lacakt›r.
◊ Ticari Bilanço Kar›
112.500.00 YTL
(19.158.00) YTL
◊ Ödenecek vergi ve fonlar
Kurumlar vergisi
18.168.00 YTL
Stopaj gelir vergisi
990.00 YTL
Vergi Sonras› Kar 93.342.00 YTL
◊ I. Tertip Yedek Akçe (*)
(5.750.00) YTL
(3.550.00 +2.200.00)
‹SMMMO Yay›n Organ›
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◊ I. Temettü
(80.000.00 x %5)
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Kalan
Sermayeye Ek. G.M. ve ‹fltirak Sat›fl Kar›
Personel Da¤›t›lacak Temettü ‹kramiyesi (**)
Ola¤anüstü Yedek Akçe
Da¤›t›lacak Kar
II. Tertip Yedek Akçe (57.842.00 : 11)
II. Temettü

(4.000.00) YTL
83.592.00 YTL
(13.600.00) YTL
(10.000.00) YTL
(2.150.00) YTL
57.842.00 YTL
5.258.00 YTL
52.584.00 YTL

(*) a) I. Tertip yedek akçe, ödenmifl sermayenin %20'sine ulafl›l›ncaya kadar her
y›l safi kar›n %5'i oran›nda ayr›l›r. Bu hesaplamada vergi sonras› kar›n dikkate
al›nmas› gerekti¤i görüflünde olanlar varsa da bu görüfle, verginin ticari anlamda
bir gider mahiyetinde olmamas› nedeniyle, kat›lmamaktay›m. Ancak bankalar
bir yandan Bankalar Kanunu ve di¤er bir yandan da Ticaret Kanunu uyar›nca yedek akçe ay›rmaklar› zorunda olmalar› nedeniyle olsa gerek, Bankalar Birli¤ince yaz›lan bir yaz› ile bankalar›n vergi sonras› kardan yasal yedek ay›rmalar›na
olanak sa¤lanm›flt›r. Örne¤imizdeki kurumun ödenmifl sermayenin %20'si
(80.000.00 x %20)= 16.000.00 YTL olup bu y›la gelinceye kadar ayr›lan yedek
akçe tutar› 12.450.00 YTL oldu¤undan 2005 y›l› kar›ndan (112.500.00 x %5) =
5.625.00 YTL yedek akçe de¤il 3.550.00 YTL I. Tertip Yedek Akçe ayr›larak
yasal zorunluluk limiti tamamlanm›flt›r. Di¤er taraftan 2.200.00 YTL. emisyon
primi tutar› da belirtilen limite ba¤l› olmaks›z›n tamam› I. Tertip yedek akçeye
ilave edilmesi, T.T.K. yönünden bir zorunluluk oluflu nedeniyle bu tutarda I. Tertip yedek akçeye eklenmifltir.
b) Kurum genel kurul karar› ile dönem kar›n›n 10.000.00 YTL k›sm› personele
temettü ikramiyesi olarak da¤›t›m›na karar verilmifl olmas›na karfl›n 31.12.2005
tarihi itibariyle karfl›l›k ayr›lmamas› nedeniyle 1. Yedek akçenin hesaplanmas›
s›ras›nda bu tutar dikkate al›nmam›flt›r. Ancak, 31.12.2005 tarihi itibariyle karfl›l›k ayr›lm›fl olsa idi bu durumda, söz konusu temettü ticari aç›dan gider olmas›
nedeniyle 1. Yedek akçenin ayr›lmas›nda dikkate al›nm›fl olacakt›.
(**) Personele verilecek temettü ikramiyesi en geç kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresi içinde personele nakden veya hesaben da¤›t›l›p, tevkif edilen
gelir vergisinin ertesi ay›n 20’nci günü akflam›na kadar muhtasar beyanname ile
beyan edilip, 26’nc› günü akflam›na kadar ödenmesi gerekir. Aksi takdirde bu tutar üzerinde kurumlar vergisi tarh edilecek ve yap›lan tarhiyata vergi ziya› cezas› da uygulanacakt›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Kurumca ortaklara da¤›t›lacak toplam brüt kar ise (I. Temettü + II. Temettü)
(4.000.00 + 52.584.00)= 56.584.00 YTL olacakt›r.
Bu aflamadan sonra kar da¤›t›m›na ba¤l› olarak G.V.K. 94/6-b maddesi kapsam›nda ve bu maddeye dayan›larak yay›nlanan 10.12.2003 tarih ve 2003/6577 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› çerçevesinde yap›lacak % 10 oran›ndaki gelir vergisi tevkifat matrah›n›n hesaplanmas› afla¤›daki flekilde olacakt›r.
Bu hesaplamaya geçmeden önce da¤›t›lan toplam kar›n içinde yer alan ve G.V.K.
nun Geçici 61 nci maddesi kapsam›nda tevkifata tabi tutulan yat›r›m indirimi istisna tutar›n› düflmek ve kalan tutar› stopaj matrah› olarak belirlemek gerekmektedir.

Toplam da¤›t›lacak kar tutar› 56.584.00 YTL olmas›na ra¤men kar da¤›t›m›na
ba¤l› olarak G.V.K.’nun 94/6-b maddesi kapsam›nda yap›lacak tevkifat matrah›
afla¤›daki flekilde tespit edilecektir.
◊ Toplam Da¤›t›lacak Kar (1 )

56.584.00 YTL

◊ G.V.K. nun Geçici 61 nci Md. Göre
Tevkifata Tabi Tutulan Yat›r›m ‹ndiriminin
Net Tutar› (2)
(5.000.00 – 990.00 )(*)

4.010.00 YTL

◊ Vergilemeye Konu Da¤›t›lacak Kar (3 )=(1-2)

52.574.00 YTL

◊ Tam Mükellef Kurumlar ile ‹flyeri Türkiye’de
Bulunan Dar Mükellef Kurumlara Da¤›t›lan
Kar Pay› (**) (4 )

(23.658.30) YTL

◊ Di¤er Ortaklara Da¤›t›lan Kar (5 )=(3-4)
Tevkifat Matrah›

◊ % 10 Tevkif Edilen Gelir Vergisi (6 )= (5 x %10 )
◊ Ortaklara Net Da¤›t›lan Kar Pay›(***) (7 )= (1- 6)

28.915.70 YTL

2.891.56 YTL

53.692.44 YTL

* Yat›r›m indirimi üzerinden tevkif edilen vergi tutar› dikkate al›nm›flt›r.

** Kar›n %45’i tam mükellef kurumlar ile Türkiye’deki ifl yeri vas›tas›yla kar pay› alan
dar mükellef kuruma da¤›t›laca¤›ndan, bu tutar kar paylar› üzerinden yani (52.574.00
x %45 ) = 23.658.30 YTL’dan gelir vergisi tevkifat› yap›lmaz.
*** Ortaklar baz›nda kar da¤›t›m tablosu detayl› olarak yaz›n›n sonuna eklenmifltir.

Kar da¤›t›m s›ras›nda ortaklardan dar mükellefiyete tabi olanlar›n var olmas› durumunda, dar mükellef kurumun mukim oldu¤u ülke ile aram›zda yap›lm›fl vergi anlaflmas› bulundu¤u ve bu anlaflmada % 10’un alt›nda bir oran belirlenmifl ol‹SMMMO Yay›n Organ›
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du¤u takdirde yabanc› orta¤›n pay›na
isabet eden tevkifat matrah›na anlaflmada yaz›l› vergi oran› uygulanacakt›r.
Örne¤imizdeki dar mükelleflerin mukimi olduklar› ülkeler ile Türkiye aras›nda vergi anlaflmas› bulunmad›¤›
varsay›lm›flt›r.
D. KAR PAYI ALAN TAM
MÜKELLEF‹YETE TAB‹
GERÇEK K‹fi‹LER‹N YILLIK
BEYANNAME VERMELER‹
HAL‹NDE KAR PAYININ BEYANI

Öncelikli olarak tam mükellefiyete tabi bir gerçek kiflinin elde etmifl oldu¤u
ve üzerinden gelir vergisi tevkifat› yap›lm›fl menkul sermaye iratlar› için y›ll›k gelir vergisi beyannamesi vermek
veya vermek zorunda oldu¤u y›ll›k gelir vergisi beyannamesine bu kazançlar› dahil edip etmemesi bak›m›nda
G.V.K.’nun 86/1-c maddesi hükmünün
dikkate al›nmas› gerekmektedir.

Sözü edilen madde hükmü uyar›nca,
tam mükellefiyete tabi bir gerçek kiflinin bir vergilendirme döneminde elde
etmifl oldu¤u vergiye tabi kazanç ve
iratlar›n›n toplam› G.V.K.’ nun
103’ncü maddesinde yaz›l› tarifenin
ikinci gelir diliminde yer alan tutar› aflmamas› koflulu ile Türkiye’de gelir
vergisi tevkifat›na tabi tutulmufl menkul sermaye iratlar› için y›ll›k gelir
vergisi beyannamesi vermezler veya
baflka gelirleri nedeniyle y›ll›k gelir
vergisi beyannamesi vermek zorunda
olanlar ise, bu gelirlerini beyannameye
dahil etmezler.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Bu yasa hükmü dikkate al›narak kar
pay›n› alan tam mükellef gerçek kifliler
ald›klar› kar pay›n›n;
a.Yat›r›m indirimi istisnas›na isabet
eden kar pay› k›sm›n›n net tutar›n›n
1/9’nun bu tutara eklendikten sonra,
bulunan tutar›n yar›s›n› vergiye tabi
gelir olarak dikkate alacak ve y›ll›k beyanname ile beyan etmesi koflulu ile
hesaplanan gelir vergisinden, beyannameye dahil etti¤i kar pay› tutar›n›n
1/5’ini, kesinti yolu ile ödenmifl gelir
vergisi gibi mahsup edecektir.
fiöyleki; Örne¤imizdeki kurumun sermayesinin %10’una sahip tam mükellefiyete tabi gerçek kifli orta¤›n kurumdan ald›¤› ve yat›r›m indirimi istisnas›na iliflkin kar pay›n›n net tutar›n›n
9.000.00 YTL oldu¤unu varsayal›m.
Bu tutar›n 1/9’u olan (1/9 x 9.000.00)=
1.000.00 YTL al›nan 9.000.00YTL kar
pay›na eklenir ve bulunan 10.000.00
YTL kar pay›n›n yar›s› olan 5.000.00
YTL vergiden istisna edildi¤inden di¤er yar›s› olan 5.000.00 YTL vergilemede dikkate al›n›r. Bu tutar›n gelir
vergisi beyannamesi ile beyan› halinde, beyan üzerinden hesaplanan gelir
vergisinden, beyan edilen 5.000.00
YTL kar pay› tutar›n›n 1/5’i olan
1.000.00 YTL mahsup edilir.
b.Yat›r›m indirimi istisnas› d›fl›nda al›nan kar pay›n›n brüt tutar›n›n yar›s›
vergi d›fl› b›rak›lacak ve di¤er yar›s›
(yat›r›m indirimi istisnas› kapsam›ndaki vergilendirilecek tutar da dahil)
G.V.K nun 103 ncü maddesinde yaz›l›
tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan
Mali ÇÖZÜM - 73

tutar› aflmas› halinde y›ll›k beyanname
ile beyan edilecek ve beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden
kar pay›n›n tamam› üzerinden (yat›r›m
indirimine isabet eden k›sm› için 1/5’i
de dahil) tevkif edilen gelir vergisi
mahsup edilecektir.
Ayn› örnekte yer alan tam mükellef
gerçek kiflinin yukar›da belirtilen yat›r›m indirimine iliflkin kar pay› d›fl›nda
kurumdan ald›¤› kar pay›n›n brüt tutar›n›n 35.000.00 YTL, tevkif edilen
(35.000.00 x %10)= 3.500.00 YTL gelir vergisi sonras›nda da, net tutar›n›n
31.500.00 YTL oldu¤unu varsayal›m.
Al›nan bu kar pay›n›n brüt tutar›n›n yar›s› olan (35.000.00 x 1/2)= 17.500.00
YTL gelir vergisinden istisna olup, di¤er yar›s› olan 17.500.00 YTL ise, vergilemede dikkate al›nacakt›r.
Bu durumda tam mükellef gerçek kifli
ortak, bahsi geçen G.V.K.’nun 86/1-c
maddesi hükmü dikkate al›narak y›ll›k
gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olup, 01.03.2007 - 15.03.2007
tarihleri aras›nda vermesi gereken y›l-

‹SMMMO Yay›n Organ›

l›k gelir vergisi beyannamesinde toplam (5.000.00 + 17.500.00)=
22.500.00 YTL menkul sermaye irad›
(Kar pay›) beyan edecek ve beyan üzerine hesaplanan gelir vergisinden, yukar›da yap›lan aç›klamalar çerçevesinde, tevkif yolu ile ödenen toplam
(1.000.00 + 3.500.00)= 4.500.00 YTL
gelir vergisini mahsup edecektir.
Mahsup sonras›nda kalan ödenmesi
gereken gelir vergisi iki eflit taksitte olmak üzere, yar›s› beyannamenin verildi¤i 2007/Mart ay›n›n son günü akflam›na kadar, di¤er yar›s› da, 2007/Temmuz ay›n›n son günü akflam›na kadar
ba¤l› bulunulan vergi dairesine ödenir.
Dar mükellefler yukar›da belirtildi¤i
flekilde ald›klar› ve üzerinden gelir vergisi tevkifat› yap›lm›fl olan kar paylar›
için ise, G.V.K.’nun 86/2’ nci maddesi
hükmü uyar›nca, y›ll›k gelir vergisi beyannamesi vermeyecekleri gibi, baflka
gelirleri nedeniyle vermek zorunda olduklar› y›ll›k gelir vergisi beyannamesine de, bu kar paylar›n› dahil etmeleri söz konusu olmayacakt›r.
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Dar Mükellef Gerçek Kifli

15

8.487.60

5.658.40

100

TOPLAM DA⁄ITILAN
KAR PAYI
4.010.00

401,00

401,00

401,00

401,00

401,00

601.50

601,50

802,00

Yat›r›m
‹ndiriminden
Alaca¤›
Kar Pay› (D)

52.574.00

5.257.40

5.257.40

5.257.40

5.257.40

5.257.40

7.886.10

7.886.10

10.514.80

Yat›r›m ‹ndirimi
D›fl›nda Kardan
Alaca¤› Kar Pay›
YTL (E) (C-D)

2.891.56

525,74
525,74

525,74

525,74

-

788,60

-

-

Gelir Vergisi
Tevkifat› YTL
(F) (Ex%10)

53.692.44

5.132.66

5.132.66

5.132.66

5.132.66

5.658.40

7.699.00

8.487.60

11.316.80

Net Ele Geçen
Kar Pay› YTL
(G) (D+E)-F

Not: Toplam da¤›t›lacak 56.584.00 YTL kardan daha önce vergi tevkifat›na tabi tutulmafl yat›r›m indirimi istisnas›n›n vergi sonras› kalan tutar›
4.010.00 YTL da¤›t›m esnas›nda tekrar tevkifata tabi tutulmayaca¤›ndan bu paylar› oran›nda da¤›t›m› sa¤lanm›flt›r. Yat›r›m indirimi d›fl›ndaki
52.574.00 YTL kar da ayn› flekilde ortaklar›n paylar› oran›nda da¤›t›lm›fl ve bu tutarlar tam mükellefiyete tabi kurumlar ile Türkiye’de iflyeri olan
dar mükellef kurum d›fl›ndaki ortaklar›n tevkifata tabi tutulacak kar pay› olarak dikkate al›narak %10 oran›nda gelir vergisi tevkifat› yap›lm›fl ve
tevkifat sonras›nda da kendilerine da¤›t›lacak net kar paylar› belirlenmifltir.

56.584.00

5.658.40

10

Tam Mükellef Gerçek Kifli

10

5.658.40

10

Olan Vak›f

Türkiye’deki Vergi Muafiyet

Türkiye’de ‹flyeri Olmayan
Dar Mük. Kurum

5.658.40
5.658.40

10

8.487.60

11.316.80

Toplam Da¤›t›lacak
Brüt Kar Pay›
YTL (C)

10

Dernek

Türkiye’deki Kamuya Yararl›

Kurum

Türkiye’de ‹flyeri Olan Dar Mük.

15

20

Tam Mükellef A.fi.

Tam Mükellef Ltd. fiti.

Hissesi
% (B)

Ortaklar
(A)

TÜRK‹YE’DE VERG‹ NASIL KAÇIRILIYOR?
Zeki GÜNDÜZ
Yeminli Mali Müflavir

Y

az›n›n bafll›¤›na bak›p: “Acaba yeni veya de¤iflik neler varm›fl?” merak›yla bu çal›flmam›z› okuyanlar olabilece¤ini, halen mali idarede görevli veya müflavir olarak çal›flan meslekdafllar›m›z›n , ‘’sonunda ifli vergi kaç›rmak için kitap yaparak yol gösterme kertesine de getirdiler.” diyebileceklerini
tahmin edebiliyoruz.
Peflinen belirtelim ki bu çal›flmay› yaparken amac›m›z bir “Vergi Kaçakç›l›k
Rehberi” oluflturmak de¤il.
Gerek Maliye Müfettifli olarak çal›flt›¤›m›z dönemlerde, gerekse müflavirlik yapageldi¤imiz dönemde gördük ki, vergilerini yasal olmayan yöntemlerle azaltanlar uygulad›klar› yöntemleri büyük “keflifler”, “zeka”, “deha” ürünü” yöntemler
sanmaktalar. Uzun y›llard›r kap›lar›n›n çal›nmamas›n›, cezaland›r›lamamalar›n›
da hep bu “uyan›kl›k”lar› ile aç›klad›klar› düflüncesindeyiz.
S›n›flamaya tabi tutarak haz›rlad›¤›m›z bu liste ile tüm vergi kaç›rma yöntemlerini s›ralayabildi¤imizi iddia edemeyiz. Eminiz ki mali idare çeflitli denetim birimlerinde y›llar içinde oluflmufl birikimini birlefltirebilse çok daha genifl bir liste oluflturabilir. Ve neden oluflturmaz hep merak etmiflizdir.
Bu listeyi olufltururken ki amac›m›z, çeflitli yöntemler uygulayanlar›n “dahi” ya
da çok “uyan›k” olmad›klar›n›, aflikar yöntemlerinin bir inceleme an›nda kolayca ortaya ç›kar›labilece¤ini ortaya koymak ve böylelikle cayd›r›c›l›k yaratarak
iflletmelerin kör parma¤›m gözüne yöntemleriyle gereksiz büyük riskler almamalar›n› sa¤lamakt›r. Bu listede uygulad›klar› yöntemi göremeyenler de: “Güzel,
daha kimse bu yöntemleri keflfedememifl” diye sevinmesinler.
fiu an bulundu¤umuz ekonomik flartlar dikkate al›nd›¤›nda art›k yads›namaz bir
gerçeklikle karfl› karfl›yay›z. Kay›t d›fl› ekonomi kayda al›nmad›kça, vergi kay›p
ve kaçaklar› geliflmifl ülkeler seviyesine çekilmedikçe “içinde yaflanabilir bir vergi sistemi” oluflturabilmek olanakl› de¤il.
‹çinde yaflan›labilir bir vergi sistemi kurulmad›kça kay›t d›fl›l›¤›n, vergi kaçaklar›n›n önüne geçilemeyece¤i de çok hakl› gerekçelerle ve ayn› a¤›rl›kla ileri sürülebilir.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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Dolay›s›yla konunun “Yumurta m› tavuktan, tavuk mu yumurtadan oluflur” sorusunun cevaps›zl›¤› gibi bir öncelik belirsizli¤ini de içerdi¤ini kabul etmek gerekiyor.

Bizim önerimiz bir s›ralama yapmaks›z›n iki amac› da gerçeklefltirecek düzenlemelerin efl zamanl› yürürlü¤e konmas›d›r. Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar›n›n,
Türkiye Cumhuriyet Devletinin bunu yapacak kuvveti ve kudreti oldu¤una inan›yoruz.
Hesap veren, hesap soran vatandafl; hesap veren, hesap soran Devlet; kurallar›
olan ve kurallar›na uyulan bir sistem mutlaka hakim k›l›nmal›d›r, k›l›nacakt›r.
Kay›t D›fl›l›¤›n Traji Komik Sonuçlar›

• Çiftçilere do¤rudan destek program› çerçevesinde yap›lan baflvurular›n ince
lenmesi neticesinde ekili alanlar›n çok üzerinde baflvuru yap›ld›¤› ortaya ç›kt›,
• Ölen kiflilerin emekli ayl›klar›n›n yak›nlar› taraf›ndan al›nd›¤› anlafl›l›nca
ba¤-kur ve SSK emeklilerinden sa¤ olduklar›n› ispatlamalar› istendi.

• Gümrük çal›flanlar› aras›nda yap›lan anketde rüflvet alanlar›n oldukça yüksek
bir yüzdeye ulaflt›¤› sonucu ç›kt›.
• Elektrikte kaçak kullan›m›n 1 milyar USD’yi aflk›n oldu¤u hesapland›.

• Kay›t d›fl› ekonominin hacminin kay›tl› ekonominin en az yar›s›n› geçti¤i
tahmin ediliyor.
• Hapisten ç›kan suçlular› kahramanlar gibi karfl›l›yoruz.

• H›z yapan trafik canavarlar›n› sellektörlerle polise yakalanmamalar› için
uyar›yoruz.
• Velevi trafik polisine yakalans›nlar, TESEV anketine göre rüflvet verip
kurtuluyorlar.
• Kooperatif kaz›¤› yemeyen var m›?

• Yedi¤imiz,içti¤imiz standart d›fl› (ayn› zamanda kay›t d›fl› )yiyecek ve
içecekler nedeniyle büyük bir ihtimalle mutsyona u¤rad›k ama henüz fark›nda
de¤iliz
• !!!!!!!!!!

Güncel Yöntemler

1. ‹thalat›n (yat›r›m mallar› ithali dahil) veya ihracat›n vergi cennetlerinden (buralarda bulunan kardefl flirketlerden) geçirilerek (önce oralara faturalamak suretiyle) bir k›s›m kar›n (örtülü da¤›t›m› yoluyla) buralarda b›rak›lmas›,

‹SMMMO Yay›n Organ›
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den elde edilmeyen gelirlerini de bu
yörelerden elde edilmifl gibi vergi d›fl›nda tutma yoluna gitmektedirler.
4. Serbest bölgelerin kar›n bir k›sm›n›n
iktisadi, ticari, teknik, mant›ki icaplar›
aflacak flekilde buralara kayd›r›lmas›
suretiyle kullan›lmas›,
Türkiye’deki bir çok flirket serbest bölgelerde flube açm›fl ya da bu bölgelerde
ayn› gruba dahil bir flirket kurulmufltur.
‹thalat veya ihracat bu flube veya flirketlerden geçirilerek kar›n bir k›sm›
buralarda b›rak›lmaktad›r. Bu flube veya flirketlerin bu ifllemlerle ilgili fonksiyonlar› ölçüsünde kar etmeleri do¤ald›r. Ancak, ticari, iktisadi, teknik, mali, mant›ki icaplar› aflan kar paylar›n›n
bu bölgelerde b›rak›lmas› kar›n örtülü
yoldan bu bölgelere kayd›r›lmas› fleklinde de¤erlendirilebilecektir.
5. D›flar›dan iliflkili flirketlerden gönderilen, Türkiye’deki iflle ilgisi aç›k olmayan, iflle mütenasip olmayan, ispatlanamayan gider paylar›,
6. Transfer fiyatlamas› yoluyla iliflkili
flirkete düflük ya da yüksek bedelle mal
veya hizmet satarak veya alarak bir k›s›m kar›n (mal› sat›n al›rken veya satarken buralardan geçirerek) yurt d›fl›nda daha az vergili bir yerde oluflturulmas›,
7. Solvent gibi çok amaçl› kullan›lan
maddeler (2. maddedeki. aç›klamalar›m›z) ve gübre gibi destekli (13. maddedeki aç›klamalar›m›z) ürünlerin farkl›
amaçlarla (desteksiz alanlarda) kullan›lmas›n›n tek örnek olmayabilece¤i
düflüncesindeyiz.

Vergi cennetlerinde flirket kurulup, ithalat yap›l›yorsa önce vergi cennetindeki iliflkili flirkete faturalan›r, burada
üzerine bir miktar kar ilave edilerek
Türkiye’ye faturalan›r. Ayn› flekilde
ihraç edilen mallar önce vergi cennetine faturalan›r, daha sonra üzerine kar
ilave edilerek gerçek al›c›lara gönderilir.
Her iki halde de Türkiye’de oluflmas›
gereken kar yurt d›fl›nda vergisiz veya
düflük vergili bir flekilde oluflturulmufl
olur.
Ancak her yurt d›fl› oluflumunu bu flekilde itham edebilmek mümkün de¤ildir. Yurt d›fl›nda oluflturulan yap›n›n
iktisadi, ticari, teknik icaplar çerçevesinde makul bir aç›klamas› varsa ve
burada b›rak›lan kar pay› bu birimin
üstlendi¤i fonksiyona uygunsa elefltirilecek bir yan bulunmayacakt›r.
2. Solventin kaçak getirilmesi ya da
baflka amaçlarla (boya sanayi gibi) getirildi¤inin ileri sürülüp daha pahal›
olan benzine kat›larak sat›lmas› örne¤inde oldu¤u gibi, çok amaçl› kullan›labilen ve gerçekte kullan›ld›¤› yer gizlenerek yap›lan kaçakç›l›k.
3. Geliflmifl yörelerde ticari faaliyette
bulundu¤u halde, daha az vergi verilen
kalk›nmada öncelikli yöreleri merkez
göstermek (oralarda faaliyetde bulunuluyormufl gibi) yoluyla,
5084 say›l› kanunla, bu kanun kapsam›nda bulunan illerde yap›lan faaliyetlerden elde edilen gelirlerden bir süre
vergi al›nmamas› benimsenmifltir. Baz›
iflletmeler bu yörelerdeki faaliyetler‹SMMMO Yay›n Organ›
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12. ‹rtibat bürosu faaliyetleri kapsam›
d›fl›nda ticari faaliyetlerde bulunuldu¤u halde yabanc› irtibat bürosu oldu¤undan bahisle faaliyetlerin (ve çal›flanlar›n ücretlerinin) vergi d›fl› b›rak›lmas›,

8. ‹fl merkezi Türkiye oldu¤u halde
Türkiye’deki faaliyet yabanc› bir flirketin flubesiymifl gibi gösterilip bir k›s›m
kar›n d›flar›da (daha az vergili ülkelerde) oluflturulmas›,

9. Geçici ithalat (dahilde iflleme rejimi)
yöntemiyle Türkiye’ye sokulup normalde ifllendikten sonra ihraç edilmesi
gereken mallar›n Türkiye’de sat›lmas›
fakat yurt d›fl›na sat›lm›fl gibi gösterilmesi,

Yabanc› irtibat bürolar›na Türkiye’de
ticari faaliyetde bulunmamak kayd›yla
izin verilmektedir. Bu bürolar›n çal›flanlar›ndan bu kay›tla gelir vergisi de
al›nmamaktad›r. Vergi
idaresi zaman zaman yapt›¤› incelemelerde ticari faaliyette bulundu¤unu tespit etti¤i irtibat bürolar› için cezal› vergi tarh etmektedir.

Dahilde iflleme rejimi yöntemi kullan›ld›¤›nda yabanc› menfleli mal Türkiye’ye gümrük vergisi, fon, KDV ödenmeksizin sokulmaktad›r.

13. Bir k›s›m gübreler ayn› zamanda
sanayi hammaddesi (plastik, boya vb.)
olarak da kullan›lmaktad›r. Gübrede
sadece çiftçi al›mlar› desteklenmekte
fakat sanayi al›mlar› desteklenmemektedir. Çiftçiye sat›lm›fl gibi gösterilerek
sanayiye sat›fl yap›lm›flt›r.

Bu flekilde Türkiye’ye sokulan mal›n
bir süre sonra yurt d›fl›na ç›kar›lmas›
gerekmektedir. Oysa bazen bu mallar
Türkiye’de sat›lmakta (belgesiz, sahte
belgelerle) fakat ihraç edilmifl gibi (hayali ihracatda oldu¤u gibi sahte belgelerle) gösterilmektedir.
Bu yöntemle gümrük vergisi, fon,
KDV, kar›n vergisi bu organizasyonu
oluflturanlara kalmaktad›r.

Mali Enstrümanlar Yoluyla

Öncelikle bu noktada tekrar bir hat›rlatma yapmakta fayda oldu¤unu düflünüyoruz. Vergi kaçakç›l›¤› suç iken,
bir k›s›m hukuki yollar›n kullan›lmas›
suretiyle verginin azalt›labilmesi vergiden kaç›nma, verginin planlanmas›d›r. Bazen bu ikisi aras›ndaki ayr›m oldukça zordur. Bu nedenle irdelemenin
ayr›nt›l› yap›lmas› flartt›r.

10.Basit usulde vergilendirilenlerce
(örn. taksi iflletmelerinde) her isteyene
istedi¤i kadar belge verilmesi, bu belgelerin (verenlerce) kayda al›nmamas›
veya daha farkl› tutarlar (düflük) olarak
kayda al›nmas›,
11. Serbest meslek niteli¤indeki (dan›flmanl›k veya ücret mahiyetindeki)
hizmetlerin, düflük vergileniyor olmas›
nedeniyle bir eser varm›flcas›na telif
kazanc› ad› alt›nda ödenmesi ve elde
edilmesi,
‹SMMMO Yay›n Organ›

14. B›y›kl› (back to back) krediler yoluyla, sermaye olarak girmesi gereken
tutarlar›n borç olarak getirilmesi ve
böylelikle kur fark› ve faizin gider olarak dikkate al›nmas›,
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15. B›y›kl› fonlar yoluyla (sanki yabanc› fonmufl gibi) daha az vergi ödenmesi,
16. Option, futures, forward, swap yoluyla sentetik, peçeli, muvazaal› ifllemler (örn. Ortada kredi, alt›n veya hisse
senedi olmad›¤› halde, tamamen ka¤›t
üzerinde çeflitli kombinasyonlarla gider oluflturma) yap›lmas›,
17. Bir k›s›m mali enstrümanlar (örn.
Forward) kullan›larak zarar›n endekslenerek ötelenmesi,
18. Kar›n baz› mali enstrümanlar (örn.
Forward) kullan›larak ileriki y›la tafl›nmas›,
19. Gerçekte y›l sonunda de¤erlemeye
tabi iken (tahvil), hisse senedi imifl gibi gösterip, vergileme döneminin ötelenmesi,
20. Bankac›l›k alan›nda yaflanan ve literatüre “hortumlama” diye geçen ifllemlerin vergilemeye de etkisi olmufltur.

vergi alamay›p borç alarak kendini finanse etmesi sonucunu do¤urmufltur.
Yaflanan krizlerin en önemli sebebi de
budur.

21. Mal ve hizmet sat›fllar›na fatura, fifl
düzenlememek veya eksik düzenlemek,
22.Vergi dairesine kay›t olmaks›z›n çal›fl›lmas›,

23.Cari döneme ait has›lat›n sanki sonraki y›l›n geliriymifl gibi ertesi y›la
kayd›r›lmas›,
Örn: S›kl›kla ciro primi faturalar›n›n
sonraki y›llarda kesilmesi e¤ilimi mevcuttur.
24. Envanter kay›tlar›nda oynanmas›,

Örn: Stoklar›n yüksek gösterilerek
gerçekte sat›lm›fl mal›n sat›lmam›fl gibi
gösterilmesi veya sat›lan mal›n maliyetinin farkl›laflt›r›lmas›.
25. fiartlar tafl›nmad›¤› halde muafl›k
ve istisnalardan yararlan›lmas›,

Örn: Vergiden muaf esnaf olunmad›¤›
halde vergiden muafm›fl gibi vergi kayd›n›n bulunmamas›.

Klasik Yöntemler
Vergi inceleme oran›n›n düflük olmas›,
yo¤un, yayg›n, sürekli denetimlerin s›n›rl›, yüzeysel kalmas›, baz› alanlarda
ifllem döneminden sonraki dönemlerde
tespitin zorlu¤u mükellefleri daha kolay risk al›r hale getirmifltir. Özellikle
iflletme güçlükleri ilk etapta verginin
feda edilmesi yoluyla çözülmüfl, bazen
rekabet gücü ve sermaye birikimi bu
yolla sa¤lanm›flt›r. Ancak belki tek tek
irdelendi¤inde hakl›l›k gerekçeleri yarat›labilecek örnekler, genel toplum
yarar› dikkate al›nd›¤›nda, devletin
‹SMMMO Yay›n Organ›

26. Vergiye tabi ifle bafllaman›n geç
bildirilmesi,

Yakalanana kadar kay›ts›z çal›fl›p, yakaland›¤› dönemde yeni ifle bafllanm›fl
gibi gösterilmesi.
27. Yurt içinden veya yurt d›fl›ndan (ithalat veya ihracat nedeniyle) al›nan hediye, ücret, eflantiyon, faiz, prim, iskonto, promosyon, komisyon vb. dolayl› gelirlerin kaydedilmemesi,
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28. Taksitli sat›fllarda gerçekleflen vade
fark›n›n (kur farklar› da dahil) yasal
defterlere gelir olarak ifllenmemesi,
29. ‹mal edilen mal miktar›n›n gizlenmesi ve fark›n belgesiz sat›lmas›,
30. Korsan mal üretilmesi ve bunlar›n
belgesiz sat›lmas›,
31. Emlak al›m-sat›mlar›nda emlakin
de¤erinin alt›nda bildirilmesi,
32. Kooperatif olmad›¤› halde inflaat
kooperatifi gibi örgütlenip, gelirlerin
gizlenmesi, giderlerin fliflirilmesi vb.
yöntemler izlenmesi,
33.Vergiden muaf tutulan vak›f ve dernek ad› alt›nda faaliyetlerde bulunulmas›,
34. fiah›slar aras›nda yaflanan borç al›p
vermelerde gerçekleflen vade fark› ya
da döviz kuru fark›n›n beyan edilmemesi,
35. Hava paras› olarak bilinen ödemelerin gelir olarak kayda al›nmayarak
beyan edilmemesi,
36. ‹nflaat ve imalat maliyetlerinin gerçek olmayan belgelerle fliflirilmesi,
37. Sat›fl has›lat›n›n avans ya da teminat gibi gösterilerek gelir (vergi) beyan›na dahil edilmemesi,
38. ‹flletmeye ait kaynaklar›n ortaklar
taraf›ndan bedelsiz ya da düflük bedelle kullan›lmas›,
39. Kargo ve PTT yoluyla yap›lan sat›fllar›n belgelenmemesi,
40. Aktiflefltirilmesi gereken (dolay›s›yla amortisman ayr›lmak suretiyle
taksitler halinde giderleflecek ödemele-

‹SMMMO Yay›n Organ›
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rin) bir kerede do¤rudan gider olarak
dikkate al›nmas›,

41. Gelecek döneme iliflkin giderlerin
cari döneme ifllenmesi,
Örn: Peflin ödenen kiralar, sigorta bedelleri vb.

42 Baz› alacaklar›n, gerçekte olmad›¤›
halde flüpheli veya de¤ersiz alacak haline sokulmas›,

S›rf gider yazabilmek için alacak için
dava aç›lmas› ve dava aç›lan alacak tutar› kadar giderin vergi matrah›ndan
indirilmesi,
43. Fazla (kanunen belirlenen orandan
yüksek) amortisman gideri ayr›lmas›,
44. Amortismana tabi bir fleyin do¤rudan gider yaz›lmas›,

45. Henüz kullan›labilecek hale gelmeden yat›r›m›n aktiflefltirilerek amortisman ayr›lmaya bafllanmas›,

46. Kanuni flartlar›n yerine getirilmemesine ra¤men yat›r›m indiriminden
yararlan›lmas›,

47. Y›llara yayg›n inflaatlarda gerçekte
geçici kabul cari y›lda yap›ld›¤› halde,
sanki izleyen y›lda ifl bitmifl gibi gösterilerek kurumlar vergisi beyan›n›n ertesi y›la sark›t›lmas› ve böylelikle verginin bir y›l daha ertelenmesi,
48. Tafleron, arac›, ifl takipçilerine iflin
da¤›t›lmas› suretiyle, kay›t d›fl›l›¤›n sorunlar›n›n (kay›ts›z iflçi çal›flt›rma vb.)
baflkalar›na itiklenmesi,
49. Sporcu transfer ücreti, telif ücreti
vb. konularda yarat›lan yasal kolayl›klardan (düflük vergileme imkanlar›n-
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daha düflük vergilenme imkan› veren
enstrümanlardan (yat›r›m indirimi gibi) grup içinde karfl›l›kl› mal, hizmet
faturalar› düzenlenmesi suretiyle yararlan›lmas›,

dan) yararlanarak giderleri fliflirme, flirket d›fl›nda fon yaratma,
50. Yap›lan, sosyal amaçl› yard›mlar›n
kanundaki flartlar› dikkate almaks›z›n
kazançtan düflülmesi,
51. Turistik amaçl› gezilerin, yemek,
hediye vb. flahsi harcamalar›n iflletme
ile ilgili gösterilmesi,
52. Kira gelirlerinin gizlenmesi,
53. Yüksek oranl› KDV’ye tabi mallar›n sat›fllar›nda düflük oranl› KDV’li
sat›fl› gibi yazar kasa fifli kesilmesi,
54. Canl› hayvan ticaretinde sat›fllar›n
gizlenmesi,
55. De¤iflik sektörlerde faaliyet gösterdi¤i halde bir k›s›m faaliyetlerin gizlenmesi suretiyle tek sektörde faaliyet
gösteriyor gibi beyanname verilmesi,
56. Tek kifli ad›na vergi kayd› yapt›r›p,
birkaç kiflinin ayn› ifli ya da de¤iflik ifli
tek bir kay›t numaras› üzerinde yapmas›,
57. Ücretlilere yap›lan iadelerde gerçek olmayan, o kifli ile ilgili olmayan
belgeler kullan›lmas›,
58. Fire oran›n›n olandan daha yüksek
gösterilip, gerçek fire fark› ile fark›n
faturas›z sat›lmas›,
59. Ayn› irsaliye ile irsaliyesiz veya irsaliyelerde tahrifat yaparak belgesiz
mal sevk edilmesi,
60. Kredinin flirketde kullan›yor gibi
gösterilip özel ifllerde kullan›lmas›,
61. KDV veya kurumlar vergisi ödememek için veya gruba dahil flirketlerdeki birikmifl zarar, devreden KDV,
‹SMMMO Yay›n Organ›

62. Kar›n gruptaki zararl› flirkete aktar›lmas›,

63.Da¤›t›lmas› gereken masraflar›n da¤›t›lmayarak veya eksik da¤›t›larak
karfl› flirketde b›rak›lmas›, zararl› flirketde oluflacak giderin böylelikle grubun karl› flirketinde oluflturulmas›,
64. Mal bedelinin k›smen veya tamamen aç›ktan al›nmas›,

65. fiirketin paras›n›n kasada gibi gösterilip ortaklarca kullan›lmas›,

66. K›rp›nt›, düflük kalite mal, art›k vb.
dolayl› has›lat unsurlar›n›n kay›t d›fl›
sat›lmas›,
67. ‹thal edilen veya sat›n al›nan mallar›n bir k›sm›n›n hiç kay›tlara girmeksizin sat›lmas›, dolay›s›yla bu ticari gelirlerin beyanlarda yer almamas›,

68. Damga vergisine tabi ifllem ve belgelerin damga vergisine ancak takip
amac›yla ifllemlere baflland›¤›nda tabi
tutulmas›,
69. Dövizli alacaklarda kur fark› gelirlerinin gizlenmesi,

Sahte veya Muhteviyat› ‹tibariyle
Yan›lt›c› Belge Kullan›lmas› Suretiyle Vergi Kaç›r›lmas› (Ayn› zamanda
konusu hapis cezas› olan kaçakç›l›k fiilleri)
Son y›llarda yap›lan vergi incelemelerinde en büyük bölümü sahte belge in-
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celemeleri almaktad›r. Kullan›lan belgelerin hacmi, kullan›c› say›s›n›n çoklu¤u vergi idaresini adeta paranoyaya
sokmufl, bu nedenle de kurunun yan›nda yafl›n da yanmas› hesab›, bir çok
mükellef mali idarenin uygulamalar›ndan etkilenmifltir.

En fazla etkilenenler de ihracat yap›p,
KDV iadelerini almaya çal›flan ihracatç› flirketler olmufltur. ‹ncelemelerin
uzun sürmesi, kara listeler, istenen belgeler iade sürecini uzatm›flt›r.
Bu nedenle “içinde yaflan›l›r bir vergi
sistemi” kurulamamas›ndan belki de
en fazla etkilenenler, flu an için adeta
kurtar›c› gibi görülen ihracatç›lar olmaktad›r.
70. Mal veya hizmetin bedelinin faturada “düflük” ya da “yüksek” gösterilmesi,
71. Mal veya hizmetin “tan›m›n›n” faturada farkl›laflt›r›larak yer almas›,

Örn: Normalde amortisman yoluyla
befl y›lda gider yaz›labilecek bir gayrimaddi hak bedeli devrinin dan›flmanl›k
hizmeti gibi faturalanmas›,

‹SMMMO Yay›n Organ›
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72. Gerçekte mal ve hizmet al›nmad›¤›
halde al›nm›fl gibi faturalamak veya fatura almak,
73. Faturan›n üst suretine farkl›, alt suretine farkl› rakam yaz›lmas›,
74. Belgelerde tahrifat yap›lmas›,

75. Gerçek al›c›, sat›c› yerine baflka birisinden belge al›nmas› veya al›c›dan
baflkas› ad›na belge düzenlenmesi,

76. Sahte belgelerle vergi iadesi ya da
di¤er çeflitli teflvikler al›nmas›,
77. Gayri faal ya da ticari faaliyetine
son vermifl firmalar›n faturalar›n›n kullan›lmas›,
78. Fiilen ihraç edilmemifl mal›n ihraç
edilmifl gibi gösterilerek KDV iadesi
al›nmas› ve ihracat taahhüdünün yerine
getirilmifl gibi gösterilmesi,
79.Varl›ks›z, hayali veya ölü kifliler
ad›na vergi kayd› aç›lmas›, ortakl›klar,
flirketler kurulmas› ve faaliyetlerin
(özellikle vergi kay›p ve kaça¤›na yol
açan faaliyetlerin) bunlar üzerinden
yürütülmesi,
80. Vasf›n›n veya miktar›n›n veya fiyat›n›n do¤ru beyan edilmemesi suretiyle
ithalat yap›lmas›,
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Maliye Bakanl›¤›n›n Kara Listesi
‹stanbul Defterdarl›¤› 40,000 flirketi fifllemifl (kara listeye alm›fl) vaziyetde.
Bu liste çeflitli sütunlardan oluflmakta. Listede ismi bulunan flirketler;
• Sahte belge düzenleyenler,
• Sahte belge düzenleme ihtimali olanlar,
• Muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belgedüzenleyenler,
• Muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belgedüzenleme ihtimali olanlar,
• Sahte veya muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge kullananlar,
• Sahte veya muhteviyat› itibariyle ya-n›lt›c› belge kullanma ihtimali olanlar,
• Sahte veya muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge düzenleyen flirketlerin
ortaklar›n›n ortak oldu¤u flirketler,
fleklinde s›n›flanm›flt›r.
•

•
•
•

Kara Listeye Nas›l Girilir?
Vergi incelemeleri nedeniyle
• ‹ncelemede sahte/muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge kulland›¤› iddia
olunanlar,
• Bu flirketlerden mal veya hizmet alanlar,
• Bu flirketlere mal veya hizmet satanlar,
‹hbarlar,
Polis raporlar›,
Adreste bulunamama vb.

Kara Listeden Nas›l Ç›k›l›r?
• Dan›fltay aflamas›ndan geçerek kesinleflmifl yarg› karar›yla,
• Dilekçe ile baflvurulup somut belgelerle yanl›fll›kla girildi¤i ispatlanabilirse,
• Tarhedilen vergi, ceza ve faizler tamamen ödenirse.
Kara Listeye Girdi¤inizden Nas›l Haberiniz Olur?
• Müflterileriniz birden bire azal›r,
• Tesadüfen
Ucuz Mazot, Fatura Verilir
• Bu pankart›n anlam› ne acaba?

‹SMMMO Yay›n Organ›
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Neden sahte belge kullan›l›yor?

• Gelir-Kurumlar vergisi matrah›n› azaltmak (gider yaratmak),
• Belgesiz bir harcamay› belgeli hale getirmek,
• Tahsil edilen KDV’yi devlete ödememek,

• KDV iadesi alabilmek, al›nan iade tutar›n› yükseltebilmek,
• Teflviklerden yararlanmak,

• fiirkette bir yolsuzlu¤u gizlemek,

• Önceki süreçlerde mal kay›t d›fl› ise,
• Türkiye’ye kaçak giren mallar için,

• Tar›m sektöründe müstahsilden yap›lan al›mlar (KDV ve stopaj nedeniyle),
• Belgelenemeyecek komisyon vb. harcamalar nedeniyle,
• Enflasyon nedeniyle sermayeyi kaybetme kayg›s› ile,

• Vergi veriyor olmay› haks›z rekabet olarak alg›lamak,
• Kazanc› flahsi servete dönüfltürme h›rs›,

• Vergi vermek yerine yat›r›m yap›yoruz düflüncesi,
• Suç gibi alg›lanm›yor,

• Suçlu gibi hissedilmiyor.

Kör Parma¤›m Gözüne Yöntemleri

Afla¤›da örnekleyece¤imiz yöntemler, herhangi bir inceleme an›nda b›rak›n›z bir
vergi inceleme eleman›n›, ilkokul mezunu, toplama, ç›karma bilen bir kiflinin incelemeleri s›ras›nda dahi çok kolayca ortaya ç›kar›labilecek mahiyettedir.
81. Kesilen fatura ve fifllerin ticari defterlere eksik geçilmesi, has›lat›n eksik
(örn: takdim tehir hatas› ya da basit toplama hatas› yap›lm›fl gibi) toplanarak gösterilmesi,
82. Has›lat›n defterde tam olmas›na, belgeli olmas›na (fatura, fifl kesiliyor olmas›na) ra¤men beyannamede eksik bildirilmesi,

83. Beyannamelerde veya ekindeki bilanço veya iflletme hesab› özetinde hayali
indirilebilir gider veya KDV beyanlar›nda, kay›tlarda farkl› oldu¤u halde daha
yüksek indirilecek KDV gösterilmesi,
84. ‹flletme veya serbest meslek kazanç defterlerinde gider kalemlerinin fazla
toplanmas›,
Ücretlerde Kaçakç›l›k

fiu an istihdam›n önündeki en büyük engellerden biri bir nevi istihdam vergisine
‹SMMMO Yay›n Organ›
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dönüflen do¤rudan (gelir vergisi) ve
dolayl› (SSK, iflsizlik sigortas› vb.)
yüklerdir. Do¤rudan üretim ve desteklenmesine karar verilen alanlardan bafllamak üzere bu konunun süratle gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ancak
baflta yapt›¤›m›z belirlemede de ifade
etti¤imiz gibi, vergi vermesi gerekenlerden vergi al›namad›kça devlet, gelir
kayb› endiflesi ile bu alanlarda yeterince iyilefltirmeye gidememektedir. Bu
alanda en radikal de¤ifliklik 1998 y›l›nda 4369 say›l› kanunla yap›lm›fl ve ücretliler için vergi oranlar› önemli ölçüde düflürülmüfltür.
85. Çal›flt›r›lan kiflilerin çal›flt›klar› gün
say›s›n›n eksik gösterilmesi,
86. Verilen ücretlerin düflük gösterilmesi,

87. Kaçak iflçi (yerli-yabanc›) çal›flt›r›lmas›,

88. Yabanc› çal›flanlar›n bir k›s›m ücretlerinin Türkiye’de vergilenmemesi,

89. Serbest bölgede çal›flmad›klar› veya Türkiye faaliyetleri için de çal›fl›yor
olduklar› halde ücretler üzerinden vergi vermemek için buralarda çal›fl›l›yor
gösterilmesi,
90. Ortak veya çal›flanlara uzun süreli
avans verilmifl gibi gösterilmesi,

91. fiirket çal›flanlar›na tahsis edilmifl
olan dolay›s›yla normal flartlarda ücret
olarak vergilenmesi gereken bu ifllemin (ödemenin) evin misafirhane olarak gösterilmesi yoluyla vergisiz b›rak›lmas›,

‹SMMMO Yay›n Organ›

Doland›r›c›l›k
Türkiye’de bu ifl adeta suç olmaktan
ç›km›flt›r. “Doland›r›c›” tabiri örn:
Türkmenistan’da halen, “tüccar”, “ifl
adam›” tabiri olarak kullan›lmaktad›r.
Belki eski Türkçe’den gelen bir al›flkanl›kla bu tür adamlar› d›fllam›yor,
benimsiyor, g›pta ediyor ve o yöntemleri genellefltirmeye çal›fl›yoruz.
92. Devletin ödedi¤i teflviklerden yararlanmak için teflvikin tan›m›na göre
gerçek olmayan ifl alanlar›, harcamalar
yarat›lmas›,
Belki çok iddial› bulacaks›n›z ama,
devletin teflvik etti¤i tüm alanlarda k›sa sürede üç ka¤›tç›larda örgütlenmifltir. Örn: Bir dönem, belge düzeninin de
oturtulabilmesine yard›mc› olur düflüncesiyle çiftçilere, serbest meslek erbab›na da vergi iadesi imkan› verilmifltir.
Bu alanda yap›lanlar sonunda bu uygulaman›n iptali sonucunu do¤urdu. Çünkü iadelerde kullan›lan sahte belge
adedi çok büyük boyutlara ulaflm›fl sistemden beklenen fayda sa¤lanamam›flt›.
Kara Para
Boyutlar› konusunda rivayet muhtelif
olmakla birlikte, senede onlarca milyar
USD’nin afl›ld›¤› konusunda hemen
herkesim mutab›k. Bu gelirlerin sosyal
dokuda yaratabilece¤i tahribat, siyasal
yap›y› nas›l etkiledi¤i halen net de¤il.
93. Kumar, bahis, silah, uyuflturucu,
rüflvet, zimmet, fuhufl, kaçak mal, hayali KDV iadesi, bankalar›n soyulmas›
organizasyonlar›, kredi vurgunlar›, her
türlü yasak madde sat›fl› vb. yasa d›fl›
faaliyetlerden elde edilen (kara) gelirler,
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Denetimin zay›f oldu¤u ortamlarda en
h›zl› güçlenen sektör budur. Hemen
her tafl›n alt›nda “mafya” vari organizasyonlar ç›kmas›n›n nedeni kay›t d›fl›l›¤›n yayg›nl›¤›d›r.
SONUÇ

Toplum olarak takkeyi önümüze koyup düflünme zaman›n›n geldi¤ini hatta geçti¤ini düflünüyoruz.

Dünya’da hiç bir devletin baflaramad›¤› bir fleyi denedik. “Vergi vermeye-

‹SMMMO Yay›n Organ›

lim, Devlete borç verelim. Devlet her
konuda her istedi¤imizi versin.” tezimiz tutmad›.
Baflkalar›n› suçlay›p, bahaneler aramayal›m.

Türkiye’de trafik kazalar›ndaki ölüm
ve yaralanmalar “normal” seviyelere
inmeden,kurallara uyum do¤al yaflam
biçimi haline gelmeden, bu konuda da
bir geliflme beklemek mümkün de¤il
galiba.
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2005 YILINDA ELDE ED‹LEN SERBEST
MESLEK KAZANCININ TESP‹T‹,
VERG‹LEND‹R‹LMES‹ VE ÖZELL‹K ARZ
EDEN HUSUSLAR
Talha APAK
Yeminli Mali Müflavir

G

I. G‹R‹fi
elir Vergisi mükelleflerinin 2005 y›l› gelirlerini 2006 y›l› Mart ay›nda beyan etmeleri gerekmektedir. GVK’nun 92 nci maddesi gere¤i y›ll›k beyanname Mart ay›n›n 15 inci günü akflam›na kadar ilgili vergi dairesine
verilir. Beyan edilen ve ödenmesi gereken vergiler ise, GVK’nun 117 nci maddesi gere¤i Mart ve Temmuz aylar›nda olmak üzere iki eflit taksitte ödenir. Gelir
vergisi mükellefi olan serbest meslek erbab› ve serbest meslek kazanc›n›n beyan› konumuz olacakt›r.
Serbest Meslek Erbab›; 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 65, 66, 67 ve 68’inci maddelerinde serbest meslek faaliyeti ve serbest meslek kazanc›na iliflkin
aç›klamalar yer almaktad›r. Söz konusu maddelerde; serbest meslek kazanc›n›n
tarifi, serbest meslek erbab›, serbest meslek kazanc›n›n tespiti ve mesleki giderlere yer verilmifltir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’ inci maddesinde serbest meslek faaliyetinin tan›m›; “Sermayeden ziyade flahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa
dayanan ve ticari mahiyette olmayan ifllerin iflverene tabi olmaks›z›n flahsi sorumluluk alt›nda kendi nam ve hesab›na yap›lmas›d›r.” fleklindedir.

II. SERBEST MESLEK KAZANCININ TESP‹T‹
Gelir Vergisi Kanunu’nun 67’nci maddesinde; bir hesap dönemi içinde serbest
meslek faaliyeti karfl›l›¤› olarak tahsil edilen para ve ay›nlar ve di¤er suretle sa¤lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden, bu faaliyet dolay›s›yla yap›lan
giderler indirildikten sonra kalan fark›n serbest meslek kazanc› oldu¤u belirtilmifltir.
Gerçek usulde serbest meslek kazanc›, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan serbest meslek kazanç defteri üzerinden tespit edilir. Kollektif, adi komandit ve adi flirketler de serbest meslek kazançlar›n› serbest meslek kazanç defteri‹SMMMO Yay›n Organ›

36

Mali ÇÖZÜM - 73

ne istinaden tespit ederler. Ancak, bu
flirketlerin bilanço esas›na göre tuttuklar› defterler ile noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar›n ve borsa acentelerinin tuttuklar› resmi defterlerin de serbest meslek kazanç defteri yerine geçece¤i Vergi Usul Kanunu’nun 210 ve 212’ nci maddelerinde
hükme ba¤lanm›flt›r. 1
A. Serbest Meslek Kazançlar›nda
‹ndirilecek Giderler:

Serbest meslek kazançlar›n›n tespitinde has›lattan indirilecek giderler Gelir
Vergisi Kanunu’nun 68’ inci maddesinde bentler halinde aç›klanm›flt›r.
Söz konusu madde 5035 say›l› Kanun’la 01.01.2004 tarihinden geçerli
olmak üzere yeniden düzenlenmifltir.
Yap›lan yeni düzenlemeler çerçevesinde serbest meslek faaliyetinin ifas› s›ras›nda yap›lan ve belgelendirilmek
suretiyle gider kabul edilen ödemeler
afla¤›daki gibidir.
1- Serbest Meslek Kazanc›n›n Elde
Edilmesi ve ‹dame Ettirilmesi ‹çin
Yap›lan Genel Giderler:

Kanunda serbest meslek kazanc›n›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için
yap›lan genel giderlerin bir tan›m› yap›lmam›fl olmakla birlikte, serbest
meslek faaliyeti ile do¤rudan ilgili ve
faaliyetin yürütülmesi ve kazanc›n
do¤mas› için zorunlu olan giderleri bu
1

kapsamda de¤erlendirmek gerekmektedir. Bu kapsamda kira, ayd›nlatma,
›s›tma, telefon, k›rtasiye, iflle ilgili flehir içi ulafl›m, posta, iflle ilgili bina, demirbafl, tafl›t al›m› dolay›s›yla al›nan
borçlara ödenen faizler, bina yada demirbafl onar›m giderleri, yap›lan iflin
hacmi ile orant›l› temsil ve a¤›rlama
giderleri, serbest meslek kazanc› belirlenirken gider olarak dikkate al›nabilir.
‹kametgahlar›n›n bir k›sm›n› iflyeri olarak kullananlar, ikametgah için ödedikleri kiran›n tamam› ile ›s›tma ve ayd›nlatma gibi di¤er giderlerin yar›s›n›
indirebilirler. ‹flyeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortisman›, ikametgah› kendi mülkü olup bunun bir k›sm›n›
ifl yeri olarak kullananlar ise amortisman›n yar›s›n› gider yazabilirler.

2- Hizmetli ve ‹flçilerin Giderleri:
Hizmetli ve iflçilerin iflyerinde veya iflyerinin müfltemilat›ndaki iafle (yemek)
ve ibate (bar›nma) giderleri, tedavi ve
ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidat› ile demirbafl olarak verilen giyim giderleri serbest meslek kazanc›
belirlenirken gider olarak dikkate al›nabilir. Hizmet erbab›na iflyerinde veya iflyerinin müfltemilat›nda yemek verilmek suretiyle sa¤lanan menfaatler,
herhangi bir tutarla s›n›rl› olmaks›z›n
vergiden istisna olup do¤rudan gider
yaz›lmaktad›r. Sigorta primleri ve
emekli aidat›n›n gider yaz›labilmesi

] 2005 Y›l›nda Elde Edilen Serbest Meslek Kazançlar›n›n Vergilendirilmesi, Mehmet ÇANKAYA Vergi
Dünyas›, Say› 292, Aral›k 2005

‹SMMMO Yay›n Organ›
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raftan serbest meslek erbab› binek otomobillerinin envantere dahil edildi¤i
hesap dönemi için ay kesri tam say›lmak suretiyle kalan ay süresi kadar
(k›st) amortisman ay›rabilecektir.

için geri al›nmamak üzere Türkiye’de
kain sigorta flirketlerine veya emekli ve
yard›m sand›klar›na ödenmifl olmas› ve
emekli yard›m sand›klar›n›n tüzel kiflili¤i haiz bulunmalar› gerekmektedir.
Demirbafl olarak verilen ve sadece iflte
kullan›lan giysi veya üniforma giderleri de indirim konusu yap›labilir.

Serbest meslek faaliyetinde bulunan ve
bilanço esas›na göre defter tutan kollektif ve adi ortakl›klar hariç olmak
üzere serbest meslek erbab›n›n azalan
bakiyeler usulüne göre amortisman
ay›rmas› ve yenileme fonu uygulamas›
söz konusu de¤ildir. Ancak bilanço
esas›na göre defter tutan ve kollektif
flirket yada sermaye flirketi fleklinde
serbest meslek faaliyetinde bulunanlar
azalan bakiyeler usulünden ve yenileme fonu uygulamas›ndan yararlanabilirler.

3- Mesleki Faaliyetle ‹lgili Seyahat
ve ‹kamet Giderleri:

Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri, seyahat maksad›n›n gerektirdi¤i süre ile s›n›rl› olmak flart›yla
has›lattan indirilebilir. Ancak bunun
için seyahatin iflle ilgili olmas›, seyahatin iflle ilgili oldu¤unun aç›klanabilmesi ve yap›lan seyahat harcamalar›n›n
Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddelerinde vesikalar ile tevsik edilmesi gerekir.

5- Al›nan Mesleki Yay›nlar ‹çin
Ödenen Bedeller:

Mesleki yay›nlara ödenen bedeller ve
mesleki teflekküllere ödenen aidatlar
kazanc›n tespitinde has›lattan indirilebilir. 5035 say›l› Kanun’la yap›lan düzenleme öncesinde sadece mesleki kitap ve dergi al›m› ile s›n›rl› olan gider
tan›m› geniflletilerek, mesleki faaliyetle ilgili tüm yay›nlar›n gider olarak
dikkate al›nabilmesi olanakl› hale gelmifltir.

4- Mesleki Faaliyette Kullan›lan
Tesisat, Demirbafl Eflya ve Tafl›tlar
için Vergi Usul Kanunu’na Göre
Ayr›lan Amortismanlar:

Mesleki faaliyette kullan›lan tesisat,
demirbafl eflya ve envantere dahil tafl›tlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayr›lan amortismanlar (Amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin elden
ç›kar›lmas› halinde an›lan Kanun’un
328’ inci maddesine göre hesaplanacak
zararlar dahil) kazanc›n tespitinde has›lattan indirilebilecektir. 01.01.2004
tarihinden sonra iktisap edilen amortismana tabi iktisadi k›ymetler için Maliye Bakanl›¤›’nca ilan edilecek amortisman oranlar› esas al›nacakt›r. Di¤er ta‹SMMMO Yay›n Organ›

6- Mesleki Faaliyetin ‹fas› ‹çin
Baflka Meslek Erbab›ndan Al›nan
Hizmet Bedelleri:

Serbest meslek faaliyeti için bir avukat›n bir baflka avukattan, bir mali müflavirin bir baflka mali müflavirden hizmet
almas› ve mesle¤in ifas›na lüzumlu
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Serbest meslek faaliyetine iliflkin yap›lan bu tür giderler de indirim konusu
yap›labilecektir. Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar has›lattan indirilir. Ancak, serbest meslek erbab›n›n suçlar›ndan do¤an tazminatlar
gider olarak indirilemez

aletlerin eczalar›n ve sair maddelerin
tedariki için yap›lan giderler has›lattan
indirilebilir.
7- Emekli Sand›klar›na Ödenen
Girifl ve Emeklilik Aidatlar› ‹le
Mesleki Teflekküllere Ödenen Aidatlar:

Serbest meslek faaliyeti dolay›s›yla
emekli sand›klar›na ödenen girifl ve
emeklilik aidatlar› ile mesleki teflekküllere ödenen aidatlar gider olarak
dikkate al›nabilir. Söz konusu emekli
sand›klar› tabirinden kanunla kurulmufl
sigorta ve emeklilik kurulufllar›n› anlamak gerekir. Bu kapsamda de¤erlendirilen aidatlara ödenen tutarlar herhangi
bir tutar s›n›rlamas› olmaks›z›n gider
konusu yap›labilir. Ancak gider olarak
kabul edilecek emekli aidat›n›n girifl
aidat› periyodik aidatlar ve kanunen girilmesi zorunlu topluluk sigortalar›na
ödenenlerden oluflmas› gerekir. Dolay›s›yla Kanunla kurulmufl olsa dahi sigorta kuruluflu veya emeklilik kurulufllar›na ihtiyari olarak ödenen tutarlar›n
indirimi mümkün de¤ildir.

9- Kiralanan Yada Envantere Dahil
Tafl›tlar›n Giderleri

Serbest meslek erbab›, serbest meslek
faaliyetini icra ederken kulland›¤› tafl›tlar›n giderlerini has›lattan indirebilir. Tafl›tlar›n giderlerinden kas›t, genel
olarak tafl›tlar›n tamir, bak›m› yak›t ve
benzeri cari giderleridir. Ancak bu tür
giderlerin has›lattan indirilebilmesi
için söz konusu tafl›tlar›n kiralanm›fl
veya envantere dahil olmas› gerekmektedir.
10- Binek Otomobillerin Sat›n
Al›nmas›na ‹liflkin Olarak Ödenen
ÖTV’nin Maliyet veya Gider
Yaz›lmas›:

Vergi Usul Kanunu’nun 274. maddesinde sat›n al›nan veya imal edilen emtian›n maliyet bedeli ile de¤erlenece¤i,
262. maddesinde ise maliyet bedelinin
iktisadi bir k›ymetin iktisap edilmesi
veyahut de¤erinin art›r›lmas› münasebetiyle yap›lan ödemelerle bunlara müteferri bilimum giderlerin toplam›n›
ifade etti¤i, hükme ba¤lanm›flt›r. Bu tan›mlardan iktisadi k›ymetin sat›n al›nmas› veya imali nedeniyle kullan›lan
hammaddeler için ödenen ÖTV’nin
maliyet bedeli içinde yer almas› gerek-

Ayr›ca ba¤l› olunan meslek örgütlerine
ödenen aidatlar herhangi bir s›n›ra tabi
olmaks›z›n gider kaydedilebilecektir.
Ancak, serbest meslek erbab›n›n kendi
aralar›nda kurdu¤u ve kat›l›nmas› zorunlu olmayan teflekküllere ödenen aidatlar gider konusu yap›lamayacakt›r.
8- Ödenen Meslek ‹lan Reklam Vergileri, ‹flyerleriyle ‹lgili Ayni Vergi, Resim ve Harçlar ile Kanun ‹lam ve Mukavelenameye Göre Ödenen Tazminatlar:
‹SMMMO Yay›n Organ›
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ti¤i sonucuna var›lmaktad›r. Öte yandan, VUK’nun 269. maddesinde gayrimenkullerin mütemmim cüzileri ve teferruatlar›, tesis ve makineler, gemiler
ve di¤er tafl›tlar›n gayrimenkul gibi de¤erlenece¤i belirtilmifltir.
Bu k›sa aç›klamalar›m›zdan ÖTV’nin
sat›n alma bedeline dahil oldu¤unu ve
sat›n al›nan iktisadi k›ymetin maliyet
bedeli içinde de¤erlendirilmesi gerekti¤i sonucuna varmaktay›z. Ancak,
VUK’nun gayrimenkullerin ve gayrimenkul gibi de¤erlerin iktisadi k›ymetlerin de¤erlemesiyle ilgili 270. maddesinin son f›kras›nda özel bir de¤erleme
hükmü daha bulunmaktad›r. VUK’a
göre makineler, gemiler ve tafl›tlar
gayrimenkul gibi de¤erlenir. 2
Bu hükme göre, noter, mahkeme, k›ymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile emlak al›m ve özel tüketim
vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler aras›nda
göstermekte mükellefler serbesttirler.
(5035 say›l› Kanunla yap›lan ibare de¤iflikli¤i ile 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere “tafl›t al›m vergileri”
yerine “özel tüketim vergileri” ibaresi
konulmufltur.)
5035 say›l› kanunun 48’inci maddesiyle ve 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Tafl›t Al›m Vergisi yerine
Özel Tüketim Vergisi getirilmifl ve
VUK-270/2 maddesi kapsam›nda;
“Özel Tüketim Vergilerini maliyet be-

deline ithal etmekte veya genel giderler aras›nda göstermekte mükellefler
serbesttirler” ifadesi yer alm›flt›r.

Bize göre de; sat›n al›nan binek otolar›n›n al›fl bedelleri içerisinde yer alan
ÖTV’nin maliyet bedeline dahil edilmesi veya genel yönetim giderlerine
at›lmas› yönünde mükelleflerin tercih
haklar›n› kullanmalar› yönünde kanuni
bir sak›nca bulunmamaktad›r.
11- Binek Otomobillerin Sat›n
Al›nmas›na ‹liflkin Olarak
‹ndirilemeyen KDV’nin Maliyet
veya Gider Yaz›lmas›:

Serbest meslek erbab›, serbest meslek
faaliyetini icra ederken kulland›¤› tafl›tlar›n giderlerini has›lattan indirebilir. Tafl›tlar›n giderlerinden kas›t, genel
olarak tafl›tlar›n tamir, bak›m› yak›t ve
benzeri cari giderleridir. Ancak bu tür
giderlerin has›lattan indirilebilmesi
için söz konusu tafl›tlar›n kiralanm›fl
veya envantere dahil olmas› gerekmektedir.
Burada tart›fl›lmas› gereken en önemli
husus; binek otomobillerinin al›fl vesikalar›nda gösterilen ve indirilemeyen
KDV’nin maliyet veya gider yaz›lmas›
konusudur. Uygulamada, binek otomobillerinin al›m› s›ras›nda yüklenilen
ancak Kanun’un 30/b maddesi gere¤i
indirim konusu yap›lamayan bu
KDV’lerin, do¤rudan gider mi yaz›laca¤›, yoksa maliyet unsuru olarak m›

2 Dönem Sonu ‹fllemleri, Sak›p fiEKER, Yaklafl›m Yay›nlar›, Cilt 1

‹SMMMO Yay›n Organ›
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dikkate al›naca¤› hususunda tereddütlerle karfl›lafl›lmaktad›r.

Serbest meslek erbab›n›n iflinde kullan›lmak üzere sat›n ald›¤› binek otomobili nedeniyle ödedi¤i KDV’yi, Kanun’un 30/b maddesine göre indirmesi
mümkün de¤ildir. ‹ndirilemeyen bu
KDV, do¤rudan gider yaz›labilece¤i
gibi, maliyete de intikal ettirilebilir. Bu
konudaki seçimlik hakk›, tamamen
mükellefe aittir. 3
Maliye Bakanl›¤›, binek otomobillerin
al›m›nda yüklenilen ancak indirimi
mümkün olmayan KDV hakk›nda yap›lacak ifllem konusundaki görüflünü
Genel Tebli¤ ve Özelgelerle aç›klam›flt›r.

Bakanl›k 23 Seri no.lu KDV Genel
Tebli¤i’nin (I) bölümünde, mükelleflerin iflletme amac› d›fl›nda iktisap ettikleri binek otomobillerinin al›m› s›ras›nda ödedikleri ve kanun gere¤i indirimi mümkün olmayan KDV’nin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar› çerçevesinde iflin mahiyetine göre gider
veya maliyet unsuru olarak dikkate al›nabilece¤ini aç›klam›flt›r. Ayn› tebli¤de, bu uygulaman›n binek otomobili
iflletmecili¤i ile u¤raflan mükelleflerin
iflletme amac› d›fl›nda sat›n ald›klar› binek otomobilleri için de geçerli oldu¤u
belirtilmifltir.

Tebli¤de yer alan “iflin mahiyetine göre gider yaz›lmas› ve maliyete intikal
ettirilmesinden kastedilen husus; 23
Seri no.lu Tebli¤de yer alan “indirilemeyen KDV’nin iflin mahiyetine göre
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al›nabilece¤i” fleklinde subjektif
ve son derece esnek olan bir ifadedir. 4
Öte yandan, Maliye Bakanl›¤›’nca verilen bir özelgede; “binek otomobillerine ait olup indirilemeyen KDV’nin
do¤rudan gider veya maliyet unsuru
olarak de¤erlendirilmesinde kanunen
bir sak›nca olmad›¤›” fleklinde çeflitli
idari görüfller verilmifl bulunmaktad›r.
Söz konusu özelgenin bir tanesinin tam
metni afla¤›daki gibidir. 5

“3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 30/b maddesine göre, faaliyetleri k›smen veya tamamen binek
otomobillerinin kiralanmas› veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olanlar›n bu
amaçla kulland›klar› hariç olmak üzere
iflletmelere ait binek otomobillerinin
al›fl vesikalar›nda gösterilen veya bu
mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde
yer alan Katma De¤er Vergisi hesaplanan katma de¤er vergisinden indirilemez.
23 Seri no.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i’nin I bölümünde indirim
konusu yap›lamayan bu verginin Gelir
ve Kurumlar Vergisi Kanunlar› çerçe-

3 Katma De¤er Vergisi Kanunu Uygulamas›, Yaklafl›m Yay›nlar›, fiükrü KIZILOT, Cilt: 4
4 Katma De¤er Vergisinde ‹ndirim, V.Arif fi‹MfiEK-Abdullah TOLU, Yaklafl›m Yay›nlar›, Nisan 2002
5 Maliye Bakanl›¤›’n›n 20.06.2000 tarih, 29609 say›l› Özelgesi
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vesinde iflin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al›nabilece¤i belirtilmifltir.
Öte yandan, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 269. maddesinde gayrimenkuller gibi tafl›tlar›n da maliyet bedeliyle de¤erlenece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. Ayn› Kanun’un 270. maddesinde ise “Gayrimenkullerde, maliyet bedeline sat›n alma bedelinden baflka,
afla¤›da yaz›l› giderler girer…. Noter,
mahkeme, k›ymet takdiri, komisyon ve
tellaliye giderleri ile Emlak Al›m ve
Tafl›t Al›m Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler
aras›nda göstermekte mükellefler serbesttirler.” denilmektedir.
Buna göre, tafl›tlar›n maliyet bedeliyle
de¤erlendirilmesi sonucunda Tafl›t
Al›m Vergilerinin maliyet bedeline eklenmesi veya genel giderler aras›nda
gösterilmesinde mükelleflere ihtiyarilik tan›nm›flt›r. Bu nedenle, binek otomobillerine ait indirilemeyen katma
de¤er vergisinin do¤rudan gider veya
maliyet unsuru olarak de¤erlendirilmesinde kanunen bir sak›nca bulunmamaktad›r.”
Maliye Bakanl›¤›’n›n söz konusu di¤er
bir özelgesi ise özetle afla¤›daki gibidir. 6
“Serbest meslek erbab› taraf›ndan iktisap edilen binek otomobillerinin al›fl
belgelerinde gösterilen KDV’nin indiriminin mümkün olmad›¤›, indirileme-

yen bu verginin otonun maliyet bedeline ilave edilerek amortisman ay›rmak
suretiyle gider kaydedilebilece¤i gibi,
ilgili dönemde GVK’nun 68’inci maddesine göre gider olarak da dikkatte
al›nabilece¤i”
Bize göre de; serbest meslek erbab›n›n
aktifine alarak iflinde kulland›¤› binek
otomobilinin al›fl› s›ras›nda ödedi¤i ancak KDV kanununa göre indirim konusu yapm›fl bulundu¤u KDV nin gelir
vergisi aç›s›ndan do¤rudan gider veya
maliyet unsuru olarak de¤erlendirilmesinde kanunen bir sak›nca bulunmamakta olup, bu konudaki seçimlik hakk› tamamen mükellefe ait olmal›d›r.
B. Serbest Meslek Kazanc›n›n
Tespitinde ‹ndirim Konusu
Yap›lamayacak Giderler:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 68’ inci
maddesinin son f›kras›nda serbest meslek kazanc›n›n tespitinde, her türlü para cezalar› ve vergi cezalar› ile serbest
meslek erbab›n›n suçlar›ndan do¤an
tazminatlar›n gider olarak yaz›lamayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Di¤er taraftan yine Gelir Vergisi Kanunu’nun 90’
inci maddesinde Amme Alacaklar›
Tahsil Usulü Hakk›ndaki Kanuna göre
ödenen cezalar, gecikme zamlar› ve faizler ile ödenen gelir vergisi ve di¤er
flahsi vergilerin gelir vergisi matrah›ndan ve gelir unsurlar›ndan indirilemeyece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

6 Maliye Bakanl›¤›’n›n 13.04.2000 tarih, 16814 say›l› Özelgesi
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III. SERBEST MESLEK
KAZANÇLARININ BEYANI VE
BEYANNAME ÜZER‹NDE
YAPILACAK ‹ND‹R‹MLER
A. Serbest Meslek Kazanc›n›n Beyan›
Gelir Vergisi Kanunu’nun 85’ inci
maddesinde, serbest meslek erbab›n›n
mesleki faaliyetinden kazanç temin etmemifl olsa bile y›ll›k beyanname verece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Y›ll›k beyanname ise an›lan Kanun’un 92’ nci
maddesi uyar›nca beyannamenin ait oldu¤u y›l› izleyen y›l›n Mart ay›n›n on
beflinci günü akflam›na kadar verilmesi
ve tahakkuk eden gelir vergisinin de
117’nci maddesi uyar›nca Mart ve
Temmuz aylar›nda olmak üzere iki eflit
taksitte ödenmesi hükme ba¤lanm›flt›r.
Di¤er taraftan Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’ inci maddesi uyar›nca istisna tutulan serbest meslek kazançlar› ile
dar mükelleflerin tevkif suretiyle vergilenmifl serbest meslek kazançlar›ndan yap›lan vergi kesintisi nihai vergileme olacak ve bunlara iliflkin beyanname verilmeyecektir.

B. Serbest Meslek Kazanc›nda Y›ll›k
Gelir Vergisi Beyannamesi Üzerinde
Yap›lacak ‹ndirimler
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/2 maddesi uyar›nca, yapt›klar› serbest meslek iflleri dolay›s›yla bu iflleri icra
edenlere yap›lan ödemeler y›ll›k gelir
vergisi tevkifat›na tabidir. An›lan maddede serbest meslek kazançlar›na iliflkin iki farkl› tevkifat oran› tespit edilmifltir. Serbest meslek erbab› kendisine
yap›lan ödemeler üzerinden tevkif edi‹SMMMO Yay›n Organ›
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len vergileri Gelir Vergisi Kanunu’nun
121’ inci maddesi uyar›nca verece¤i
y›ll›k beyannamede hesaplanan vergiden indirim konusu yapacakt›r.

Gelir Vergisi Kanunu’nun, 110 Seri
No.lu Genel Tebli¤i ile; “serbest meslek erbab›n›n has›latlar›ndan emekli aidat› ve sosyal sigorta primi indirmemifl
olmalar› flart›yle an›lan kanun gere¤ince ödedikleri Ba¤-Kur girifl kesene¤i
ve primlerini gider yazmalar› gerekmekte ise de, Ba¤-Kur girifl kesene¤i
ve primlerini serbest meslek kazançlar› ile ilgili olarak verecekleri y›ll›k beyannamelerinde gösterdikleri gelirden
indirmeleri” uygun bulunmufltur.

Ayr›ca, elde edilen serbest meslek kazanc›n›n vergi matrah› üzerinden Gelir
Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesinde belirtilen afla¤›daki indirimler
yap›labilir.
1. fiah›s Sigorta Primi ve Bireysel
Emeklilik Katk› Pay›

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/1 maddesi gere¤i ilgili y›lda ödenmifl olmas›
flart›yla; beyanname üzerinde beyan
edilen gelirin %5 ’inin (bireysel emeklilik katk› pay›nda %10’unun) ve asgari ücretin y›ll›k tutar›n› aflmamas› kofluluyla indirimi mümkün bulunmaktad›r.

Beyan edilen gelirin %10’unu (bireysel emeklilik sistemi d›fl›ndaki flah›s sigorta primleri için beyan edilen gelirin
%5 ’ini) ve asgari ücretin y›ll›k tutar›n›
aflmamak flart›yla mükellefin flahs›na,
efline ve küçük çocuklar›na ait hayat,
Mali ÇÖZÜM - 73

ölüm, kaza, hastal›k, sakatl›k, anal›k,
do¤um ve tahsil gibi flah›s sigorta
primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katk› paylar› mükelleflerin
y›ll›k beyanname ile bildirecekleri gelirden indirilebilir. Bireysel emeklilik
sistemi ile di¤er flah›s sigortalar› için
ödenen primlerin birlikte olmas› halinde matrahtan indirim konusu yap›labilecek tutar, beyan edilen gelirin %10’u
ile s›n›rl› olacakt›r. Bu durumda flah›s
sigorta primleri için %5 oran›ndaki s›n›r ayr›ca aranacakt›r.
Sigortan›n veya emeklilik sözleflmesinin Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik flirketi nezdinde akdedilmifl olmas›,
prim ve katk› tutarlar›n›n gelirin elde
edildi¤i y›lda ödenmifl olmas› ve ücret
geliri elde edenlerin ücretlerinin safi
tutar›n›n hesaplanmas› s›ras›nda, ayr›ca indirilmemifl bulunmas› gerekir. Efllerin veya çocuklar›n ayr› beyanname
vermeleri halinde, bunlara ait prim ve
katk› paylar› öncelikle kendi gelirlerinden indirilir.
fiah›s sigorta primi (%5) ile bireysel
emeklilik primi (%10) aras›nda farkl›
oranlarda indirim uygulanmakla beraber, her ikisinin de ortak flartlar›; asgari ücretin y›ll›k tutar›n› aflmamas›, merkezi Türkiye’de bulunan sigorta flirketi
ile sözleflme yap›lm›fl olmas›, prim ve
katk› pay› tutarlar›n›n gelirin elde edildi¤i y›lda ödenmifl olmas› gerekmektedir. (GVK-89/1)

‹SMMMO Yay›n Organ›

2. E¤itim ve Sa¤l›k Harcamalar›
‹ndirimi

Mükellefler, beyan ettikleri gelirin
%10’unu aflmamas›, harcamalar›n Türkiye’de yap›lmas› ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kiflilerden al›nacak belgelerle tevsik edilmesi flart›yla, mükellefin kendisi, efli ve küçük çocuklar›na
iliflkin olarak yapt›klar› e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›n› (mükerrer 121’ inci
madde çerçevesinde e¤itim ve sa¤l›k
harcamalar› nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, ayn› harcamalar›n› bu hükümden yararlanarak
matrahlar›ndan indiremezler) gelir vergisi matrah›n›n hesab›nda y›ll›k beyanname ile bildirilen gelirlerden indirebilirler. (GVK-89/2)
3. Ba¤›fl ve Yard›mlar

Ba¤›fl ve yard›mlar›n y›ll›k beyannamede vergiye tabi gelirlerden indirilmesi baz› flartlara ba¤l›d›r. Bu flarlardan birincisi beyannamede toplanan
gelirin pozitif olmas›d›r. ‹kincisi ba¤›fl
ve yard›mlar›n afla¤›da say›lan kurum
ve kurulufllara makbuz karfl›l›¤›nda yap›lm›fl olmas› gerekir.
a) Gelirin %5’i ile s›n›rl› ba¤›fllar:

Genel bütçeye dahil dairelere, katma
bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, kamu menfaatine
yararl› derneklere, Bakanlar Kurulunca
vergi muafiyeti tan›nan vak›flara yap›lacak ba¤›fl ve yard›m›n indirim olarak
dikkate al›nabilecek k›sm› beyan edilen gelirin % 5’i ile s›n›rland›r›lm›flt›r.
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Kalk›nmada öncelikli yöreler de % 5’lik s›n›r % 10 olarak uygulan›r.
(GVK-89/4)

b) Gelirle s›n›rl› olmayan ba¤›fllar:
Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ba¤›fllanan okul, sa¤l›k tesisi ve 100 (kalk›nmada öncelikli yörelerde 50) yatak kapasitesinden az olmamak üzere ö¤renci yurdu ile çocuk yuvas›, yetifltirme yurdu, huzurevi, bak›m ve rehabilitasyon merkezi inflas› dolay›s›yla yap›lan harcamalar veya bu tesislerin inflas› için an›lan kurulufllara yap›lan her
türlü ba¤›fl ve yard›mlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri
için yap›lan her türlü nakdi ve ayni ba¤›fl ve yard›mlar›n tamam› y›ll›k beyannamede bildirilecek gelirden indirilebilir. (GVK-89/5)
c) Ar-Ge indirimi
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 indirimi. Bu indirime iliflkin usul ve esaslar 86
seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i ile aç›klanm›flt›r. (GVK-89/9)
C. Serbest Meslek Kazanc›n›n Hesaplanmas› ‹le ‹lgili Örnek:
Bay (X) Yeminli Mali Müflavir olup, serbest olarak mali müflavirlik mesle¤ini icra etmektedir. Di¤er taraftan Bay (X) mesleki çal›flmalar› ile ilgili ç›kard›¤› kitab›n›n yay›n hakk›n› 4.000.- YTL’ye bir yay›nevine devretmifltir.
Bay (X) 2005 y›l›nda;
- Vermifl oldu¤u mali müflavirlik hizmetinden toplam 120.000.- YTL has›lat elde etmifltir.
- Mesleki giderleri toplam› ise 60.000.- YTL, dir.
- Y›ll›k 3.000.-YTL Ba¤-Kur primi ödemifltir.
- Merkezi Türkiye’de bulunan (A) sigorta flirketine, flah›s ve bireysel emeklilik
katk› pay› olarak 1.000.- YTL primi ödemifltir.
- Çocu¤u için y›ll›k olarak 5.000.-YTL özel okul ücreti, kendisi, efli ve çocu¤u
için 4.000.-YTL merkezi Türkiye’de bulunan (A) sigorta flirketine özel sa¤l›k sigorta primi olmak üzere toplam 9.000.-YTL e¤itim ve sa¤l›k harcamas› yapm›flt›r.
Bu veriler ›fl›¤›nda örne¤imizin çözümü afla¤›daki gibi olacakt›r.
Buna göre Bay (X)’in 2005 y›l› Gelir Vergisi matrah› afla¤›daki gibi olacakt›r.
Toplam Gelirler………………………………………………….…..: 120.000.Toplam Giderler……………………………………………......…….: 60.000.‹SMMMO Yay›n Organ›
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Serbest Meslek Kazanc›……..……………………………………......: 60.000.Ba¤-Kur Primi………………………………………………………...:

3.000.-

Mahsup Edilecek ‹ndirimler Toplam›………………………….……..:

6.700.-

Beyan Edilecek Serbest Meslek Kazanc›……………………...……..: 57.000.fiah›s ve Bireysel Emeklilik Sigorta Primleri…: 1.000.-

E¤itim ve Sa¤l›k Harcamalar›..…….……….....: 5.700.- *
(Beyan edilen gelirin % 10’unu
aflmamas› flart› bulundu¤undan,

indirilecek tutar 9.000.-YTL yerine
5.700.-YTL olmal›d›r)

Gelir Vergisi Matrah›………………………………………………..…: 50.300.IV. SONUÇ:

2005 takvim y›l›na iliflkin y›ll›k gelir vergisi beyannamesinin verilece¤i 15 Mart
2006 tarihine kadar, serbest meslek kazanc› elde edenlerin de kazançlar›n› beyan
etmeleri gerekli oldu¤undan, yaz›m›zda özellikle serbest meslek kazanc›n›n beyan› ve özellik arz eden hususlar› anlat›lm›flt›r.
Serbest meslek kazançlar›n›n tespiti ve beyan› konusunda öne ç›kan baz› özellikli hususlar flöyle s›ralanabilir;

• Hangi tür harcamalar›n gider veya maliyet yaz›laca¤› (binek otolar›n al›fl bedelindeki katma de¤er ve özel tüketim vergisi v.b)
• Hangi tür harcamalar›n serbest meslek kazanç defterine gider yaz›laca¤›
• Hangi tür harcamalar›n beyanname üzerinde indirim konusu yap›laca¤›

Konular›nda eksik veya hatal› ifllem (uygulama) yap›lmamas›na dikkat edilmesi
gerekmektedir.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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ASGAR‹ ‹fiÇ‹L‹K UYGULAMASI (I) 1
Mustafa KURUCA
Sigorta Baflmüfettifli
‹stanbul Sigorta Müdürü

‹

I. ‹HALE KONUSU ‹fiLERDE ASGAR‹ ‹fiÇ‹L‹K UYGULAMASI
hale konusu ifllerde ifl ve sosyal güvenlik uygulamalar›na genel olarak bir göz
at›nca di¤er ifllerden farkl› olarak karfl›m›za “asgari iflçilik” uygulamas› ç›kmaktad›r. Bu bölümde ihaleli ifllerde asgari iflçilik uygulamas›n›n ne anlama
geldi¤i ve nas›l uyguland›¤›n› ele alaca¤›z.
Bilindi¤i gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuat›nda uzun y›llar inflaat iflyerlerine yönelik olarak “ölçümleme” sistemi uygulam›flt›r. 1987 y›l›nda ölçümleme sisteminin kald›r›lmas›yla Kurumun çok ciddi prim kay›plar›na maruz kald›¤› görüldü. Kurumun gelir-gider dengesini bozan unsurlardan birisi olarak da ölçümleme sisteminin uygulanmamas› gösterilmifltir.
Bunun üzerine, 1 Ocak 1994 y›l›ndan geçerli olarak “asgari iflçilik” ad› alt›na
yeni bir uygulamaya geçilmifltir. 4792 say›l› Sosyal Sigortalar Kurumu Yasan›n 6’›nc› maddesine 3917 say›l› yasa yap›lan de¤ifliklik ile asgari iflçilik uygulamas› bafllam›flt›r. Asgari iflçilik uygulamas›n›n dayana¤›n› teflkil eden Kanun
hükmüne göre;
“Sigorta Müfettiflleri, iflverenin Kuruma, emsaline veya yap›lan iflin nitelik ve
kapsam›na göre iflin yürütümü için gerekli olan sigortal› say›s›n›n, çal›flma süresini veya prime esas kazanç tutar›n›n alt›nda bildirimde bulundu¤unu saptamalar› halinde, sigorta primleri hesab›na esas tutulacak kazançlar toplam›, sigorta
müfettifli raporuna dayan›larak, Kurumca resen hesaplan›r ve buna göre bulunacak sigorta primleri 506 say›l› Kanunun 80’inci maddesine göre tahsil olunur.
‹flin yürütümü için gerekli olan asgari iflçilik miktar›, yap›lan iflin niteli¤i, bünyesinde kullan›lan teknoloji, iflyerinin büyüklü¤ü, benzer iflletmelerde çal›flt›r›lan
iflçi say›s›, ilgili meslek veya kamu kurulufllar›n›n görüflü gibi unsurlar dikkate
al›narak sigorta müfettiflince saptan›r.”
Sosyal Sigortalar Kurumu bu hükümlere istinaden 1 Ocak 1994 tarihinden itiba1

Bu yaz› ‹SMMMO Taraf›ndan 01.02.2006 tarihinde düzenlenen “‹fl Ve Sosyal Güvenlik Hukukunda
Genel Uygulamalar” Konulu seminerde yap›lan sunumdan yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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türlü ifller, gerçek veya tüzel kiflilerce yap›lan inflaatlardan dolay› yeterli iflçilik bildirmifl olup olmad›¤› Kurumca araflt›r›l›r. Usul ve esaslar›
yönetmelikle belirlenecek bu araflt›rma sonucunda yeterli iflçili¤in bildirilmemifl oldu¤unun anlafl›lmas›
halinde, bildirilmemifl olan iflçilik
tutar› üzerinden hesaplanan prim
tutar›, gecikme zamm› ile birlikte sigorta müfettiflince inceleme yap›lmas› istenilmeksizin iflveren taraf›ndan ödendi¤i takdirde, ifl yeri hakk›nda sigorta müfettifline inceleme
yapt›r›lmayabilir.”

ren asgari iflçilik uygulamas›na bafllam›flt›. Ancak 2000 y›l›nda 616 say›l›
KHK ile (4.10.2000 tarih 24190 mükerrer Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r) 4792 say›l› Kanunun 6’›nc› maddesi yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Dolay›s›yla da söz konusu uygulaman›n yasal
dayana¤› kalmad›.
Daha sonra 616 say›l› KHK Anayasa
Mahkemesince iptal edildi. Yüksek
mahkeme hukuki boflluk do¤mamas›
için TBMM’ne düzenleme yapmas›
için bir y›l süre tan›d›. Yüce Meclis ancak 06.08.2003 tarih 4958 say›l› Kanun ile asgari iflçilik uygulamas›na yeniden bafllatt›. Bu yaz›m›zda halen yürürlükte olan ve uygulanan 4958 say›l›
Kanunun hükümleri ele al›nacakt›r.
4958 say›l› Kanunu asgari iflçilik uygulamas›na üç aflamal› bir sistem getirmifltir. Bunlardan birincisi Kurumun
ön araflt›rma yapmas›, ikincisi Sigorta
Müfettifline inceleme yapt›r›lmas› ve
üçüncü yol ise Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirler ile Yeminli Mali Müflavirlerce inceleme yap›lmas›d›r.
fiimdi bu uygulamalar› s›ras›yla inceleyelim.

Görüldü¤ü gibi Kurumca yeterli iflçili¤in bildirilmifl olup olmad›¤›na iliflkin
araflt›rma ifllemi;
- 506 say›l› Kanunun 83’üncü maddesinde belirtilen kurum ve kurulufllar taraf›ndan ihale yoluyla yapt›r›lan her
türlü ifller,
- Gerçek veya tüzel kifliler taraf›ndan
yap›lan özel bina inflaat› iflyerleri,
Hakk›nda yap›lacakt›r.

a)‹hale Yoluyla Yapt›r›lan ‹fllerde
Yap›lacak Araflt›rma:

A-KURUMCA YAPILAN
ARAfiTIRMA
506 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun 79’uncu maddesine 4958 say›l›
Kanunla eklenen f›kraya ile Kurumca
araflt›rma yap›lmas› öngörülmüfltür.
Buna göre;
“Bu Kanunun 83 üncü maddesinde
belirtilen kurum ve kurulufllar taraf›ndan ihale yoluyla yapt›r›lan her
‹SMMMO Yay›n Organ›

1- Araflt›rma, ihale veya emanet suretiyle yapt›r›lan ifllerin kesin kabulünün
yada geçici kabulünün noksans›z yap›ld›¤› tarihten sonra ve iflverene ödenmesi gereken Katma De¤er Vergisi
(KDV) hariç, malzeme fiyat fark› ve
varsa akreditif bedeli dahil, toplam istihkak tutar›na, iflin asgari iflçilik oran›n›n %25 eksi¤i uygulanmak suretiyle yap›lmaktad›r.
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Örnek: ‹hale konusu iflin KDV hariç,

Son istihkak raporunda belirtilen toplam hakedifl tutar›

: 100.000 YTL

Akreditif bedeli

: 60.000 YTL

Malzeme fiyat fark›

Toplam

ve asgari iflçilik oran› da % 16 ise,

: 20.000 YTL

-----------------: 180.000 YTL

Asgari iflçilik oran› %25 eksiltildi¤inde iflçilik oran› %12 olarak bulunaca¤›ndan,
Kuruma bu ifl dolay›s›yla bildirilmifl olmas› gereken asgari iflçilik miktar›n›n:
180.000 X %12 = 21.600 YTL olmas› gerekir.
Sözkonusu iflyeri ile ilgili olarak bu flekilde yap›lacak araflt›rma sonucunda Kuruma 21.600 YTL veya daha fazla iflçilik (sigorta primine esas kazanç) bildirilmifl olmas› durumunda yeterli iflçilik bildirilmifl olacakt›r.

Kurum taraf›ndan yap›lan ön araflt›rmada 21.600 YTL alt›nda iflçilik bildiriminde bulunuldu¤u anlafl›l›rsa iflverene aradaki fark›n ödenmesi için tebligat gönderilir. ‹flveren ç›kan fark iflçili¤i ödemeyi kabul ederse tahsilat sonras› dosya ifllemden kald›r›l›r. ‹flverene ilifliksiz belgesi düzenlenir. Aksi halde iflveren kabul
etmez veya iflçilikli faturalar›n›n oldu¤u ileri sürülürse Sigorta Müfettifli incelemesine gidilir.

2- ‹hale konusu iflin sözleflmesinde çal›flt›r›lacak sigortal› say›s› belli ise öncelikle bu sigortal›lar›n adam/gün say›s› üzerinden Kuruma bildirmifl olup olmad›¤›
araflt›r›l›r. Bu araflt›rma sonucunda Kuruma bildirilmeyen sigortal›lar ile ilgili
belgelerin verilmesi, yap›lacak bir ay süreli bir tebligat ile iflverenden istenilir.
Belgelerin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde bu belgeler ünitece resen
düzenlenir. Belgelerin Ünitece düzenlenmesinin mümkün olmad›¤› hallerde ise
birinci paragrafta ön görüldü¤ü gibi ifllem yap›l›r.

Örne¤in; Hizmet ihalelerine iliflkin sözleflmelerde çal›flt›r›laca¤› öngörülen sigortal›lar›n iflin süresince adam/gün say›s› üzerinden bildirilmifl olup olmad›¤›
araflt›r›lmakta ve;
-Kuruma bildirilmifl oldu¤unun anlafl›lmas› halinde araflt›rma yap›lmamaktad›r.

-Sözleflmelerdeki iflçi say›s›n›n alt›nda bir bildirim varsa, ihale makamlar› ile temasa geçilerek nedenleri ile Kurumumuza verilmifl olan prim belgelerinin ihale
makamlar›na da verilmifl olup olmad›¤›, verilmifl ise bu belgelerde kay›tl› sigortal›lar›n d›fl›nda baflka sigortal› çal›flt›r›l›p çal›flt›r›lmad›¤› sorulmakta, sonuçta,
belgelerde kay›tl› sigortal›lar›n d›fl›nda sigortal› çal›flt›r›ld›¤› saptan›rsa, öncelikle sigortas›z olarak çal›flt›r›ld›¤› anlafl›lan kiflilerle ilgili Ayl›k Prim ve Hizmet
‹SMMMO Yay›n Organ›
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3- ‹haleli iflin birden fazla konuyu kaps›yor olmas› ve her bir iflin asgari iflçilik oran›n›n bilinmesi halinde, iflverenin yaz›l› iste¤i de olmak kayd›yla,
araflt›rma; bu ifllerin tümü için ödenmesi gereken toplam istihkak tutar›na,
yap›lan ifllerin en yükse¤ine iliflkin asgari iflçilik oran› dikkate al›narak yap›lmaktad›r. ‹flverence bu flekilde ifllem
yap›lmas›n›n kabul edilmemesi durumunda ise, asgari iflçilik oran›n›n tespitini teminen durum gerekli belgelerle
birlikte Sigorta ‹flleri Genel Müdürlü¤üne intikal ettirilmektedir.

Belgelerinin verilmesi iflverenlerden
bir ay süreli bir tebligatla istenilmektedir.

‹hale makamlar›nca bildirilen bilgilerde sigortal› say›s›n›n yan› s›ra sigortal›lar›n kimlikleri de yer alm›flsa,
iflverence verilen belgeler iflleme al›nmakta, buna karfl›l›k yaln›zca sigortal› say›s› belirtilmifl ise, bu kez sigortal› ifle girifl bildirgelerinin verilmifl olup
olmad›¤› üzerinde durulmaks›z›n iflverence verilen belgede kay›tl› primlerin
tahsiline baflvurulmakta, ancak bu durumda mutlaka belgedeki sigortal›lar›n
çal›flmalar›n›n sahte olup olmad›¤›na
yönelik olarak inceleme istenilmektedir.

4-Kurum uygulamas›nda iflyerleri, iflin
kesin kabulünün veya geçici kabulün
noksans›z yap›lmas› halinde 506 say›l›
Kanunun uygulama alan›ndan ç›kar›lmaktad›r. ‹hale konusu ifllerin geçici
kabulünün yap›lmas›, noksans›z yap›ld›¤› anlam›na gelmemektedir. Zira, geçici kabulün yap›ld›¤› tarihten sonra
eksik veya kusurlu ifllerden dolay› sigortal› istihdam edilebilmektedir.

‹hale makamlar›nca bildirilen bilgilerde hem sigortal› say›s›, hem de sigortal›lar›n kimlikleri bildirilmifl ve istenilen belgeler tebligata ra¤men iflverence
verilmemifl ise, Ünitelerimizce sigorta
primine esas kazanc›n alt s›n›r› üzerinden bu belgeler re’sen düzenlenmektedir. Buna karfl›n, belgelerin Kurumca
re’sen düzenlenmesine elveriflli bilgilerin olmamas› durumunda, bu defa
Yönetmeli¤in 38’inci maddesinin (a)
f›kras›n›n birinci bendinde belirtildi¤i
gibi (istihkak tutar›na asgari iflçilik
oran›n›n % 25 eksi¤i uygulanmak suretiyle) ifllem yap›lmaktad›r.

Bu nedenle, ihale konusu ifllerden dolay› geçici kabulün yap›ld›¤› tarihten
sonraki süreye iliflkin iflçilik miktar›,
Sosyal Sigorta ifllemleri Yönetmeli¤in
38 inci maddesinin (a) f›kras›na göre
yap›lacak araflt›rmada Kuruma bildirilmifl olan iflçilik tutar›na dahil edilmektedir.

Öte yandan, Yönetmeli¤in 38 inci
maddesinin ikinci f›kras›nda belirtilen
uygulama, sadece hizmet ihaleleri ile
s›n›rl› olmay›p, sözleflmesinde çal›flt›r›lacak iflçi say›s›na yer verilmifl olan
di¤er ihale konusu ifller için de geçerlidir.
‹SMMMO Yay›n Organ›

Di¤er taraftan, uygulamada, geçici kabulün noksans›z olarak veya kesin kabulün yap›ld›¤› tarihlerden sonra da
ihale konusu iflyeri dosyas›ndan belirli
bir süre daha iflçilik bildiriminde bulunulmaya devam edildi¤i görülmektedir.
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Bilindi¤i gibi, ihale konusu ifller ile ilgili olarak iflin bitifl tarihinden sonra
flantiyenin sökülmesi, malzemelerin
toplanmas›, nakliyesi, bekçi çal›flt›r›lmas› gibi ifller için de muayyen bir süre sigortal› istihdam edilebilmektedir.
Bu durumda, söz konusu ifllerden dolay› ihale konusu iflyeri dosyas›ndan makul bir süre için yap›lan bildirimler kabul edilmekte ve iflyeri, bu defa en son
sigortal› çal›flt›r›lan tarih itibariyle kanun kapsam›ndan ç›kar›lmakta, ancak
geçici kabulün noksans›z yap›ld›¤› veya kesin kabul tarihinden sonraki süreye iliflkin bildirimler yap›lan araflt›rmada Kuruma bildirilmifl olan iflçilik
miktar›na dahil edilmemektedir.

5- Personel ve ö¤renci nakli ile çeflitli
nakliye iflleri de sözleflmede belirtilen
sigortal› say›s›na göre bildirim yap›l›p
yap›lmad›¤› araflt›r›larak karar verilemektedir. (Uygulama 16-268 Ek ve
16-281 Ek say›l› Genelgelere göre yürütülmektedir)
6- ‹hale konusu ifllerde idarece (ihale
makam›nca) müteahhide k›smen malzeme verilmesi veya akreditif bedeli
ödenmesi halinde, bu durum asgari iflçilik oran›n› de¤ifltirebilece¤inden, asgari iflçilik oran› Tebli¤ eki listede olsa bile, konu, gerekli belgelerle (imalat
ve birim fiyatlar›n› gösterir son hakedifl raporu, ifl bitirme belgesi, fatura,
ibraz edilebiliyorsa sözleflme, idarece
verilen malzemenin miktar› ve bedelini gösterir belge, fiyat analizleri zapt›
vs.) birlikte asgari iflçilik oran›n›n “Asgari ‹flçilik Tespit Komisyonunca” tes‹SMMMO Yay›n Organ›

piti amac›yla Sigorta ‹flleri Genel Müdürlü¤üne intikal ettirilmektedir.

7-‹hale konusu ifllerin iflverenlerin daimi nitelikteki iflyerlerinin sigortal›lar›
ile yap›ld›¤›n›n ileri sürülmesi durumunda ileri sürülen bu hususun Sigorta Müfettiflleri taraf›ndan incelenmesi
ve düzenlenecek rapor sonucuna göre
ifllem yap›lmas› gerekmektedir.
B. MÜFETT‹fi ‹NCELEMES‹

Sigorta Müdürlükleri taraf›ndan yap›lan araflt›rma sonucunda eksik iflçilik
tespit edilir ve iflveren bu fark iflçili¤e
itiraz ederse konu incelenmek üzere sigorta müfettifline intikal ettirilir. Ayr›ca, iflverenin iflçilik faturalar›n›n incelenmesi nedeniylede bizzat inceleme
isteyebilir.
a-‹flçilik Oran›n Saptanmas›:

‹flçilik oranlar›n›n tespiti “Asgari ‹flçilik Tespit Komisyonu”na verilmifltir.
Kurum taraf›ndan asgari iflçilik oranlar› genelgeler ile duyurulmaktad›r. Ancak, her iflin iflçilik oran›n› önceden
tespit edip yay›mlamak mümkün de¤ildir. Listede olmayan ifller ile karfl›lafl›lmas› halinde iflçilik oran› tespiti
için komisyona gönderilir.
Bazen birden çok iflin tek ihale ile verilmesi ve her bir iflin iflçilik oran›n›n
genelge veya tebli¤de belirtilmifl olsa
bile yeni bir iflçilik oran› tespiti için
komisyona göndermek gerekmektedir.
‹hale konusu bir iflin ayr›nt›s› veya tamamlay›c›s› durumunda olan ifllerle
ilgili olarak yap›lacak asgari iflçilik
miktar› tespiti s›ras›nda iflverenin (ya51
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z›l› olarak) kabulü flart› ile bu ifller için
öngörülmüfl en yüksek iflçilik oran› uygulanabilir. Bu tür ifllerde ayr› ayr› iflçilik oran› uygulanmaz.‹flverenin kabul
etmemesi halinde Asgari ‹flçilik Tespit
Komisyonundan tek oran tespiti istenecektir.

‹hale konusu ifllerde idarece (ihale makam›nca) müteahhide k›smen malzeme
verilmesi veya akreditif bedeli ödenmesi halinde bu durum asgari iflçilik
oran›n›n uygulanaca¤› matrah› ve dolay›s› ile de uygulanacak iflçilik oran›n›
etkileyebilece¤inden, asgari iflçilik
oran› Tebli¤ eki listede olsa bile, oran,
gerekli belgelerle (imalat ve birim fiyatlar›n› gösterir son hakedifl raporu, ifl
bitirme belgesi, fatura, ibraz edilebiliyorsa sözleflme, idarece verilen malzemenin miktar› ve bedelini gösterir belge, fiyat analizleri zapt› vs.) birlikte
“Asgari ‹flçilik Tespit Komisyonuna” tespit ettirilmesi gerekmektedir.
Hemen belirtelim ki, Sigorta Müfettifline incelemeye ç›kar›lmadan önce asgari iflçilik tespit komisyonuna gönderilmesi gereken ifller gönderilir ve iflçilik
oran› tespit edilir. Sigorta Müfettifli taraf›ndan baz› hal ve durumlarda istisnai olarak asgari iflçilik tespit komisyonundan oran tespiti istenebilir.

b-‹flçili Oran› Uygulanacak
Matrah›n Saptanmas›

‹hale konusu ifllerde de¤erlendirmeye
esas hakedifl miktar› (KDV hariç),
malzeme fiyat fark› ve varsa akreditif
bedeli ile ihale makam›nca müteahhide
k›smen malzeme verilmesi ve bu mal‹SMMMO Yay›n Organ›

zemelerin bedelinin belirlenerek toplam hakedifle dahil edilebilmesi durumunda belirlenen malzeme bedeli tutar› dahil edilerek toplam hakediflten
malzemeli iflçilik içeren faturalar›n›n
düflülmesi neticesinde bulunacakt›r.
‹darece, iflverene ödemelerin döviz
fleklinde yap›lmas› durumunda, döviz
tutar›, ödemenin yap›ld›¤› tarihteki T.C
Merkez bankas›nca belirlenen döviz
sat›fl kuru üzerinden Türk Liras›na çevrilerek ifllem yap›l›r.

Defter maliyeti, ihale sözleflmesi veya
Bay›nd›rl›k m2 birim maliyetlerinden
maliyet tutar› belirlenebilen Yap-‹fllet,
yap-ifllet devret veya kiralama karfl›l›¤›
yap›lan bina, tesis, fabrika, santral v.b.
gibi ihale ile verilen ifllerde k›yaslama
yap›larak yüksek olan maliyet hakedifl
bedeli olarak kabul edilip bu ifl için belirlenmifl olan iflçilik oran› uygulanacak, maliyeti belirlenemeyen ve hakedifl ödemesi yap›lmayan rödövans usulü veya kiralama fleklindeki ihalelerde
ise devaml› ve mevsimlik ifllerde uygulanan asgari iflçilik tespit yöntemleri
kullan›larak sonuç oluflturulacakt›r.
Bilindi¤i gibi idarelerce mal veya hizmet al›mlar› ile yap›m ifllerinin ihalelerinde afla¤›daki usullerden biri uygulan›r:
1) Aç›k ihale usulü,

2) Belli istekliler aras›nda ihale usulü,
3) Pazarl›k usulü.

2886 say›l› Devlet ‹hale Kanununun
81. maddesinde belirtilen ifller ita
amirlerince idare görevlilerinden olufl52
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tereken ve müteselsilen sorumlu olduklar›, konsorsiyum anlaflma ve sözleflmesinde ise, konsorsiyumu oluflturan gerçek veya tüzel kiflilerin, iflin
hangi k›sm›n› taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak arac›l›¤›yla aralar›ndaki koordinasyonu sa¤layacaklar› belirtilir.”
hükümleri yer alm›flt›r.

turulacak emanet komisyonlar› eliyle
yapt›r›labilir. Emanet komisyonu, iflin
tamam›n› bizzat istihdam etti¤i sigortal›lar ile yapt›¤› yada ifli k›s›m k›s›m
muhtelif arac›lara vermek suretiyle
yapt›rd›¤› takdirde komisyon baflkanl›¤› 506 say›l› Kanun karfl›s›nda iflveren
say›lacakt›r. Emanet komisyonu yap›lacak iflte hiç sigortal› çal›flt›rmaks›z›n
ihale, pazarl›k veya sair usullerle baflkas›na yapt›r›rsa, ihale makam› addedilecek ve iflin yap›m›n› üstlenen müteahhit iflveren kabul edilecektir. ‹flin,
emanet komisyonlar›nca temin edilen
araç (vas›ta) ve gereçlerle (malzemelerle) yap›lm›fl olmas› iflverenlik veya
arac›l›k vasf›n› de¤ifltirmeyecektir.

16.01.2004 tarihli, 25348 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanan ve 01.05.2004
tarihi itibariyle yürürlü¤e giren Sosyal
Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 5 inci maddesinin (e) f›kras› ile 16/312 ve
324 ek say›l› genelgelere istinaden,
506 say›l› Kanunun 83.maddesine göre
ihale suretiyle yap›lan ifllerin ortak giriflim modellerinden konsorsiyum
fleklinde üstlenilmesi halinde, konsorsiyumu oluflturan üstlenicilerin
her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler taraf›ndan
idareye ayr› ayr› teminat verilmifl olmas› kayd›yla, üstlenicilerin her birine verecekleri iflyeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayr› sicil numaras› verilecektir.

4734 say›l› Kanunun 14. maddesinde
“Ortak giriflimler birden fazla gerçek
veya tüzel kifli taraf›ndan ifl ortakl›¤›
veya konsorsiyum olarak iki türlü oluflturulabilir. ‹fl ortakl›¤› üyeleri, hak ve
sorumluluklar›yla iflin tümünü birlikte
yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri
ise, hak ve sorumluluklar›n› ay›rarak
iflin kendi uzmanl›k alanlar›yla ilgili
k›s›mlar›n› yapmak üzere ortakl›k yaparlar. …‹fl ortakl›¤› anlaflmalar›nda
pilot ortak, konsorsiyum anlaflmalar›nda ise koordinatör ortak belirtilir.

Hak ve sorumluluklar›n› ay›rarak iflin
kendi uzmanl›k alanlar›yla ilgili k›s›mlar›n› yapmak üzere kurulan konsorsiyum ortak giriflim modelinde ortaklardan her biri ifllemlerini kendi yasal kay›tlar›nda takip edeceklerinden ve her
bir ortak ad›na ayr› iflyeri dosyas› tescil
ettirilmesi gerekti¤inden ihale konusu
ifl nedeniyle ortakl›k ad›na ayr› bir defter tasdik ettirilmeyecek, yap›lan denetimlerde konsorsiyum ad›na defter tas-

‹halenin ifl ortakl›¤› veya konsorsiyum
üzerinde kalmas› halinde, sözleflme
imzalanmadan önce noter tasdikli ifl
ortakl›¤› veya konsorsiyum sözleflmesinin verilmesi gerekir. ‹fl ortakl›¤› anlaflma ve sözleflmesinde, ifl ortakl›¤›n›
oluflturan, gerçek veya tüzel kiflilerin
taahhüdün yerine getirilmesinde müfl‹SMMMO Yay›n Organ›
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dik flart› aranmayacak, her orta¤›n kay›tlar› gerekli görülmesi halinde ayr›
incelenecektir.

‹hale konusu iflin ifl ortakl›¤› fleklinde
üstlenilmesi durumunda ise, böyle
bir ortak giriflim için, ifl ortakl›¤› ad›na
ve tek iflyeri dosyas› aç›lacak, ortakl›k
ad›na ayr› bir defter tasdik ettirilmifl
olaca¤›ndan inceleme ortakl›¤a ait kay›tlar üzerinden yürütülecektir. Bu nitelikte bir defter ibraz edilmemesi durumunda –ortaklara ait kay›tlar incelense bile- ortakl›k ad›na defter ve belge düzenlenmemesi ve ibraz edilmemesi nedeniyle idari para cezas› önerilecektir.
c.‹fle Bafllama ve Bitifl Tarihinin Tespiti

‹flverence verilen iflyeri bildirgesinde
yaz›l› sigortal› çal›flt›r›lmaya bafllama
tarihi: ‹flyeri bildirgesinde yaz›l› sigortal› çal›flt›r›lmaya bafllama tarihinin,
ihale sözleflmesi ve yer teslim tutana¤›nda belirtilen yer teslim tarihinden
itibaren ifle bafllama için öngörülen süreyi aflmamas› gerekmektedir. Aflmas›
halinde, iflyeri kay›tlar›ndan yer teslim
tarihi ile iflveren taraf›ndan bildirilen
sigortal› çal›flt›r›lmaya bafllan›lan tarih
aras›ndaki sürede yürütülen faaliyetin
flekli, içeri¤i, nas›l yürütüldü¤ü, bu yürütüm flekli nedeniyle iflyeri tesciline
esas bir durumun oluflup oluflmad›¤›
araflt›r›larak fatura v.s. belgelerle kan›tlanmal›d›r.
Örne¤in; temel kaz› ve hafriyat için
fatura karfl›l›¤› hizmet sat›n al›nm›fl,
ancak yüklenici ad›na iflçi çal›flt›r›lmam›fl olmas› durumunda ifle bafllan›lma‹SMMMO Yay›n Organ›
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s›na karfl›n iflçi çal›flt›r›lmaya bafllan›lmam›flt›r.

Bu gibi durumlarda iflyeri bildirgesinde yaz›l› tarih sigortal› çal›flt›r›lmaya
bafllama tarihi olarak kabul edilecektir.
Aksi halde yer teslim tarihi ile iflveren
taraf›ndan bildirilen sigortal› çal›flt›r›lmaya bafllan›lan tarih aras›ndaki sürede sigortal› çal›flt›r›lmamas›n›n nedeninin ihale makam›ndan al›nacak belgeye dayand›r›lmak üzere iflverence kan›tlanmas› istenecektir.
‹flyeri tescil tarihinin sözleflme tarihinden sonra, ancak yer teslim tarihinden
önce olmas› durumunda iflveren beyan›
da dikkate al›narak ifllem yap›lacakt›r.
‹flin bitifl tarihinin tespitine gelince;

‹flin noksans›z yap›ld›¤› geçici kabul
tutana¤›nda belirtilmiflse ifl bitim tarihi
geçici kabul tarihi say›lacakt›r. Geçici
kabul s›ras›nda saptanan noksanl›klar
için ek süre verilmifl ise noksanl›klar›n
tamamland›¤› veya kalan noksan ifllerle birlikte nefaset kesilmek suretiyle
iflin yap›m›n›n tamamland›¤›n›n ihale
makam›nca tespit edildi¤i tarih ifl bitim
tarihi say›lacakt›r.
Öte yandan ihale konusu ifl fesih edilmifl ise fesih tarihi ifl bitim tarihidir.
Yukar›da aç›klanan biçimde bir saptama yoksa kesin kabul tutana¤›nda belirtilen ifl bitim itibar tarihi, iflin bitirildi¤i tarih olarak kabul edilecektir.

‹hale konusu ifller ile ilgili olarak iflin
bitifl tarihinden sonra flantiyenin sökülmesi, malzemelerin toplanmas›, nakliyesi, bekçi çal›flt›r›lmas› gibi ifller için
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de belirli bir süre sigortal› istihdam
edilebilmektedir. Bu durumda, söz konusu ifllerden dolay› ihale konusu iflyeri dosyas›ndan makul bir süre için yap›lan bildirimler kabul edilecek ve iflyeri, bu defa en son sigortal› çal›flt›r›lan tarih itibariyle kanun kapsam›ndan
ç›kar›lacak, ancak geçici kabulün noksans›z yap›ld›¤› veya kesin kabul tarihinden sonraki süreye iliflkin bildirimlerin yap›lacak asgari iflçilik de¤erlendirmesinde Kurumumuza bildirilmifl
olan iflçilik miktar›na dahil edilmeyecektir.
d.Malzeme ve Salt ‹flçilik Ödemeleri
‹lgili Kanunlar gere¤i tutulan defterlere ifllenmifl, yasal düzenlemelere flekil
ve içerik aç›s›ndan uygun, birim, ölçü
ve tutarlar›n›n do¤rulu¤u gerekti¤inde
karfl› inceleme yap›lmak suretiyle belirlenebilen malzemeli veya s›rf iflçilik
içeren fatura, gider makbuzu – gider
pusulas› v.s. gibi belgelere dayal› ödemeler indirim konusu yap›lacakt›r.
Birim, ölçü ve fiyatlar›n›n gerçe¤i yans›tt›¤› ve yerel geleneklere de uygun
oldu¤u gözlenen faturalar›n, emek ve
zaman kayb›n›n önlenmesi bak›m›ndan karfl› incelemelerinin yap›lmas›
zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.
Yasal düzenlemelere flekil ve içerik
aç›s›ndan uygun olmas›na karfl›n ilgili
Kanunlar gere¤i tutulan defterlere belgeyi alan taraf›ndan ifllenmemifl malzemeli veya s›rf iflçilik içeren fatura,
gider makbuzu – gider pusulas› v.s. gibi belgelere dayal› ödemeler indirim
konusu yap›lmayacakt›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›

Yasal düzenlemelere flekil ve içerik
aç›s›ndan uygun ve alan taraf›ndan
ödeme kayd› ilgili Kanunlar gere¤i tutulan defterlere ifllenmifl olmas›na karfl›n, yap›lan karfl› incelemede fatura
düzenleyenin belgeli ödemeyi defterine gelir olarak ifllememifl oldu¤unun
tespiti halinde (belgenin ikinci nüshas›
ile ayn› olmas›, tahrifat olmamas› kayd› ile) belgelere dayal› ödemeler indirim konusu yap›lacak, ancak ilgili Vergi Dairesine konu hakk›nda bilgi verilmesi önerilecektir.
Vergi Usul Kanunun 230’uncu maddesinde faturalarda flu hususlar bulundurulmal›d›rr:
-Fatura tarihi seri ve s›ra numaras›,

-Faturay› düzenleyenin ad›, varsa ticaret unvan›, ifl adresi, ba¤l› oldu¤u vergi dairesi ve hesap numaras›,

-Müflterinin ad›, ticaret unvan›, adresi,
varsa vergi dairesi ve hesap numaras›,

-Mal›n veya iflin nevi, miktar›, fiyat› ve
tutar›,

-Sat›lan mallar›n teslim tarihi ve irsaliye numaras›, (Mal›n al›c›ya teslim
edilmek üzere sat›c› taraf›ndan tafl›nd›¤› veya tafl›tt›r›ld›¤› hallerde sat›c›n›n,
teslim edilen mal›n al›c› taraf›ndan tafl›nmas› veya tafl›tt›r›lmas› halinde al›c›n›n, tafl›nan veya tafl›tt›r›lan mallar
için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve tafl›tta bulundurulmas› flartt›r.))
V.U.K.nun 234’üncü maddesine göre gider pusulas›;

Gider pusulas›, iflin mahiyeti, emtian›n
cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve
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kendi eme¤i ile de yapamayaca¤› kanaatine ulafl›lan tutardaki faturalar› düzenleyen flah›slar ve/veya flirketlere ait
iflyeri sicil numaralar›n›n bulunmad›¤›
veya bulunmakla birlikte iflin yap›ld›¤›
dönemde bildirim olmad›¤› veya yap›lan bildirimin yeterli görülmedi¤i hallerde –iflverenin baflka da bir iddias›
yoksa- karfl› inceleme yap›lmaks›z›n
fatura indirim konusu yap›lmayacakt›r.

ifl ücretini ve ifli yapt›ran ile yapan›n
veya emtiay› sat›n alan ile satan›n adlar›yla soyadlar›n› (Tüzel kiflilerde unvanlar›n›) ve adreslerini ve tarihi ihtiva
eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir
nüshas› ifli yapana veya mal› satana
tevdi olunur.) Gider pusulalar›, seri ve
s›ra numaras› dahilinde teselsül ettirilir.
Malzemeli veya s›rf iflçilik içeren fatura, serbest meslek makbuzu, gider
makbuzu –gider pusulas› v.s. gibi belgelere dayal› ödemeler indirim konusu
yap›lmayacakt›r.
‹flin baz› bölümlerini yan›nda sigortal›
çal›flt›rmaks›z›n bizzat yapan ifl sahiplerinden al›nm›fl faturalara ve gider
belgelerine dayan›larak gerçeklefltirilen malzemeli veya s›rf iflçilik ödemeleri indirim konusu yap›lacakt›r.
‹flin hacmine göre yap›lacak k›yaslama
sonucunda karfl› inceleme gerektirmemekle beraber fatura düzenleyenin
kendi eme¤i ile de yapamayaca¤› kanaatine ulafl›lan tutardaki faturalar› düzenleyen flah›slar ve/veya flirketlere ait
iflyeri sicil numaralar›n›n bulunup bulunmad›¤› iflverene sorularak belirlenecek, Kurumda tescilli oldu¤u beyan
edilen, belgelenen veya beyan› teyit
edilen flah›slar ve/veya flirketlere ait
malzemeli veya s›rf iflçilik ödemeleri
flüphe halleri hariç baflka bir araflt›rmaya gerek görülmeksizin indirim konusu yap›lacakt›r.
‹flin hacmine göre yap›lacak k›yaslama
sonucunda karfl› inceleme gerektirmemekle beraber fatura düzenleyenin
‹SMMMO Yay›n Organ›

‹flin yap›ld›¤› dönemde iflçilik bildirimi olan -fatura düzenlemifl- iflverenlere ait malzemeli veya s›rf iflçilik içeren
faturalar›n›n dikkate al›n›p al›nmayaca¤›na yönelik olarak yap›lacak de¤erlendirmede, esas iflverene uygulanan
iflçilik oran› fatura tutar›na uygulanmak suretiyle bulunacak matrah ile
karfl› incelemesi yap›lan veya belge
üzerinden kontrol edilen iflveren bildirim tutar› karfl›laflt›r›larak bariz bir
farkl›l›k bulunup bulunmad›¤› kontrol
edilecek, bariz farkl›l›k bulunmas› halinde –iflverenin baflka da bir iddias›
yoksa- fatura indirim konusu yap›lmayacakt›r.
‹flyeri sicil numaras› beyan edilmekle
beraber beyan edilen iflyerine ait iflkolu kodunun faturada yap›ld›¤› belirtilen ifl-ifllere uygunlu¤unun görülmemesi halinde, fatura düzenleyen iflverenin iflyerinde yapt›¤› iflin mahiyetinde de¤ifliklik olmas›na karfl›n bu durumu Kuruma bildirmedi¤i kanaati ile ilk
fatura tarihinden önceki ayda de¤iflikli¤in oldu¤unun kabul edilerek 506 Say›l› Kanunun 76. maddesi uyar›nca ifl
kolu kodu de¤iflikli¤i talep edilmesi,
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d›¤› yönündeki iflveren iddias›, gerek
görülmesi halinde karfl› inceleme yap›lmak suretiyle tespit edilerek olumlu
kanaat oluflturulmas› durumunda iflverene ait dosyadan yap›lan bildirimlerin
haricinde salt iflçilik veya malzemeli
iflçilikli fatura olarak indirim konusu
yap›lacakt›r.
Do¤rulu¤u iflyeri kay›tlar› ile kan›tlanabilen, yerel geleneklere uygun miktarlar› içeren, gerçekten ödendi¤i saptanabilen “Örne¤in: vergisi ödenmifl,
meslek kurulufllar›nca ölçü ve tutarlar›
do¤rulanm›fl, toplu sözleflme ve ferdi
sözleflmelere uygun,di¤er baflka delillerle desteklenmifl,” yabanc› uyruklu
iflçilere ödenmifl ücretlerle Türk uyruklu sigortal›lara ödenen bütün ücretler
(506 say›l› Kanunun 78’nci maddesi
uyar›nca saptanan üst s›n›r›n üzerindekilerde dahil) do¤rudan Kuruma bildirilmifl iflçilikler gibi, iflin yürütümü
için gerekli olan asgari iflçilik tutar›ndan s›rf iflçilik olarak düflülecektir.
Defter ve belgelerin tamam›n›n
ibraz edilmemesi veya eksik ibraz
edilmesi halinde:
Yasal defterin mücbir sebep olmaks›z›n ibraz edilmemesi halinde faturalar›n deftere kaydedilmedi¤i kabul edilerek salt iflçilik veya malzemeli iflçilik
içeren fatural› ödemeler asgari iflçilik
de¤erlendirmesinde indirim konusu
yap›lmayacakt›r.
Yasal defterin sel bask›n›, yang›n gibi
nedenlerle zayi oldu¤unun birinci ve
ikinci s›n›f tacirler için mahkeme karar› ile di¤er iflverenler için ise ilgili Ka-

prim farklar›n›n tahsilinin önerilmesi
ve karfl› inceleme yap›lmaks›z›n faturan›n indirim konusu yap›lmas› gerekmektedir.
‹flyeri sicil numaras› beyan edilmekle
beraber beyan edilen iflyeri sicil numaras›n›n asgari iflçilik araflt›rmas› veya
de¤erlendirmesine tabi, mahiyet kodu
(4) ile bafllayan (mevsimlik iflyerleri
hariç) iflyerlerine ait oldu¤u anlafl›lan
faturalar (bildirimi yap›lan iflçilikler
asgari iflçilik araflt›rmas› veya de¤erlendirmesinde dikkate al›naca¤›ndan),
indirim konusu yap›lmayacakt›r.
Malzeme bedelinden ayr› olarak nakliye bedelinin kesin bir flekilde belirlendi¤i faturalara dayan›larak ifl sahiplerine yap›lan nakliye ödemeleri malzemeli iflçilik faturas› olarak do¤rudan,
nakliye bedeli kesin bir flekilde belirlenemeyen tek kalem halinde düzenlenmifl faturalarda malzeme fiyat› veya
nakliye tutar› ilgili meslek veya Kamu
Kuruluflundan al›nacak belge ile iflverence kan›tlanmas› halinde nakliye bedeli malzemeli iflçilik faturas› olarak
dikkate al›nacakt›r.
Ayn› faturada hem malzeme ve hem de
iflçilik tutar› kay›tl› ve her iki tutar birbirinden ayr› kaydedilmifl ise, toplam
fatura tutar› malzemeli iflçilikli fatura
olarak yaklafl›k maliyet bedelinden veya toplam hakedifl tutar›ndan düflülecektir.
Esas iflverene ait dosyadan bildirim yapan alt iflverenlerin iflin bir k›sm›n› yine baflka flah›s veya firmalara fatura
veya di¤er gider belge karfl›l›¤› yapt›r‹SMMMO Yay›n Organ›

57

Mali ÇÖZÜM - 73

bir iflyerinden sevk ve idare edilen makine park› bulundu¤u, bu parktaki
araçlarda çal›flanlar›n inceleme yap›lan
ifl d›fl›ndaki bir iflyerinden Kuruma bildirildi¤i iflyeri kay›tlar›ndan saptanan,
iflverene ait di¤er iflyerlerinde yap›lan
ifller karfl›l›¤› olan ve faturaya dayanmayan, hakedifl raporlar›ndan tespit
edilen hafriyat ve nakliye bedelleri ile
bu konudaki di¤er malzemeli ve salt iflçilik içeren faturalarda dikkate al›narak, iflin yürütümü için gerekli olan asgari iflçilik miktar›n›n hesaplanmas›nda toplam hakediflten veya tespiti halinde yaklafl›k maliyet bedelinden düflülecektir.

mu Kurum veya Kurulufllar›ndan al›nm›fl belge ile ispatlanmas› halinde gerekli görülmesi halinde karfl› inceleme
yap›lmak suretiyle salt iflçilik veya
malzemeli iflçilik içeren fatural› ödemeler asgari iflçilik de¤erlendirmesinde indirim konusu yap›lacakt›r.

Yasal defterlerin baflka bir Kamu Kurumunda veya mahkemede oldu¤unun
ispatlanmas› ve sonuçland›r›lmas›nda
sigortal› haklar› ve Kurum yarar› (örne¤in zamanafl›m›na girecek Kurum
alaca¤›) aç›s›ndan aciliyet görülmesi
halinde karfl› incelemeye göre ifllem
yap›labilir.

Yasal defter ibraz edilmekle beraber
faturalar›n mücbir sebep olmaks›z›n
ibraz edilmemesi halinde salt iflçilik
veya malzemeli iflçilik içerdi¤i iddia
edilen fatural› ödemeler asgari iflçilik
de¤erlendirmesinde indirim konusu
yap›lmayacakt›r.

Konusu nakliye olmayan ihaleli ifllerde, iflin bir bölümünün iflverene ait Kurumda ayr›ca tescilli di¤er bir iflyerinde
çal›flt›r›lan sigortal›larla sonuçland›r›ld›¤›n›n bildirilmesi halinde, sürekli iflyerinde böyle bir iflin yap›l›p yap›lmayaca¤›, çal›flt›r›lanlar›n say› ve nitelik
olarak yeterli olup olmad›¤› konular›nda yap›lacak araflt›rma sonucuna göre,
ayn› ifl için al›nm›fl varsa faturalar da
göz önünde bulundurularak, hakedifl
raporlar›ndan tespit edilen tutarlar kadarl›k k›sm› iflin yürütümü için gerekli
olan asgari iflçilik tutar›n›n hesaplanmas›nda, toplam hakediflten düflülecektir.

Yasal defter ibraz edilmekle beraber
faturalar›n mücbir sebebe ba¤l› olarak
ibraz edilmemesi halinde salt iflçilik
veya malzemeli iflçilik içerdi¤i iddia
edilen fatural› ödemeler karfl› incelemeyle iflleme al›nabilir.
Fatura ve gider belgelerinde yaz›l› tutarlar›n, bu belgelerde yap›ld›¤› aç›klanan ifller karfl›l›¤› al›nan hakediflten veya özel bina inflaatlar›nda yaklafl›k maliyet bedeli içerisindeki tutar›ndan fazla olmas› durumunda, aflan k›sm› de¤erlendirmede dikkate al›nmayacakt›r.

e-Devaml› ‹flyeri Sigortal›lar›yla
Yap›lan ‹fller
Bina ‹nflaat›, tamirat, tesisat ve benzeri
ifller ile ihale konusu ifllerin yap›m›n›
yüklenen müteahhidin 506 say›l› kanuna göre iflveren say›labilmesi için ihale

Mükerrer prim ödenmesinin önüne geçilmesi bak›m›ndan, Kurumda tescilli
‹SMMMO Yay›n Organ›
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v.s. suretle ald›¤› iflin yap›m› dolay›s›yla iflçi çal›flt›rmas› ve bu iflçilerin
münhas›ran söz konusu iflte/ifllerde çal›flt›r›lmak üzere ifle al›nm›fl olmas› gerekmektedir.
Taahhüt edilen iflin ayr›ca iflçi al›nmaks›z›n müteahhidin esasen mevcut
olan devaml› iflyeri iflçileriyle yap›lm›fl
olmas› halinde ihale konusu iflten dolay› ayr› bir iflverenlik s›fat› söz konusu
olmayaca¤›ndan taahhüt edilen iflin
tesciline gerek bulunmamaktad›r.
‹hale konusu ifllerin, mahiyetleri icab›
mevcut iflyeri d›fl›nda çal›flma yap›lmas›n› gerektirmeyen, malzeme sat›m›,
mal teslimi, proje çizimi ve benzer
(Nakliye-mal teslimi hariç montaj dahi
içermeyen ve mahallinde herhangi bir
çal›flma yap›lmayan) ifllerden olmas›
halinde, iflin yap›m› esnas›nda s›rf bu
iflte çal›flt›r›lmak üzere iflçi al›nm›fl olsa dahi -iflin yap›ld›¤› ayr› ve ba¤›ms›z
bir iflyeri mevcut olmayaca¤›ndanihale konusu iflten dolay› tescili gereken bir iflyeri ve yeni bir iflverenlik durumu söz konusu olmayacakt›r.
Tescilsiz bina ‹nflaat›, tamirat, tesisat
ve benzeri ifller ile ihale konusu ifllerin
iflverenlerin bizatihi kendi çal›flmalar›,
ücretsiz çal›flan eflinin, 18 yafl›ndan küçük çocuklar›n›n, di¤er sosyal güvenlik Kurumlar›na tabi kiflilerin çal›flt›r›lmas› ve/veya fatura karfl›l›¤› hizmet
sat›n al›narak yürütüldü¤ünün iddia
edilmesine karfl›n yap›lan incelemede
iflin iddia edilen flekilde yürütülemeyece¤inin anlafl›lmas› halinde yeni bir iflyeri tescili yap›larak asgari iflçilik de¤erlendirilmesine gidilir.
‹SMMMO Yay›n Organ›

Bina ‹nflaat›, tamirat, tesisat ve benzeri
ifller ve ihale konusu ifller için ayr› bir
iflyeri tescil ettirmeksizin, söz konusu
iflleri devaml› iflyeri iflçileri ile yapt›klar›n› ileri süren iflverenlerin, bu iflleri
devaml› iflyeri iflçileriyle yapmalar›n›n
olanakl› olup olmad›¤›n›n saptanabilmesi için gerek görülmesi halinde iflyerinde yerel denetim yap›larak ve iflyeri kay›tlar› incelenerek sonuca gidilir. Yap›lacak incelemede flu hususlar
araflt›r›l›r.
-Yap›lan ifl-ifller ile devaml› iflyerinin
ifl kolu kodunun uygunlu¤u,
-Devaml› iflyerinde, özel bina inflaat›,
tamirat, tesisat ve benzeri ifllerin veya
yüklenim konusu iflin bafllad›¤› tarihte
ve öncesinde sürekli olarak bu tür ifllerle ilgili iflçi çal›flt›r›l›p çal›flt›r›lmad›¤›,
-Devaml› iflyerinde çal›flt›r›lan iflçilerin sözü edilen iflleri yapabilecek say›
ve nitelikte olup olmad›klar›,
-Ayn› dönemde birden fazla söz konusu ifllerin al›n›p al›nmad›¤›, inceleme
dönemi içerisinde yürütülen di¤er faaliyetler ve bu faaliyetler nedeniyle elde edilen gelirler (faiz geliri, amortismana tabi k›ymetlerin sat›fl› gibi iflletmenin ana faaliyet konusu haricinde
elde etti¤i sair gelirler hariç tutulacakt›r) tespit edilerek bu gelirlerin elde
edilmesine konu tüm faaliyetlerin devaml› iflyerinde çal›flt›r›lan iflçilerle yap›l›p yap›lmad›¤›, fatura karfl›l›¤› hizmet sat›n al›n›p al›nmad›¤›, hizmet sat›n al›nan›n arac›l›k durumu, iflverenin
kendisinsin, ücretsiz çal›flan eflinin, 18
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yafl›ndan küçük çocuklar›n›n, di¤er
sosyal güvenlik Kurumlar›na tabi kiflilerin bu tür ifllerde çal›fl›p çal›flmad›¤›,
bu tür çal›flmalar ve sat›n al›nan hizmetler ile iflyeri sigortal›lar›n›n bu iflleri yapmaya yetecek say› ve nitelikte
olup olmad›klar›.
Yap›lacak inceleme ve araflt›rmalar sonucunda, sürekli iflyeri sigortal›lar›n›n

‹SMMMO Yay›n Organ›

say› ve nitelik bak›m›ndan bu ifllerin
tümünü veya bir k›sm›n› yapmaya yeterli oldu¤u, di¤er bir anlat›mla sözü
edilen ifllerde sürekli iflyeri sigortal›lar›n›n d›fl›nda iflçi çal›flt›r›lmas›na gerek
kalmad›¤› sonucuna var›l›rsa ayr› bir
iflyeri tescili ve asgari iflçilik de¤erlendirmesi yap›lmaz.
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SOSYAL GÜVENL‹K PR‹M
ALACAKLARININ YEN‹DEN
YAPILANDIRILMASI 1
Ali TEZEL
Sigorta Baflmüfettifli

U

I. Girifl
zunca bir süreden beri kamuoyunun gündeminde olan sosyal güvenlik
prim borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› ile ilgili olarak haz›rlanan tasar› ile beklentilerin karfl›lanmas› ve birikmifl sosyal güvenlik borçlar›n›n
azalt›lmas› amaçlanmaktad›r.
Tasar›n›n genel gerekçesinde aynen; “2000 ve 2001 y›llar›nda yaflanan ekonomik krizler ülkemizin ekonomik ve sosyal hayat›nda ciddi boyutlarda olumsuz
etkiler do¤urmufltur Bu krizlerin ekonomik hayata do¤rudan yans›malar› ise,
iflletmelerin mali bünyelerinin zay›flamas›, üretimin daralmas› veya iflyerlerinin
kapanmas› ile iflsizli¤in artmas› fleklinde olmufltur. Yine bu olumsuz geliflmelerin en önemli sonuçlar›ndan biri de iflyeri sahiplerinin, iflletmelerin, iflverenlerin
finansal s›k›nt›lar nedeniyle sosyal güvenlik kurumlar›na ödemeleri gereken
primlerin ödenmesinde yaflad›klar› zorluklard›r.” Denilmek suretiyle 2000 y›l›ndan beri biriken sosyal güvenlik prim borçlar›n›n etkileri belirtilmifltir.
SSK ve Ba¤-Kur’un birikmifl alacaklar›n›n enflasyon rakamlar› baz al›narak
güncellenmesi suretiyle alacak as›llar›n›n de¤erinin korunmas›, bunun yan› s›ra
borçlular›n gecikme zamm› ve faiz yüklerinde özellikle 2000 ve 2001 ekonomik krizlerinin olumsuz etkileri bulundu¤undan, ortaya ç›kan ma¤duriyetlerin
belirli ölçüde giderilmesi, borçlular›n tekrar sisteme düzenli prim ödemelerinin
teflviki amac›yla borcun ödenebilir seviyeye getirilmesi, kurumlar›n birikmifl alacaklar›n›n tahsil edilmesi, yeni borç birikimlerinin önüne geçilmesi ve sosyal güvenlik prim alacaklar›n›n tahsilinde kurumlar›n daha etkin bir takip yapabilmelerine imkan tan›nmas› amaçlanm›flt›r. Ayr›ca, sosyal güvenlik reform kanunlar›
çerçevesinde tek çat› alt›nda yeniden yap›land›r›lmas› düflünülen kurumlar›n daha sa¤l›kl› ve sorunsuz bir bafllang›ç yapmalar› amaçlanm›flt›r.
1

Plan Ve Bütçe Komisyonu’nun 18.01.2006 Günü Kabul Etti¤i Metin’den Haz›rlanm›flt›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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II. SSK’ya Olan Borçlar Bak›m›nda
Kapsam

31/3/2005 tarihine kadar olan malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›na ait
prim borçlar›,

1-Belediyeler Hariç Olmak üzere Kamu Sektörü iflverenlerinin 14.04.2005
gününe kadar,

Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma yaz›l›
olarak baflvurmak flart›yla yeniden yap›land›r›lacakt›r.

2- Özel sektör iflverenlerinin ise en son
31/3/2005 tarihine kadar,

Yap›land›rma da;

ödemeleri gerekti¤i halde ödenmemifl
olan

-Borç asl› tutarlar›n›n (ana para)
100.000 Yeni Türk Liras› (YTL) ve
alt›nda olmas› halinde,

-sigorta primi,

-sosyal güvenlik destek primi,
-sosyal yard›m zamm› borçlar›

Borç as›llar›na, borcun ödeme süresinin bitiminden 31/12/1998 tarihine kadar geçen süre için gecikme zamm› hesaplanacak,

-506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun 85 inci maddesine göre prim ödeyen iste¤e ba¤l› sigortal›lar›n 1/5/2003
tarihinden 31/3/2005 tarihine kadar iste¤e ba¤l› sigortal›l›klar›n›n devam etti¤i süre içerisindeki prim borçlar›,

-Borç asl› tutarlar›n›n (ana para)
100.000 YTL'nin üstünde olmas› halinde ise, ödeme süresinin bitiminden
yeniden yap›land›rma baflvurusunun
yap›ld›¤› tarihten önceki ay›n sonuna
kadar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gecikme zamm› hesaplanmak suretiyle borç tutar› tespit edilir
ve bu tutardan;

-iflsizlik sigortas› primi,
-idari para cezas›,

-31/3/2005 tarihi ve öncesinde biten
özel bina inflaat› ve ihale konusu ifllerden dolay› yeterli iflçilik bildiriminde
bulunmad›¤› anlafl›lan veya yine bu tarihten önce bitmifl olan söz konusu ifllerle ilgili olarak, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren 30 gün içinde bu konuda müracaat edilmesi üzerine Sosyal Sigortalar Kurumunca yap›lacak ön de¤erlendirme, araflt›rma veya tespit sonucunda yeterli iflçilik bildiriminde bulunmad›¤› anlafl›lan iflverenlerin, fark iflçilik tutar› üzerinden
hesaplanacak borçlar›

1/1/1999 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar geçen süre için ise gecikme
zamlar› silinerek bunun yerine toptan
eflya fiyat endeksi (TEFE) ayl›k de¤iflim oran›na göre, 1/1/2005 tarihinden
yeniden yap›land›rma baflvurusunun
yap›ld›¤› tarihten önceki ay›n sonuna
kadar ise üretici fiyat endeksi (ÜFE)
ayl›k de¤iflim oran› uygulanmak suretiyle, yap›land›rmaya esas borç hesaplan›r yeniden hesaplanacakt›r.

-506 say›l› Kanunun 86 nc› maddesine
göre topluluk sigortas›na tabi olanlar›n
‹SMMMO Yay›n Organ›
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lama konusunda 1/6/1989 tarihli ve
3568 say›l› Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik
ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanununa
göre ruhsat alm›fl meslek mensuplar›na
görev verilebilir. Görevlendirilen meslek mensuplar›, yapt›klar› hesaplamalar›n defter, kay›t ve belgelere uygun
olmas›ndan sorumludurlar.

di¤i tarihe kadar vermifl olduklar› en
son gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi eki bilançosu esas al›narak,
"(Dönen Varl›klar-Stoklar) / K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar" ifllemi sonucunda bulunacak oran 0.50 ve alt›nda
oldu¤u takdirde bu durum borçlu aç›s›ndan "çok zor durum" hali kabul edilerek; söz konusu oran 0.50-0.40 aras›nda ise % 10'u; 0.39-0.30 aras›nda ise
% 20'si; 0.29 ve alt›nda ise % 30'u,

IV. Yapt›r›m ve Denetim Ortak

Beyan edilen bilgilerin do¤rulu¤u Sosyal Sigortalar Kurumu ve/veya Maliye
Bakanl›¤› denetim elemanlar›nca kontrol edilebilir. Beyan edilen bilgilerin
do¤ru olmad›¤›n›n anlafl›lmas› halinde,
iflverenler bu Kanun hükümlerinden
yararlanma hakk›n› kaybederler ve
haklar›nda 26/9/2004 tarihli ve 5237
say›l› Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre ifllem yap›l›r.

2- (1) numaral› alt bentte belirtilenler
d›fl›nda kalan iflverenler taraf›ndan
31/12/2004 tarihi itibariyle beyan edilecek mali durum bildirimi esas al›narak, "(Kasa+Banka+K›sa Vadeli Alacaklar) / K›sa Vadeli Borçlar" ifllemi
sonucunda bulunacak oran 0.30 ve alt›nda oldu¤u takdirde bu durum borçlu
aç›s›ndan "çok zor durum" hali kabul
edilerek, söz konusu oran 0.30-0.20
aras›nda ise %10'u; 0.19-0.10 aras›nda
ise % 20'si; 0.09 ve alt›nda ise % 30'u,

V. Ba¤-Kur’a Olan Borçlar
Bak›m›nda Kapsam

-1479 Say›l› Kanuna göre zorunlu sigortal› olanlar,

3- (1) ve (2) numaral› alt bentlerde say›lan iflverenlerden, 1/1/2005 tarihinden önce vergi mükellefiyeti sona eren
veya haklar›nda iflas karar› verilenler
için % 30'u,

-‹ste¤e ba¤l› sigortal› olanlar
-Tar›m Ba¤-Kur sigortal›lar›

-Emeklileri (sosyal güvenlik destek
primleri)

terkin edilerek, yap›land›rmaya esas
olan borç hesaplan›r.

ad›na 31.03.2005 gününe kadar tahakkuk etti¤i halde ödenmemifl borçlar.

Ancak, bu flekilde hesaplanan borç her
halükarda 100 bin YTL. nin alt›nda
olanlar için hesaplanan flekliyle bulunacak rakamdan daha az olamayacak.

-Prim as›llar›na ödeme süresinin bitiminden itibaren 31/12/1998 tarihine
kadar uygulanan oranlara göre gecikme zamm› hesaplanmak; 1/1/1999 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar Türkiye ‹statistik Kurumu taraf›ndan aç›k-

III. Borç Hesaplamalar›n› Meslek
Mensuplar› Yapabilecek
Bu maddede belirtilen oranlar› hesap‹SMMMO Yay›n Organ›
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lanan toptan eflya fiyat endeksi (TEFE)
ayl›k de¤iflim oran›; 1/1/2005 tarihinden yeniden yap›land›rma baflvurusunun yap›ld›¤› tarihten önceki ay›n sonuna kadar ise Türkiye ‹statistik Kurumu taraf›ndan aç›klanan üretici fiyat
endeksi (ÜFE) ayl›k de¤iflim oran› uygulanmak suretiyle yeniden hesaplanacakt›r.

olunur. Bu Kanuna göre yeniden yap›land›r›lm›fl olan borcun tamam›n›n, yeniden yap›land›rma için bu Kanunda
öngörülen baflvuru süresinin sona erdi¤i tarihi takip eden ay›n sonuna kadar
ödenmesi halinde, borç peflin ödenmifl
say›l›r.

IX. Üç Defa Ödemeyenler

Baflvurusu kabul edilip borçlar› yeniden yap›land›r›lanlar; borç türü baz›nda taksitlendirilmifl borçlar›yla ilgili
ödeme yükümlülüklerini bir takvim y›l›nda üç defadan fazla ve/veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek ayn› mahiyetteki cari ay borçlar›yla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir
takvim y›l›nda üç defadan fazla yerine
getirmemeleri halinde, yeniden yap›land›rma hakk›n› kaybederler ve ödedikleri tutarlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve Ba¤-Kurun ilgili mevzuat› uyar›nca borçlar›na mahsup edilir.

VI. Sa¤l›k Sigortas›ndan Yararlanma
1479 ve 2926 say›l› Kanunlar kapsam›nda bulunan ve borçlar› bu Kanuna
göre yeniden yap›land›r›lan sigortal›lar
veya bunlar›n hak sahipleri; toplam
borçlar›n›n % 25'ini peflin veya dört
taksidini cari ay primleri ile birlikte
ödemeleri durumunda sa¤l›k sigortas›ndan yararland›r›lacaklard›r.
VII. Taksit Say›s›na Göre Tecil Faizi
Yeniden yap›land›r›lan borcun tamam›n›n veya bir k›sm›n›n taksitle ödenmek istenilmesi halinde, taksitlendirilen toplam borca; on iki ayl›k sürede
ödenirse y›ll›k % 5, on iki ay› aflan ancak yirmi dört ay› aflmayan sürede ödenirse y›ll›k % 6 ve yirmi dört ay› aflan
sürede ödenirse y›ll›k % 7 oran›nda
taksitlendirme fark› hesaplanarak ilave
edilir ve taksit süresine bölünmek suretiyle ayl›k taksit tutar› bulunacakt›r.

Taksit veya cari aya iliflkin ödeme yükümlülüklerinin eksik yerine getirilmifl
olmas› halinde, ödeme yükümlülü¤ü
ihlal edilmifl say›l›r.
X. Ödemeyenlere Bir Hak Daha Var

Bir takvim y›l›nda ödenmeyen ya da
eksik ödenen taksit tutarlar›n›n taksitlendirme süresi afl›lmamak kayd›yla en
geç izleyen takvim y›l›n›n sonuna kadar; ödenmeyen ya da eksik ödenen
k›sm›n son takside ait olmas› halinde
ise, bu tutar›n son taksidi izleyen ay›n
sonuna kadar ödenmeyen k›s›m ile birlikte, gecikilen her ay için Hazine
Müsteflarl›¤›nca aç›klanacak bir önceki

VIII. Karar De¤ifltirenler
Bafllang›çta taksitle ödeme yolu seçilip
daha sonra taksitlendirilen borcun kalan k›sm›n›n peflin ödenmek istenilmesi halinde, uygulanan taksitlendirme
fark›n›n kalan aylara isabet eden k›sm›
indirilerek bakiye borç miktar› tahsil
‹SMMMO Yay›n Organ›
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aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç
edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin
ayl›k ortalama faiz oran›na 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oran›n›n bileflik bazda uygulanmas› sonucunda hesaplanacak faiz miktar›n›n
ödenmesi halinde bu Kanunun yeniden
yap›land›rma hükümlerinden yararlan›l›r.
XI. Vergiyle Ba¤lant›l› Ödeme

Borçlar› 100 Bin YTL. den fazla olup
da baz› rasyolara göre indirimden yararlananlar, taksitlendirme süresinde
beyanlar› üzerine tahakkuk eden;

-y›ll›k gelir ya da kurumlar vergisinin
süresinde veya vade tarihlerinin rastlad›¤› y›l› takip eden y›l›n sonuna kadar
tamamen ödenmemesi,

-katma de¤er vergisinde bir takvim y›l›nda üç defadan fazla kanuni ödeme
süresinde veya vade tarihlerinin rastlad›¤› y›l› takip eden y›l›n sonuna kadar
ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi,

-Bu vergi türleri için ikmalen, re'sen
veya idarece yap›lan tarhiyatlardan,
taksitlendirme süresince kesinleflenlerin ise kanuni süresinde veya kesinleflme tarihlerinin bulundu¤u y›l› takip
eden y›l›n sonuna kadar ödenmemifl olmas› ya da bu borçlar›n 21/7/1953 tarihli ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun

‹SMMMO Yay›n Organ›

48 inci maddesine göre taksitlendirilmemesi hallerinde,
-Bu hususlar iflverenin ba¤l› oldu¤u
vergi dairelerince Sosyal Sigortalar
Kurumuna bildirilir. Bu durumda,
borçlular bu Kanunun yeniden yap›land›rma hükümlerinden yararlanma hakk›n› kaybederler ve ödedikleri tutarlar
Sosyal Sigortalar Kurumunun ilgili
mevzuat› uyar›nca borçlar›na mahsup
edilir.

XII. Mahkemeden Feragat
Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak
üzere baflvuran borçlular›n, kapsama
giren borçlar› dolay›s›yla Sosyal Sigortalar Kurumu ve Ba¤-Kura yapt›klar›
itirazlardan ve yarg› nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve
ihtilaf yaratmamalar› flartt›r.

XIII. Sonuç
Yasa tasar›s›nda belirtilen oranlar› hesaplama konusunda 3568 say›l› Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanununa göre ruhsat alm›fl
meslek mensuplar› görevlendirilecek
olup, görevlendirilen meslek mensuplar›, yapt›klar› hesaplamalar›n defter,
kay›t ve belgelere uygun olmas›ndan
sorumlu tutulacakt›r. Bu nedenle meslek mensuplar›n›n yapacaklar› hesaplamalarda daha dikkatli olmas› gerekmektedir.
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‹fi HUKUKU VE SOSYAL GÜVENL‹K
MEVZUATINDA ‹fiVEREN VE MESLEK
MENSUPLARININ YÜKÜMLÜLÜKLER‹
Resul KURT
Sigorta Müfettifli

G

G‹R‹fi
erek ifl mevzuat›nda, gerekse de sosyal güvenlik mevzuat›nda iflverenlere
bir çok yükümlülükler getirilmifltir. Ancak, uygulamada bu yükümlülüklerin önemli bir k›sm› meslek mensuplar› taraf›ndan yerine getirilmektedir.
Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürlü¤üne ve Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›na iflyerlerinin bildirilmesi, sigortal›lar›n bildirilmesi, iflten ayr›lan iflçilere çal›flma belgesi verilmesi, emzirme odas› ve krefl açma zorunlulu¤u, toplu
iflçi ç›kar›lmas›n›n bildirimi, ifl kazas›n›n bildirimi, postalar halinde çal›flt›rman›n
bildirimi, ifl güvenli¤i uzman› çal›flt›r›lmas›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu kurulmas›, kurma izni ve iflletme belgesi alma zorunlulu¤u gibi çok say›da yükümlülü¤ü bulunmaktad›r.
Bu yaz›da ‹fl Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Mevzuat›nda ‹flveren ve Meslek Mensuplar›n›n Yükümlülüklerinin önemli olanlar›na yer verilmifltir.
1- SSK VE ÇSGB BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄ÜNE ‹fiYER‹N‹N B‹LD‹R‹M‹
A- Sosyal Sigortalar Kurumu’na ‹flyeri Bildirimi
Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürlü¤üne öncelikle en geç sigortal› çal›flt›rmaya bafllad›¤›n›zda ‹flyeri Bildirgesi vermeniz gerekmektedir. ‹flveren ‹flyeri
Bildirgesi ile birlikte;
a) T.C. kimlik numaras›n› gösteren nüfus cüzdan› örne¤ini,
b) ‹kametgah belgeleri ile imza sirkülerini,
c) Kay›tl› olduklar› meslek kurulufllar›ndan alacaklar› belgeleri,
d) Tüzel kiflilerde hükmi flahsiyetin tescil edildi¤i Ticaret Sicil Gazetesi ile imza
sirkülerini,
e) ‹flyeri açmak için ald›klar› ruhsat örne¤ini,
f) Ba¤l› bulunduklar› vergi dairesinin ad›n› ve vergi hesap numaras›n› gösterir bir belgeyi,
‹SMMMO Yay›n Organ›
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2-Di¤er defterleri tutmak zorunda
olanlar için iki ayl›k asgari ücret tutar›nda,

g) Adi ortakl›klarda tüm ortaklar›n
onayl› T.C. kimlik numaras›n› gösteren nüfus kay›t örneklerini ve ikametgah belgelerini,
h) ‹flveren vekillerinin noterden onayl›
vekaletnamelerini ve imza sirkülerini,
Defter ve belgelerini düzenleyen ve
3568 say›l› Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanununa göre yetki alm›fl bulunan
serbest muhasebecilerinin veya serbest muhasebeci mali müflavirlerinin ilgili meslek kuruluflu taraf›ndan onaylanm›fl belgesini,
i) Di¤er kanunlar uyar›nca tutmak zorunda olduklar› defterlerin türünü gösteren resmi nitelikteki belgeyi,
ilgili sigorta müdürlü¤üne vermek zorundad›r. ‹flverenden ifl alan arac› ile ifl
görme edimini yerine getirmek üzere
geçici olarak sigortal›y› devir alan iflveren de; iflyeri bildirgesi hariç yukar›da say›lan belgeleri ilgili sigorta müdürlü¤üne vermesi gerekmektedir.
4958 say›l› yasan›n 51. maddesiyle,
506 say›l› yasan›n 140.maddesinde
06.08.2003 tarihinden geçerli olmak
üzere yap›lan de¤ifliklikle, 506 say›l›
yasan›n 8. maddesinde düzenlenen iflyeri bildirgesinin en geç sigortal› çal›flt›rmaya bafllad›¤› tarihte ilgili sigorta il/sigorta müdürlü¤üne verilmemesi halinde 3 aflamal› idari para cezas› uygulanmas› öngörülmüfltür. Buna göre;
1-Bilanço esas›na göre defter tutmak zorunda olanlar için üç ayl›k
asgari ücret tutar›nda,
‹SMMMO Yay›n Organ›

3- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir ayl›k asgari ücret tutar›nda,

oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r. Bu düzenleme gere¤ince, bilanço esas›na göre
defter tutmak zorunda olan iflverenler
için üç ayl›k asgari ücret, di¤er defterleri tutmak zorunda olanlar için iki ayl›k asgari ücret, defter tutmakla yükümlü olmayan iflverenler için de bir
ayl›k asgari ücret tutar›nda idari para
cezas› uygulanacakt›r.
B- Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›na ‹flyeri Bildirimi

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›na en geç bir ay içinde ‹flyeri Bildirgesi vermeniz gerekmektedir. her ne
suretle olursa olsun devralan, çal›flma
konusunu k›smen veya tamamen de¤ifltiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve iflyerini kapatan
iflveren, iflyerinin unvan ve adresini,
çal›flt›r›lan iflçi say›s›n›, çal›flma konusunu, iflin bafllama veya bitme gününü,
kendi ad›n› ve soyad›n› yahut unvan›n›, adresini, varsa iflveren vekili veya
vekillerinin ad›, soyad› ve adreslerini
bir ay içinde bölge müdürlü¤üne bildirmek zorundad›r

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
Bölge Müdürlü¤ünden iflyeri sicil numaras› almak için afla¤›daki belgeler
istenmektedir;
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c) ‹lk defa iflyeri bildirgesi verilen iflyerlerinde ifle al›nan sigortal›lar›n, en
geç bir ay içinde sigortal› ifle girifl bildirgesiyle ilgili sigorta il/sigorta müdürlü¤üne bildirilmesi (veya taahhütlü,
iadeli taahhütlü veya APS ile postaya
verilmesi),

1- ‹flyeri Bildirgesi 3 suret

2- Nüfus Cüzdan› Sureti (flirketlerde
müdürün)

3- ‹kametgâh ilmühaberi (flirketlere
müdürün)
4- ‹mza sirküleri (flirket)

5- Ticaret sicili gazetesi (flirket)

d) D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›ndan yurtd›fl› görevine atanan sigortal›lar›n, ifle
bafllad›klar› tarihten itibaren en geç üç
ay içinde sigortal› ifle girifl bildirgesiyle ilgili sigorta il/sigorta müdürlü¤üne
bildirilmesi (veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS ile postaya verilmesi),

6- Sosyal Sigortalar Kurumu ‹flyeri
Bildirgesi.
2- ÇALIfiTIRILAN S‹GORTALILARIN
SOSYAL S‹GORTALAR
KURUMUNA B‹LD‹R‹LMES‹

506 say›l› Kanunda hem iflverenlerin
çal›flt›rd›klar› sigortal›lar› Kanunda belirtilen sürelerde Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirmeleri, hem de sigortal›lar›n çal›flt›klar›n› 30 gün içinde Sosyal
Sigortalar Kurumunun ilgili sigorta
müdürlü¤üne bildirmeleri mecburiyeti
getirilmifltir.

e) Yabanc› ülkelere sefer yapan ulaflt›rma araçlar›na, sefer esnas›nda al›narak çal›flt›r›lana ait Sigortal› ‹fle Girifl
Bildirgesi sigortal›n›n ifle girifl tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma verilmesi (SS‹Y md.66),
gerekmektedir.

Buna göre, sigortal›lar›n bildirimleri
afla¤›daki sürelerde sigortal› ifle girifl
bildirgesiyle SSK’na bildirilecektir.

Belirtilen sürenin d›fl›nda Kuruma bildirildi¤i yada hiç bildirilmedi¤i tespit
edilen sigortal›lar için bir asgari ücret
tutar›nda idari para cezas› uygulanmaktad›r. Bildirilmeyen sigortal›n›n
çal›flma izni olmayan yabanc› uyruklu
olmas› halinde uygulanacak idari para
cezas› iki asgari ücrettir.

a) Herhangi bir istisna kapsam›na
girmeyen sigortal›lar›n, ifle bafllat›lmadan önce sigortal› ifle girifl bildirgesiyle ilgili sigorta il/sigorta müdürlü¤üne bildirilmesi (veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS ile postaya verilmesi),

‹flyeri bildirgesindeki çal›flt›r›laca¤› belirtilen iflçi say›s›n›n bir önemi bulunmamaktad›r. Örne¤in, iflyeri bildirgesinde 5 iflçinin çal›flt›r›laca¤›n›n belirtilmesi ve ilgili Sigorta Müdürlü¤ü’ne
ise bir ay içinde iflyerinin aç›l›fl tarihinde çal›flmaya bafllayan 10 iflçinin bildirilmesi halinde fazladan bildirilen 5 ifl-

b) ‹nflaat iflyerlerinde ifle bafllat›lacak
sigortal›lar›n, en geç ifle bafllat›ld›¤›
gün sigortal› ifle girifl bildirgesiyle ilgili sigorta il/sigorta müdürlü¤üne bildirilmesi (veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS ile postaya verilmesi),
‹SMMMO Yay›n Organ›
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de 5401 say›l› Kanunla1 de¤ifliklik yap›lmadan önce, iflverenlerin ifle al›nan
ve iflten ayr›lan iflçiler için Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na ve bu
Bakanl›¤›n ilgili Bölge Müdürlü¤ü’ne
(ayr› ayr›) Ek/1 ‹flçi Bildirim Listesi ve
Ek/2 ‹flçi Ç›k›fl Bildirim Listesi belgelerini izleyen ay›n 15’ine kadar ayl›k
bildirimlerle vermesi gerekmekteydi.

çi için (SSK Baflkanl›¤› Sigorta ‹flleri
Genel Müdürlü¤ü’nün 16.6.2001/
483902 say›l› Genel Yaz›s› uyar›nca)
herhangi bir idari para cezas› uygulanmamas› gerekmektedir. Uygulamada,
bir çok iflverenin yan›lg›ya düflerek ilk
defa iflyeri bildirgesi verilen iflyerlerinde bir ay içinde ifle al›nan iflçilerin bildirimini bir ay içinde yapt›¤› görülmektedir. Bu durumda iflverenlere idari para cezas› uygulanmaktad›r. Bir ay
içinde bildirim serbestisi sadece iflyerinin aç›ld›¤› ilk gün çal›flmaya bafllayanlar için olup, ikinci gün ve daha
sonra çal›flmaya bafllayacak olan sigortal›n›n bir gün önceden Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

5401 say›l› Kanunun 2. maddesi ile
2821 say›l› Kanunun 62. maddesi de¤ifltirilmifltir. Yap›lan de¤ifliklikle;
“Madde 62. — ‹flveren, ifle ald›¤› veya
herhangi bir nedenle ifl sözleflmesi sona eren iflçileri, izleyen ay›n 15’ine kadar ayl›k bildirimle Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›na bildirmek zorundad›r.” hükmü getirilmifltir.

‹nflaat iflyerlerinde (4000-4009 aras›
olan ifl kollar›nda tan›ml› tüm ifller)
ifle bafllat›lacak kimseler için ifle bafllat›ld›¤› gün Kuruma veya iadeli-taahhütlü olarak postaya verilen ifle girifl
bildirgeleri ile Kuruma ilk defa iflyeri
bildirgesi verilen iflyerlerinde ifle al›nan iflçiler için en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli-taahhütlü olarak gönderilen ifle girifl bildirgeleri de
yasal süresi içinde verilmifl say›l›r.

Buna göre, iflverenlerin ifle ald›¤› veya
herhangi bir nedenle ifl sözleflmesi sona eren iflçileri, izleyen ay›n 15’ine kadar ayl›k bildirimle Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›na bildirmek zorunda olacakt›r. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n ilgili Bölge Müdürlü¤ü’ne bildirim yükümlülü¤ü Kanunun yay›nland›¤› 03.07.2005 tarihinde kald›r›lm›flt›r.

3- ÇALIfiMA VE SOSYAL
GÜVENL‹K BAKANLI⁄I'NA
EK/1 ‹fiÇ‹ G‹R‹fi B‹LD‹R‹M‹ VE
EK/2 ‹fiÇ‹ ÇIKIfi B‹LD‹R‹M
L‹STES‹ VER‹LMES‹

4- ÇALIfiMA BELGES‹ VER‹LMES‹

4857 say›l› Kanunun 28. maddesine
göre, iflten ayr›lan iflçiye, iflveren taraf›ndan iflinin çeflidinin ne oldu¤unu ve
süresini gösteren bir belge verilmesi
gerekmektedir.

Sendikalar Kanunu’nun 62. maddesin-

1 5401 say›l› Kanun, 19.07.2005 Tarih ve 25880 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r
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Bu belgenin vaktinde verilmemesinden
veya belgede do¤ru olmayan bilgiler
bulunmas›ndan zarar gören iflçi veyahut iflçiyi ifline alan yeni iflveren eski
iflverenden tazminat isteyebilecektir.
Bu belgeler her türlü resim ve harçtan
muaf tutulmufltur.
5- EMZ‹RME ODASI VE KREfi
AÇMA ZORUNLULU⁄U

4857 say›l› ‹fl Kanununun 88. maddesinde, “Gebe veya çocuk emziren kad›nlar›n hangi dönemlerde ne gibi ifllerde çal›flt›r›lmalar›n›n yasak oldu¤u
ve bunlar›n çal›flmalar›nda sak›nca olmayan ifllerde hangi flartlar ve usullere
uyacaklar›, ne suretle emzirme odalar›
veya çocuk bak›m yurdu (krefl) kurulmas› gerekti¤i Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n görüflü al›narak Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanacak bir yönetmelikte gösterilir.” hükmü getirilmifltir.

4857 say›l› ‹fl Kanununun 88. maddesine dayan›larak haz›rlanan Gebe veya
Emziren Kad›nlar›n Çal›flt›r›lma fiartlar›yla Emzirme Odalar› ve Çocuk Bak›m Yurtlar›na Dair Yönetmelikte2
yafllar› ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kad›n iflçi çal›flt›r›lan iflyerlerinde, bir yafl›ndan küçük çocuklar›n b›rak›lmas› ve bak›lmas› ve emziren iflçilerin çocuklar›n› emzirmeleri
için iflveren taraf›ndan, çal›flma yerlerinden ayr› ve iflyerine en çok 250 met-

re uzakl›kta bir emzirme odas›n›n kurulmas› zorunlulu¤u getirilmifltir.
Yafllar› ve medeni halleri ne olursa olsun, 150 den çok kad›n iflçi çal›flt›r›lan
iflyerlerinde, 0-6 yafl›ndaki çocuklar›n
b›rak›lmas› ve bak›lmas›, emziren iflçilerin çocuklar›n› emzirmeleri için iflveren taraf›ndan, çal›flma yerlerinden ayr› ve iflyerine yak›n bir yurdun kurulmas› zorunludur. Yurt açma yükümlülü¤ünde olan iflverenler yurt içinde
anaokulu da açmak zorundad›rlar.
Yurt, iflyerine 250 metreden daha
uzaksa iflveren tafl›t sa¤lamakla yükümlüdür.
6- TOPLU ‹fiÇ‹ ÇIKARIMININ
B‹LD‹R‹LMES‹
Daha önce, 1475 say›l› ‹fl Kanununa
göre, topluca veya bir ay içinde toplam
en az on iflçinin ifl sözleflmesinin feshedilmesi toplu iflçi ç›karma olarak de¤erlendirildi¤i halde, 4857 say›l› Yeni
‹fl Yasas›nda, iflyerinde çal›flan iflçi
say›s›;
a) 20 ile 100 iflçi aras›nda ise, en az 10
iflçinin,
b) 101 ile 300 iflçi aras›nda ise, en az
yüzde on oran›nda iflçinin,
c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 iflçinin,
‹fline 17 nci madde uyar›nca ve bir ayl›k süre içinde ayn› tarihte veya farkl›
tarihlerde son verilmesi toplu iflçi ç›karma say›lm›flt›r. 19 ve daha az iflçi
çal›flt›ran iflyerlerinde toplu iflçi ç›kar›-

2 Söz konusu Yönetmelik 14.07.2004 tarih ve 25522 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r.
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m›na iliflkin hükümlerin uygulanmayacak olmas› yasan›n önemli bir eksikli¤idir.
4857 say›l› ‹fl Kanununun 29. maddesi
iflverenlerin ekonomik, teknolojik, yap›sal ve benzeri iflletme, iflyeri veya
iflin gerekleri sonucu toplu iflçi ç›karmak istedi¤inde, bunu en az otuz gün
önceden bir yaz› ile, iflyeri sendika
temsilcilerine, ilgili Bölge Müdürlü¤üne ve Türkiye ‹fl Kurumuna bildirmeleri gerekti¤ini hükme ba¤lam›flt›r.
4857 say›l› Kanunun 100. maddesine
göre, bu Kanunun 29. maddesi hükmüne ayk›r› hareket ederek toplu iflçi ç›karan iflveren veya iflveren vekiline iflten ç›kar›lan her iflçi için 2006 y›l›nda
312.-YTL ’fler para cezas› verilecektir.
(Bu cezalar her y›l VUK 298. maddesince belirlenen yeniden de¤erleme
oran›nda artmaktad›r.)

7- ‹fi KAZASININ B‹LD‹R‹M‹
‹flveren, ifl kazas›na u¤rayan sigortal›ya, SSK taraf›ndan ifle el konuncaya
kadar, sa¤l›k durumunun gerektirdi¤i
sa¤l›k yard›mlar›n› yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yap›lan ve belgelere
dayanan masraflarla yol paralar›, iflverenin iflkazas›n› en geç kazadan sonraki iki gün içinde SSK’na haber vermesi flart›yla ödenmektedir. Yukar›daki
yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolay›,
sigortal›n›n tedavi süresinin uzamas›na, malül kalmas›na veya malullük derecesinin artmas›na sebep olan iflveren,
SSK’n›n bu yüzden u¤rayaca¤› her türlü zarar› ödemekle yükümlüdür.
‹SMMMO Yay›n Organ›

Sa¤l›k yard›mlar›n›n zaman›nda yap›lmamas› veya geciktirilmesi nedeniyle
sigortal›n›n tedavi süresinin uzamas›,
malül kalmas› veya malüllük derecesinin artmas› durumlar›nda, iflverenin,
Kurumun bu yüzden u¤rayaca¤› tüm
zararlar› karfl›lamas› gerekmektedir.

4857 say›l› ‹fl Kanununun 77. maddesi
“‹flverenlerin ve iflçilerin yükümlülükleri” bafll›¤› alt›nda iflverenlerin, iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanmas› için gerekli her türlü önlemi
almak, araç ve gereçleri noksans›z bulundurmak ve iflçilerin de ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i konusunda al›nan her türlü
önleme uymakla yükümlü olduklar›n›,

‹flverenlerin iflyerinde al›nan ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i önlemlerine uyulup uyulmad›¤›n› denetlemek ve iflçileri karfl›
karfl›ya bulunduklar› mesleki riskler,
al›nmas› gerekli tedbirler, yasal hak ve
sorumluluklar› konusunda bilgilendirmek ve gerekli ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
e¤itimini vermek zorunda olduklar›n›
hükme ba¤lam›flt›r. Sadece ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i tedbirlerinin al›nmas›n›n
her zaman ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n› önlemekte yeterli olmamas›
nedeniyle, iflverenlere denetim ve e¤itim görevleri de getirilmektedir. ‹flverenler iflyerlerinde al›nan ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i tedbirlerine iflçiler taraf›ndan
uyulup uyulmad›¤›n› sürekli denetleyeceklerdir. Örne¤in koruyucu malzemeyi bulundurmakla yetinemeyecekler, denetim sonucu bunlar›n kullan›lmas›n› da sa¤layacaklar, kullanmayanlara disiplin cezas› uygulayabilecekler71
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tada en çok k›rkbefl saat oldu¤unu, aksi kararlaflt›r›lmam›flsa bu sürenin, iflyerlerinde haftan›n çal›fl›lan günlerine
eflit ölçüde bölünerek uygulanaca¤›, taraflar›n anlaflmas› ile haftal›k normal
çal›flma süresinin, iflyerlerinde haftan›n
çal›fl›lan günlerine, günde onbir saati
aflmamak koflulu ile farkl› flekilde da¤›t›labilece¤ini, bu halde, iki ayl›k süre
içinde iflçinin haftal›k ortalama çal›flma
süresinin, normal haftal›k çal›flma süresini aflamayaca¤›n› ve denklefltirme
süresinin toplu ifl sözleflmeleri ile dört
aya kadar art›r›labilece¤ini hüküm alt›na alm›flt›r.
Bir iflçi postas› ile yürütülen ifllerde,
ikili ya da daha çok posta say›s›n›n art›r›lmas› ya da üç posta halinde çal›fl›lan iflyerlerinde günlük çal›flma süresinin 7,5 saatin alt›nda saptanmas› sonucunda, çal›flma sürelerindeki azalma
nedeniyle, iflçilerin ücretlerinden her
ne flekilde olursa olsun, indirim yap›lamaz.
4857 say›l› ifl kanunun 104. maddesine
göre, 4857 say›l› Kanunun 63 üncü
maddesinde ve bu maddede belirtilen
Sa¤l›k Kurallar› Bak›m›ndan Günde
Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az
Çal›fl›lmas› Gereken ‹fller Yönetmeli¤inde belirlenen çal›flma sürelerine ayk›r› olarak iflçilerini çal›flt›ran iflveren
veya iflveren vekiline 2006 y›l›nda
783.-YTL para cezas› verilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. (Bu cezalar her y›l
VUK 298. maddesince belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda artmaktad›r.)
Ayr›ca, gece postalar›nda kad›n iflçi ça-

dir. Ayr›ca iflçilerin bilgi edinme hakk›
çerçevesinde gerek belirtilen konularda gerekse ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili tüm hak ve sorumluluklar› hakk›nda bilgilendirmeleri görevi iflverenlere
yüklenmifltir. ‹flyerlerinde ifl kazas› ve
meslek hastal›¤› risklerine iflçiler kadar
ç›raklar ve stajyerler de maruzdurlar.
Bu sebeple ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat› kurallar›ndan ç›raklar›n ve stajyerlerin de aynen iflçiler gibi yararlanmas› sa¤lanm›flt›r.
Ayn› maddenin bir baflka f›kras›nda
ise, iflverenlerin iflyerlerinde meydana
gelen ifl kazas›n› ve tespit edilecek
meslek hastal›¤›n› en geç iki ifl günü
içinde yaz› ile ilgili Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürlü¤üne bildirmek zorunda olduklar› hüküm
alt›na al›nm›flt›r.
4857 say›l› Kanunun 105. maddesine
göre, bu Kanunun 77. maddesi hükmüne ayk›r› hareket eden iflveren veya iflveren vekiline 2006 y›l›nda 783.-YTL
’fler para cezas› verilecektir. (Bu cezalar her y›l VUK 298. maddesince belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda artmaktad›r.)
8- POSTALAR HAL‹NDE
ÇALIfiMANIN B‹LD‹R‹M‹

Çal›flma hayat›n›n dinamikli¤i ve üretimde makineleflmenin artmas›, çal›flma flartlar›n› de¤ifltirmifl, çal›flma süresinin günün 24 saatine yay›lmas›na sebep olmufltur.

4857 say›l› ‹fl Kanununun 63. maddesi,
genel bak›mdan çal›flma süresinin haf‹SMMMO Yay›n Organ›

72

Mali ÇÖZÜM - 73

l›flt›rmak isteyen iflverenlerin, gece çal›flt›r›lacak kad›n iflçilerin isim listelerini ilgili Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› bölge müdürlü¤üne göndermeleri gerekmektedir. (Kad›n ‹flçilerin
Gece Postalar›nda Çal›flt›r›lma Koflullar› Hakk›nda Yönetmelik Md. 10)
4857 say›l› Kanunun 69. maddesinde,
çal›flma hayat›nda "gece" en geç saat
20.00'de bafllayarak en erken saat
06.00'ya kadar geçen ve her halde en
fazla onbir saat süren dönem oldu¤u
belirtilerek, iflçilerin gece çal›flmalar›n›n yedi buçuk saati geçemeyece¤i,
gece çal›flt›r›lacak iflçilerin sa¤l›k durumlar›n›n gece çal›flmas›na uygun
oldu¤unun ifle bafllamadan önce al›nacak sa¤l›k raporu ile belgelenece¤i, gece çal›flt›r›lan iflçilerin en geç iki
y›lda bir defa iflveren taraf›ndan periyodik sa¤l›k kontrolünden geçirilece¤i, iflçilerinin sa¤l›k kontrollerinin
masraflar›n›n iflveren taraf›ndan
karfl›lanaca¤›, gece çal›flmas› nedeniyle sa¤l›¤›n›n bozuldu¤unu raporla belgeleyen iflçiye iflveren, mümkünse gündüz postas›nda durumuna
uygun bir ifl verilece¤i, iflverenlerin
gece postalar›nda çal›flt›r›lacak iflçilerin listelerini ve bu iflçiler için ifle
bafllamadan önce al›nan ve periyodik sa¤l›k raporlar›n›n bir nüshas›n›
ilgili Bölge Müdürlü¤üne vermekle
yükümlü olduklar›, gece ve gündüz
iflletilen ve nöbetlefle iflçi postalar›
kullan›lan ifllerde, bir çal›flma haftas› gece çal›flt›r›lan iflçilerin, ondan
sonra gelen ikinci çal›flma haftas›
gündüz çal›flt›r›lmalar› suretiyle pos‹SMMMO Yay›n Organ›
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talar s›raya konulaca¤›, gece ve gündüz postalar›nda iki haftal›k nöbetleflme esas› da uygulanabilece¤i, postas› de¤ifltirilecek iflçinin kesintisiz
en az onbir saat dinlendirilmeden di¤er postada çal›flt›r›lamayaca¤›n›
hükme ba¤lam›flt›r.
Yine, kad›n iflçiler, gebe olduklar›n›n
doktor raporuyla tespitinden itibaren
do¤uma kadar, emziren kad›n iflçiler
ise do¤um tarihinden bafllamak üzere
alt› ay süre ile gece postalar›nda çal›flt›r›lamazlar. Emziren kad›n iflçilerde
bu süre, ana ve çocu¤un sa¤l›¤› aç›s›ndan gerekli oldu¤unun iflyeri hekimi,
iflyeri ortak sa¤l›k birimi, iflçi sa¤l›¤›
dispanserleri, bunlar›n bulunmad›¤›
yerlerde s›ras›yla en yak›n Sosyal Sigortalar Kurumu, sa¤l›k oca¤›, Hükümet veya belediye doktoru raporuyla
belgelenmesi halinde, bir y›la kadar
uzat›lacakt›r. (Kad›n ‹flçilerin Gece
Postalar›nda Çal›flt›r›lma Koflullar›
Hakk›nda Yönetmelik Md. 9)
Sanayie ait ifllerde 18 yafl›n› doldurmam›fl çocuk ve genç iflçilerin gece çal›flt›r›lmas› yasakt›r.

9- ‹fi GÜVENL‹⁄‹ UZMANI
ÇALIfiTIRILMASI
‹flyerlerinde, çal›flanlar›n maruz kald›klar› en önemli tehlike, iflkazas› ve
meslek hastal›¤›d›r. ‹flyerlerinde ifl kazas› ve meslek hastal›klar›n›n önlenmesine ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›na uygun olarak iflyerlerinde gerekli çal›flmalar›n yap›lmas›n› sa¤lamaya yönelik olarak 4857 say›l› ‹fl Kanunu ile sanayiden say›lan, devaml›
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olarak en az elli iflçi çal›flt›ran ve alt›
aydan fazla sürekli ifllerin yap›ld›¤› iflyerlerinde ifl güvenli¤i ile görevli mühendis veya teknik elemanlar›n çal›flt›r›lmas› zorunlulu¤u getirilmifltir.

manl›¤› sertifikas› flart› aranaca¤› hükme ba¤lanm›flt›.

Ancak, 26.01.2006 tarih ve 26061 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan yönetmelik de¤iflikli¤i ile 20/09/2006 tarihine kadar ifl güvenli¤i ile görevli mühendis veya teknik elemanlar için ifl
güvenli¤i uzmanl›¤› sertifikas› flart›
aranmayaca¤›, ancak 20/09/2006 tarihinden itibaren ifl güvenli¤i ile görevli
mühendis veya teknik elemanlar için ifl
güvenli¤i uzmanl›¤› sertifikas› flart›
aranaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.

‹fl güvenli¤i ile görevli mühendis veya
teknik elemanlar›n nitelikleri say›s›,
görev, yetki ve sorumluluklar›, e¤itimleri ve çal›flma flartlar› ile ilgili usul ve
esaslar› belirlemek üzere, “‹fl Güvenli¤i ile Görevli Mühendis veya Teknik
Elemanlar›n Görev, Yetki ve Sorumluluklar› ile Çal›flma Usul ve Esaslar›
Hakk›nda Yönetmelik” Resmi Gazetede yay›nlanm›fl olup, bu Yönetmeli¤in
yay›m› tarihinden itibaren bir y›l süre
ile ifl güvenli¤i ile görevli mühendis
veya teknik elemanlar için ifl güvenli¤i
uzmanl›¤› sertifikas› flart› aranmayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›.

10- ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹
KURULLARI KURMAK

4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i kurulu bafll›kl› 80. maddesinde, “Bu Kanuna göre sanayiden say›lan, devaml› olarak en az elli iflçi çal›flt›ran ve alt› aydan fazla sürekli ifllerin yap›ld›¤› iflyerlerinde her iflveren
bir ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu kurmakla yükümlüdür.

04.02.2005 tarih ve 25717 say›l› Resmi Gazetede Yay›nlanan yönetmelikle
yap›lan de¤ifliklikle ‹fl Güvenli¤i ile
Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar›n Görev,Yetki ve Sorumluluklar› ile Çal›flma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik kapsam›ndaki iflyerlerinden 20/1/2006 tarihine kadar ifl
güvenli¤i ile görevli mühendis veya
teknik elemanlar için ifl güvenli¤i uzmanl›¤› sertifikas› flart› aranmayaca¤›
hükme ba¤lanm›flt›r. Yani, 20/01/2006
tarihine kadar ifl güvenli¤i ile görevli
mühendis veya teknik elemanlar için ifl
güvenli¤i uzmanl›¤› sertifikas› flart›
aranmam›fl, ancak bu tarihten itibaren
ifl güvenli¤i ile görevli mühendis veya
teknik elemanlar için ifl güvenli¤i uz‹SMMMO Yay›n Organ›

‹flverenler ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›nca ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›na uygun olarak verilen kararlar›
uygulamakla yükümlüdürler.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n oluflumu, çal›flma yöntemleri, ödev, yetki
ve yükümlülükleri Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›nca haz›rlanacak
bir yönetmelikte gösterilir.” hükmü
getirilmifltir.

Yap›lan bu düzenleme ile sanayiden
say›lan, devaml› olarak en az elli iflçi
çal›flt›ran ve alt› aydan fazla sürekli ifllerin yap›ld›¤› iflyerlerinde her iflvere-
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‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar› afla¤›da belirtilen kiflilerden oluflur; (‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar› Hakk›nda
Yönetmelik 5. Madde)
a) ‹flveren veya iflveren vekili,
b) ‹fl Kanununun 82 nci maddesi uyar›nca ifl güvenli¤i ile görevli mühendis
veya teknik eleman›,
c) ‹fl Kanununun 81 inci maddesi uyar›nca görevlendirilen iflyeri hekimi,
d) ‹nsan kaynaklar›, personel, sosyal
ifller veya idari ve mali iflleri yürütmekle görevli bir kifli,
e) Varsa sivil savunma uzman›,
f) ‹flyerinde görevli formen, ustabafl›
veya usta,
g) 2821 say›l› Sendikalar Kanununun
de¤iflik 34 üncü maddesi hükmü uyar›nca iflyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralar›nda seçecekleri kifli, iflyerinde sendika temsilcisi
yoksa o iflyerindeki iflçilerin yar›dan
fazlas›n›n kat›laca¤› toplant›da aç›k
oyla seçilecek iflçi,
h) Sa¤l›k ve güvenlik iflçi temsilcisi.
Kurulun baflkan› iflveren veya iflveren
vekili, kurulun sekreteri ise bu maddenin (b) bendinde sözü edilen ifl güvenli¤i ile görevli mühendis veya teknik
elemand›r.
Bu maddenin (b), (c), (d), (e) bentlerinde gösterilen, ifl güvenli¤i ile görev-

nin yönetime kat›lma modeline uygun
olarak bir ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu kurma yükümlülü¤ü yasayla öngörülmüfltür. Devaml› olarak en az elli iflçi çal›flt›rma koflulu iflyerinde hiçbir
dönemde elliden az iflçi çal›flt›r›lmamas› anlam›n› tafl›r. Getirilen yeni düzenlemeyle iflverenler ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n kararlar›n› uygulamakla yükümlü tutulmufllar, böylece
bu konuda çok önemli ifllevler üstlenebilecek bu kurullar etkin hale getirilmifltir.
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 3 4. maddesinde,
“28/2/2004 tarihli ve 25387 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan Sanayi, Ticaret, Tar›m ve Orman ‹fllerinden Say›lan ‹fllere ‹liflkin Yönetmelik hükümlerine göre; sanayiden say›lan, devaml› olarak en az 50 iflçi çal›flan ve alt›
aydan fazla sürekli ifllerin yap›ld›¤›
iflyerlerinde her iflveren bir ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i kurulu kurmakla yükümlüdür. ‹flçi say›s›n›n tespitinde iflyerinde çal›flan iflçilerin tamam› dikkate al›n›r.

‹flverene ba¤l›, fabrika, müessese, iflletme veya iflletmeler grubu gibi birden çok iflyeri bulundu¤u hallerde elliden fazla iflçi çal›flt›ran her bir iflyerinde ayr› ayr› birer ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
kurulu kurulur.” Hükmü getirilmifltir.

3

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar› Hakk›nda Yönetmelik 07.04.2004 tarih ve 25426 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanm›flt›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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tim ve ö¤retimini planlamak, bu konu
ve kurallarla ilgili programlar› haz›rlamak, iflveren veya iflveren vekilinin
onay›na sunmak ve bu programlar›n
uygulanmas›n› izlemek,
f) Tesislerde yap›lacak bak›m ve onar›m çal›flmalar›nda gerekli güvenlik
tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalar›n› kontrol etmek,
g) ‹flyerinde yang›nla, do¤al afetlerle,
sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin
yeterlili¤ini ve ekiplerin çal›flmalar›n›
izlemek,
h) ‹flyerinin sa¤l›k ve güvenlik durumuyla ilgili y›ll›k bir rapor haz›rlamak,
o y›lki çal›flmalar› de¤erlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi y›l›n
çal›flma program›nda yer alacak hususlar› ve gündemi tespit etmek, iflverene
teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sa¤lamak ve uygulanmas›n› de¤erlendirmek,
i) 4857 say›l› ‹fl Kanununun 83. maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda
acilen toplanmak ve karar vermek.
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n kurulmas› ve çal›flt›r›lmas› ile ilgili hükümlere ayk›r› davranan; ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i kurullar›nca al›nan kararlar›
uygulamayan, iflveren veya iflveren vekiline 2006 y›l›nda 783.-YTL para cezas› verilecektir.

li mühendis veya teknik eleman›, iflyeri hekimi, insan kaynaklar›, personel,
sosyal ifller veya idari ve mali iflleri yürütmekle görevli bir kifli ve varsa sivil
savunma uzman› iflveren veya iflveren
vekili taraf›ndan atan›rlar.
Bu maddenin (f) bendinde belirtilen
üye o iflyerindeki formen, ustabafl› veya ustalar›n yar›dan fazlas›n›n kat›laca¤› toplant›da aç›k oyla seçilen kiflidir. Yönetmeli¤in 7. maddesinde ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n görev
ve yetkileri afla¤›daki gibi belirtilmifltir;

a) ‹flyerinin niteli¤ine uygun bir ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i iç yönetmelik tasla¤›
haz›rlamak, iflverenin veya iflveren vekilinin onay›na sunmak ve iç yönetmeli¤in uygulanmas›n› izlemek, izleme
sonuçlar›n› rapor haline getirip al›nmas› gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
b) ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›nda o
iflyerinde çal›flanlara yol göstermek,

c) ‹flyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine
iliflkin tehlikeleri ve önlemleri de¤erlendirmek, tedbirleri belirlemek, iflveren veya iflveren vekiline bildirimde
bulunmak,

d) ‹flyerinde meydana gelen her ifl kazas› ve tehlikeli vaka veya meslek hastal›¤›nda yahut ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
ile ilgili bir tehlike halinde gerekli
araflt›rma ve incelemeyi yapmak, al›nmas› gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek iflveren veya iflveren vekiline vermek,

11- ‹fiVERENLER‹N KURMA
‹ZN‹ VE ‹fiLETME BELGES‹
ALMA ZORUNLULU⁄U
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 78. maddesine göre, 4857 say›l› Kanuna tabi ifl-

e) ‹flyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤i‹SMMMO Yay›n Organ›
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yerlerinde, iflçi say›s›, genifllik, yap›lan
ifl, iflin özellikleri, a¤›rl›k ve tehlikesi
bak›m›ndan hangi iflyerleri için kurulmaya bafllamadan önce planlar›n Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n
yetkili teflkilat›na gösterilerek kurma
izni al›naca¤› bu iflyerleri kurulduktan
sonra yine ayn› makama baflvurularak
iflletme belgesi al›nmas› gerekece¤i,
Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n görüflü al›narak
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
taraf›ndan haz›rlanacak bir yönetmelikle belirlenece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

lirtilen ifllerde 10 ve daha fazla iflçi çal›flt›ran iflyerleri,

4857 say›l› ‹fl Yasas›n›n geçici 2. maddesi uyar›nca, “1475 say›l› Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve
yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine ayk›r› olmayan hükümleri yeni yönetmelikler ç›kar›l›ncaya kadar yürürlükte kalaca¤›” hükme ba¤land›¤›ndan
1475 say›l› ‹fl Kanununun 74. maddesine göre haz›rlanm›fl olan ‹flçi Sa¤l›¤›
ve ‹fl Güvenli¤i Tüzü¤ü’nün geçici 2.
maddesi ile yürürlükte b›rak›lan eski
Tüzü¤ün 517. maddesine göre,

12- 3289 SAYILI BEDEN TERB‹YES‹ VE SPOR GENEL
MÜDÜRLÜ⁄ÜNÜN TEfiK‹LAT
VE GÖREVLER‹ HAKKINDA
KANUN UYARINCA BEfiYÜZ’DEN
FAZLA ‹fiÇ‹ ÇALIfiTIRAN
‹fiYERLER‹NDE SPOR TES‹SLER‹
YAPTIRMA ZORUNLULU⁄U

• Maden ve Taflocaklar› iflyerleri,

• Parlay›c›, Patlay›c› ve Tehlikeli ‹fller
Tüzü¤ü kapsam›nda olan iflyerleri,

Kurma izni ve ‹flletme Belgesi almak
zorundad›r. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürlüklerine
yap›lacak baflvuru sonucunda iflyerinde
yap›lan denetim sonucunda ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i ile ilgili Yönetmeliklerde
belirtilen eksikliklerin bulunmamas›
(mevzuata uygun olmas›) halinde Bakanl›k ‹fl Müfettiflleri (Teknik) taraf›ndan iflyerinin henüz kurulma aflamas›nda “Kurma ‹zni”, kurulduktan sonra ise
yine mevzuata uygun oldu¤unun anlafl›lmas› halinde “‹flletme Belgesi” verilmektedir.

Kurma izni, Bakanl›k ‹fl Müfettifllerinin iflyerinin henüz faaliyete geçmesinden önce, kurulmas› aflamas›nda denetlenerek iflyerinin mevzuat hükümlerine
uygun olarak faaliyete bafllamas›n›
sa¤lamaktad›r.

3289 say›l› Beden Terbiyesi ve Spor
Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanunun 4 26. maddesinde; memur ve iflçi say›s› 500'den
fazla olan kurulufllar ve fabrikalar, öncelikle kendi personeline beden e¤itimi
ve spor yapt›rmak için ilgili yönetmeli-

• 10 ve daha fazla iflçi çal›flt›ran gayri
s›hhi müesseseler,
• A¤›r ve Tehlikeli ‹fller Tüzü¤ünde be4

Söz konusu Kanun, 28.05.1986 tarih ve 19120 say›l› Reesmi Gazetede yay›nlanm›flt›r.
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¤inde belirtilecek esaslara göre spor tesisleri yapmaya ve antrenör tutmaya
mecburdurlar.
Kurulufllar›n iflçi ve memur say›lar›na
göre yapmak zorunda olduklar› spor
tesisleri afla¤›daki gibidir;
a) Memur ve iflçi say›s› 501-1500 kifli aras›nda olan kurulufllar 1 basketbol veya voleybol sahas› ve oyun alan› en az 400 metrekare olan spor salonu,
b) Memur ve iflçi say›s› 1500-3000
kifli aras›nda olan kurulufllar hentbol, basketbol, voleybol sahalar› veya futbol sahas› ile oyun alan› en az
400 metrekare olan spor salonu,
c) Memur ve iflçi say›s› 3000 den fazla olan kurulufllar her 3000 personeli için (b) f›kras›nda yaz›l› tesisleri
yaparlar.
Kurulufllar yapmakla yükümlü olduklar› spor tesislerini bitirip Gençlik ve
Spor Genel Müdürlü¤üne bildirmeleri
halinde tesisin kullan›labilir durumda
olup olmad›¤› Gençlik ve Spor Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan teflekkül ettirilen ve ilgili kurulufl temsilcilerinin de
kat›laca¤› komisyon raporu ile belirlenmektedir.
‹lgili Yönetmelikte 5 belirtilen süre
içerisinde gerekli spor tesislerini infla
etmeyen ve antrenör tutmayan fabrika
ve kurulufllar, sürenin bitiminde ve
müteakip her y›l, tebli¤ tarihinde çal›fl5

t›rd›klar› her iflçi ve memur için, o tarihte yürürlükte bulunan brüt asgari
ücretin üçte biri tutar›ndaki bir cezay›
en geç bir ay içinde ödemek zorundad›rlar. Bu süre içinde ödenmeyen cezalar, 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n
Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur. Tahsil olunan bu paralar her ay veya üç ayda bir Türk Sporunu Teflvik Fonuna intikal ettirilmektedir. Spor tesisini cezal› olarak yapmaya devam eden kuruluflun cezas›n›n durdurulabilmesi için
spor tesisinin bitti¤inin Gençlik ve
Spor Genel Müdürlü¤üne bildirilmesi
ve yukar›da aç›klanan komisyon taraf›ndan bir raporla tespit edilmesi gerekmektedir.
Söz konusu yönetmelikte, Kurulufllar›n her y›l Ocak Ay› Sonuna kadar çal›flt›rd›klar› memur ve iflçi say›s›n› Beden Terbiyesi Ve Spor Genel Müdürlü¤üne bildirmek zorunda olduklar› ve
500 say›s›n›n tespitinde kurulufllar›n
merkez ve taflra teflkilat›nda çal›flan iflçi ve memur say›s›n›n toplam›n›n esas
al›naca¤› belirtilmifltir.
Belediyeler, flehir planlar›n› haz›rlarken, spor tesislerine tahsis edecekleri
yerlerin tespitinde, il veya ilçe dan›flma kurulu ile Beden Terbiyesi ve Spor
Genel Müdürlü¤ünün görüfl ve teklifini esas al›rlar.

“Memur ve ‹flçi Say›s› 500’den Fazla Kamu ve Özel Sektör Kurulufllar› ‹le Fabrikalar›n Yapmakla Mükellef
Olduklar› Spor Tesisleri Hakk›nda Yönetmelik” 10.05.1987 tarih ve 19456 say›l› Resmi Gazetede
yay›nlanm›flt›r.
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Naz›m imar planlar›nda, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlü¤ünün muvafakat› olmaks›z›n, spor tesisleri ile
ilgili k›s›mlar› üzerinde de¤ifliklik yap›lamaz.
Toplu konutlar, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri,e¤itim kurumlar› ile fabrika projelerine spor alan› ve tesisi konulmas› zorunludur.

13- OTUZ (30) GÜNDEN EKS‹K
GÜNLER‹N SSK’NA B‹LD‹R‹LMES‹
4447 say›l› Yasayla 506 say›l› Sosyal
Sigortalar Yasas›’n›n 79. maddesine
eklenen f›krada; “Ay içinde baz› ifl
günlerinde çal›flt›r›lmad›¤› ve ücret
ödenmedi¤i beyan edilen sigortal›lar›n
otuz günden az çal›flt›klar›n› aç›klayan
bilgi ve belgelerin iflverence prim bildirgelerine eklenmesi flartt›r.
Sigortal›lar›n otuz günden az çal›flt›¤›n› gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma
verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli say›lmamas›
halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait primler Kurumca re' sen tahakkuk ettirilerek 80. madde hükümlerine
göre tahsil olunur. Uygulaman›n usul
ve esaslar›n›n alt› ay içinde yürürlü¤e
konulacak yönetmelikle belirlenir”
hükmüne yer verilmifltir.
Sosyal Sigorta ‹fllemlerinde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmeli¤inin 20.
maddesine göre, Ayl›k Prim ve Hizmet
Belgesi ile birlikte ay içinde (30) günden az çal›flan veya eksik ücret ödenen
sigortal›lara iliflkin;
1) ‹stirahatli oldu¤unu gösteren resmi
kurulufllara ait sa¤l›k tesisleri veya ifl‹SMMMO Yay›n Organ›

yeri hekimlerince düzenlenmifl hekim
raporu,
2) Ücretsiz izinli oldu¤unu kan›tlayan
izin belgesi,

3) Disiplin cezas› uygulamas›, gözalt›na al›nmas›, tutukluluk haline iliflkin
belgeler,

4) K›smi süreli çal›flmalara ait yaz›l› ifl
sözleflmesi,
5) En az iflverenin imzas›n› havi puantaj kay›tlar›,

6) Grev, lokavt, genel hayat› etkileyen
olaylar, do¤al afetler nedeniyle iflyerinde faaliyetin durduruldu¤unu veya
ifle ara verildi¤ini gösteren ilgili resmi
makamlardan al›nan yaz› örne¤i,
sigortal›lar›n eksik gün bildirimine iliflkin bilgi formu ekinde ilgili sigorta
müdürlü¤üne verilmesi veya Acele
Posta Servisi (APS), iadeli taahhütlü
ya da taahhütlü olarak gönderilmesi
gerekmektedir.

Bu durumlar›n d›fl›ndaki (30) günden
az çal›fl›lan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye SSK Yönetim Kurulu
yetkili k›l›nm›flt›r. Sigortal›lar›n ay
içinde baz› ifl günlerinde çal›flt›r›lmad›¤›na veya ücret ödenmedi¤ine dair belgelerin ilgili ayl›k prim ve hizmet belgesi ekinde, e-bildirge zorunlulu¤u
kapsam›nda olan iflverenlerin ise ek 8
formu bilgi formu ekinde ilgili sigorta
müdürlü¤üne verilmesi halinde, bu
belgeler aksi sabit olmad›kça iflleme
konulmaktad›r.
Ay içinde (30) günden az çal›flan veya
eksik ücret ödenen sigortal›lara iliflkin
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belgelerin internet ortam›nda Kuruma
gönderilmesine imkan bulunmad›¤›ndan, Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin ekinde (Ek-8) yay›mlanan
“Sigortal›lar›n Eksik Gün Bildirim
Formu” ve eki belgelerin, ait oldu¤u
aya iliflkin Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma verilmesi gereken yasal süre içerisinde Kuruma do¤rudan
verilmesi veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veyahut APS yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
14- ÜCRET BORDROLARINDA
BULUNMASI ZORUNLU B‹LG‹LER

Sosyal Sigorta ifllemleri Yönetmeli¤inin 26. maddesinde, di¤er kanunlara
göre defter tutmak mecburiyetinde bulunmayan iflverenler, Kuruma verdikleri Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinde
yaz›l› olanlar› do¤rulay›c› nitelikte olmak üzere ayl›k ücret tediye bordrosu
düzenlemekle yükümlü olduklar› belirtildikten sonra, 27. maddesinde, ücret
tediye bordrolar›nda bulunmas› gereken bilgilerin neler oldu¤u aç›klanm›fl
bulunmaktad›r. Bu maddeye göre;
a) ‹flyerinin sicil numaras›,

b) Bordronun iliflkin oldu¤u ay,
c) Sigortal›n›n ad›, soyad›,

d) Sigortal›n›n T.C Kimlik Numaras›
e) Sigortal›n›n sigorta sicil numaras›,

f) Ücret ödenen gün say›s› (ücret ayl›k
olarak ödenmifl ise gün say›s› 30 gündür),

g) Sigortal›n›n ücreti (ayl›k, haftal›k,
gündelik, saat veya parça bafl› ücreti ),
h) Ödenen ücret tutar›,

‹SMMMO Yay›n Organ›

i) Ücretin al›nd›¤›na dair sigortal›n›n
imzas›,
hususlar›n›n bulunmas› zorunludur.
Yukar›da belirtilen hususlar›n tümünü
ihtiva etmeyen ücret tediye bordrolar›
geçerli say›lmaz. Ücretlerin ve di¤er
ödemelerin makbuz mukabilinde veya
banka arac›l›¤› ile yap›lmas› halinde
ücret tediye bordrosunda imza flart›
aranmayacakt›r.
15- ÜCRET VE ÜCRET HESAP
PUSULASI
Ücret, iflverenin ifl sözleflmesinden do¤an en temel borcudur. Ücret, iflçinin
eme¤inin karfl›l›¤›d›r ve bir ifl karfl›l›¤›nda ödenmektedir. Ancak, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatiller ile
y›ll›k ücretli izinlerde bir ifl karfl›l›¤›
olmadan ücret ödenmektedir. Ücret genelde iflveren taraf›ndan ödenmekle
birlikte, üçüncü kifliler taraf›ndan da
ödenebilmektedir.
Ücret en geç ayda bir Türk liras› ve para olarak ödenir, ifl sözleflmesi veya
toplu ifl sözleflmeleri ile 1 haftaya indirilebilir. Ücretin yabanc› para olarak
ödenmesinin kararlaflt›r›lmas› halinde
ödeme günündeki rayice göre, Türk
paras› olarak ödenebilecektir. ‹flçi ücretlerinin zamanafl›m› süresi befl y›ld›r.
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 37. maddesine göre, iflveren iflyerinde veya bankaya yapt›¤› ödemelerde iflçiye ücret
hesab›n› gösterir imzal› veya iflyerinin
özel iflaretini tafl›yan bir pusula vermek
zorundad›r.
Bu pusulada ödemenin günü ve iliflkin
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oldu¤u dönem ile fazla çal›flma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi
as›l ücrete yap›lan her çeflit eklemeler tutar›n›n ve vergi, sigorta primi, avans
mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeflit
kesintilerin ayr› ayr› gösterilmesi gerekmektedir.
Bu ifllemler damga vergisi ve her çeflit resim ve harçtan muaf
tutulacakt›r.
16- ARA D‹NLEMES‹NE ‹L‹fiK‹N
DÜZENLEMELERE UYULMASI

4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 68. maddesi,
günlük çal›flma süresinin ortalama bir
zaman›nda o yerin gelenekleri ve iflin
gere¤ine göre ayarlanmak suretiyle iflçilere;
a) Dört saat veya daha k›sa süreli ifllerde
onbefl dakika,

b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate
kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli ifllerde yar›m saat,
c) Yedibuçuk saatten fazla süreli ifllerde
bir saat,

Ara dinlenmesi verilece¤ini, bu dinlenme sürelerinin en az olup aral›ks›z verilece¤ini, ancak bu sürelerin, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve iflin niteli¤i
göz önünde tutularak sözleflmeler ile
aral› olarak kulland›r›labilece¤i, dinlenmelerin bir iflyerinde iflçilere ayn› veya
de¤iflik saatlerde kulland›r›labilece¤i,
ara dinlenmeleri çal›flma süresinden say›lmayaca¤›n› hüküm alt›na alm›flt›r.
Yukar›da belirtilen hükümlere ayk›r›
davranan iflveren veya iflveren vekiline
2006 y›l›nda 783.-YTL para cezas› verilecektir.
‹SMMMO Yay›n Organ›

SONUÇ

‹fl ve sosyal güvenlik mevzuat›nda
özellikle iflverenlere bir çok yükümlülük getirilmifl ve bu yükümlülüklere
uymaman›n müeyyideleri oldukça a¤›r
tutulmufltur. ‹fl ve sosyal güvenlik
mevzuat›nda iflverenlere getirilen iflyerlerinin bildirilmesi, sigortal›lar›n
bildirilmesi, iflten ayr›lan iflçilere çal›flma belgesi verilmesi, emzirme odas›
ve krefl açma zorunlulu¤u, toplu iflçi ç›kar›lmas›n›n bildirimi, ifl kazas›n›n bildirimi, postalar halinde çal›flt›rman›n
bildirimi, ifl güvenli¤i uzman› çal›flt›r›lmas›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu
kurulmas›, kurma izni ve iflletme belgesi alma zorunlulu¤u gibi yükümlülüklerin önemli bir k›sm› meslek mensuplar› taraf›ndan yerine getirilmektedir.
Mevzuatla çok say›da yükümlülük getirilmifl olmas›na ra¤men, bu çal›flmada yükümlülüklerin küçük bir k›sm›
aç›klanm›flt›r.

‹fl ve sosyal güvenlik mevzuat›na iliflkin 506, 4857, 1479, 4447, 854, 5953,
3308 gibi yasalarda idari para cezalar›na itiraz için idare mahkemeleri gösterilmifl ise de, 5326 say›l› Yasa’n›n yürürlü¤e girdi¤i 1.6.2005 tarihinden
sonra adli yarg› yeri görevli bulunmaktad›r. ‹dari para cezas›na iliflkin idari
yapt›r›m karar›na karfl›, karar›n tebli¤
tarihinden itibaren en geç onbefl gün
içinde, sulh ceza mahkemesine baflvurulmas› gerekmektedir.
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MUHASEBEN‹N YÖNET‹M ARACI
OLARAK KULLANILMASINDA TOPLAM
KAL‹TE YÖNET‹M‹ VE KAL‹TE
MAL‹YETLER‹N‹N ÖNEM‹

D

Yrd. Doç. Dr. Ferifltah SÖNMEZ
Adnan Menderes Üniversitesi
Nazilli ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Ö¤retim Üyesi

1. G‹R‹fi
ünyada son y›llarda yaflanan küreselleflme, rekabet, teknolojik de¤iflim h›z›, tüketici taleplerindeki de¤ifliklikler gibi geliflmeler, iflletmeleri baflta
üretim yöntemleri ve uygulamalar› olmak üzere yönetim uygulamalar›n›
ve stratejilerini gözden geçirmeye mecbur b›rakmaktad›r. Küreselleflmenin en
önemli sonucu rekabetin sertleflmesidir. Ekonomik s›n›rlar›n ortadan kalkmas›
ile birçok kurulufl sahip oldu¤u pazarda yeni ve güçlü rakipleri karfl›lar›nda bulmufl, kolayc›l›k yerini mücadeleye b›rakm›fl, bu flartlarda flirketlerin birço¤u pazar paylar›n› h›zla kaybetmifl, küçülmüfl veya yok olmufltur. Ancak küreselleflmenin olumlu bir sonucu, kalite anlay›fl›n›n geliflerek toplam kalite yönetimi aflamas›na dönüflümü ol mufltur. Birçok iflletme geliflebilmek, hatta ayakta kalabilmek için kaliteyi gelifltirmeye yönelmifltir. Son dönem lerde baflar›l› olabilen iflletmeler incelendi¤inde, ortak özelliklerinin toplam kalite yönetimi (TKY) felse
fesini ve getirdi¤i yaklafl›m› benimse meleri oldu¤u görülmektedir.
Günümüzde teknoloji ve iletiflim alan›ndaki de¤iflim ve geliflmeler, yönetim muhasebesinin öneminin artmas›na neden olmufltur. Yönetim deki yeni geliflmelerin bir sonucu olarak, yönetim muhasebesinin mali yet kontrolü, üretim verimlili¤ini ölçme, performans de¤erlemeye dönük ve benzeri konularda anlaml›, pratik, hesapl›, hesaplanabilir ve zamanl› bilgi sa¤lama ve yönetime sunma gere¤i
de artmaktad›r.1 (Yönetim muhasebesinin bafll›ca konusu planlama, kontrol, karar verme ve di¤er yönetim fonk siyonlar›na dönük maliyet bilgi kullan›m›ndan
oluflmaktad›r. Yönetimde d›fl kontrol yerini giderek iç denetime b›rakmaktad›r.
1

Hac›rüstemo¤lu Rüstem, Volkan Demir, “Muhasebenin Yönetim Arac› Olarak Kullan›m›”, Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.5, 2002 s.15.
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Yönetim muhasebesi kendi içinde geliflerek iflletme, ekonomi, yöneylem,
istatistik ve di¤er dallarla yönetimin
say›sal veri ihtiyac›n› karfl›layarak
ça¤dafl iflletme yönetiminin bir parças›
olmufltur.

mesi noktas›nda daha fazla tehdit edici
bir hale geldi¤i görül mekte, kalitenin
bu tehdidi ortadan kald›rmada kritik
bir unsur oldu¤u gerek yöneticiler, gerekse akademisyenler taraf›ndan kabul
edilmektedir.4
2.1. Kalite Tarihinde Önemli Ad›m
ve Uygulamalar

Bu çal›flman›n amac›, “Toplam Kalite
Yönetimi” ve “Kalite Maliyetleri”
kavramlar› hakk›nda bilgi vermek ve
muhasebenin yönetim arac› olarak kullan›m›nda kalite maliyetlerinin rolünü
tart›flmakt›r.

Kalite kontrol çal›flmalar› günümüzde
bafllam›fl bir olgu de¤ildir. Kalite kavram›n›n geliflimini incelemek için sanayi öncesi ve sanayi sonras› kalite çal›flmalar› fleklinde bir ay›r›m yap›la bilir.

2. KAL‹TE KAVRAMI

De¤iflen çevre flartlar›nda ve yo¤un rekabet ortam›nda daha verimli, esnek
ve rekabet edebilir olmak için iflletmeler, daha kaliteli ürün ve hizmet üretmenin ve yönetimde toplam kalite anlay›fl›n› yerlefltirmenin önemini gün
geçtikçe daha çok kavramaktad›rlar2.
Kalite anlay›fl›, tarihi süreç içinde hatay› bulma, ay›klama, kontrol etme ve
kalite güvenceden toplam kalite yönetimine do¤ru bir geliflme göstermifltir.3

2.1.1. Sanayi Devrimi Öncesinde
Kalite Uygulamalar›

Kalite kontrolünün ilk kez ne zaman
bilinçli bir flekilde uygulanmaya bafllad›¤› kesin olarak bilinmemekle birlikte, kalite ile ilgili ilk kay›tlara, Milattan Önceki ünlü Hamurabi Kanunlar›n›n 229.Maddesinde rastlan›lmaktad›r.5 Kalite ile ilgili çal›flmalar en ilkel
biçimiyle de olsa Milattan Önceki y›llarda bafllam›fl ve günümüze kadar geliflerek sürmüfltür.

Günümüzde, de¤iflen koflullar, global
leflme ve rekabet flartlar›nda iflletmelerin baflar›l› olabilmeleri daha fazla zorlafl›rken, yaflan›lan her baflar›s›zl›¤›n
iflletmenin varl›¤›n› devam ettirebil-

2
3
4
5

Arkeolojik araflt›rmalar ve eski yap›lar›n kal›nt›lar› göstermektedir ki, M›s›r
piramitlerinin yap›l›fl›na kadar, kalite

Wiklund, H., P.S.Wiklund, “A Collaboration Concept for TQM Implimentation in Small and Medium Sized Enterprises”, International Journal of Applied Quality Management, 2(1), s.43.
Erdil, Oya, Halit Keskin ve Cemal Zehir, Do¤ufl Üniversitesi Dergisi, 4(1), 2003, ss.43
Halis, Muhsin ve Ahmet Öztafl, “Quality Cost Analysis in ISO-9000-Certifed Turkish Companies, Managerial Auditing Journal, 17/1/2, 2002, pp.101
“E¤er bir inflaat ustas› bir adama ev yapar ve yap›lan ev yeterince sa¤lam olmay›p ev sahibinin üstüne
çökerek ölümüne sebep olursa o inflaat ustas›n›n bafl› uçurulur” Zaim Selim, ”Kalite Kavram› ve E¤itimde Kalite”, Ekonomi ve Yönetim, Sakarya Üniversitesi ‹‹BF, Adapazar› , 1998. s.327.
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2.1.2. Sanayi Devrimi Sonras›nda
Kalite Uygulamalar›

kontrolüne ait bilinçli çabalar ortaya
ç›km›flt›r. Piramitlerin mükemelli¤i,
klasik Yunan eserlerinin kusur suzlu¤u
ve Roma yap›lar›n›n dayan›k l›l›¤›, kalitenin kontrol edilmesi için bilinçli bir
çaba harcand›¤›n› do¤rula maktad›r.6

Sanayi Devrimi sonras› kalite uygulamalar›; 1764’de ‹ngiltere’de ilk dokuma makinesinin üretime al›nmas› ile
bafllayan sanayi devrimi hareketi ile siparifl üretiminin yetersizlikleri giderilmeye bafllanm›fl, uygulanan yeni üretim ve yönetim teknikleri maliyetlerin
düflmesini sa¤lam›flt›r. Birinci Dünya
Savafl› seri üretimi ortaya ç›kar›rken,
artan üretim miktar› ve ürün çeflitlili¤i
ile birlikte kalite kontrolde matematiksel yöntemlerin kullan›lmas› bir zorunluluk haline gelmifl, Amerika’da
Shewhart, 1924 y›l›nda daha sonra “‹lk
Shewhart Kontrol Diyagramlar›” olarak adland›r›lacak kontrol çizelgelerini
gelifltirmifltir. 1925 ve 1926 y›llar› aras›nda Western Electric grubu, kabul örneklemesi ile ilgili günümüze kadar
gelmifl çeflitli terimleri tan›mlam›flt›r.
1930’larda kalite kontrolüne uluslararas› bir ilgi ortaya ç›kmaya bafllam›fl,
Pearson “‹statistiksel Yöntemlerin Endüstriyel Standardizasyona ve Kalite
Kontrolüne Uygulanmas›” bafll›kl› ‹ngiliz Standartlar› Enstitüsü Standart
No.600’ü gelifltirmifltir.

Orta ça¤da ve 1800’lere kadar, hizmet
ve mallar›n üretimi esas olarak ayr› ayr› bireylerle veya en fazla birkaç kiflilik
gruplarla s›n›rl› olup, mamul kalitesinin kontrolü bireysel iflçi veya iflçiler
taraf›ndan gerçeklefltirilmekte ve kalite
standartlar› ayn› bireylerce oluflturulmaktayd›. Bununla birlikte bu ça¤, organize edilmifl kalite kontrolünün tamamen olmad›¤› bir dönem de¤ildir.
Bu dönemde Avrupa’da ticari hayat
içinde önemli bir yere sahip olan loncalar, tekeller oluflturarak yerel kentsel
ekonomiyi düzenlemekte, istikrar koflullar› alt›nda istikrarl› fiyatlar sa¤lamakta ve mallar›n kalitesi için standartlar belirlemekteydiler.7
Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde de
kalite uygulamalar›, Ahilik teflkilat› ve
Loncalar içinde hayat bulmufltur. Sat›n
ald›¤› maldan flikayeti olan al›c›, e¤er
üretici usta ile olan sorunlar›n› çöze
mezse, ustan›n ba¤l› oldu¤u örgüte
baflvurarak yapt›r›m uygulatmak ve kalitesizli¤ini giderme hakk›n› sahip bulunuyordu.

6
7

‹statistiksel kalite kontrolü 1940’larda
do¤mufltur. 1940’da Amerikan Standartlar› Birli¤i (ASA), imal edilmifl
mamullere istatistiksel kalite kontro lü-

Tolga Ethem, Coflkun Külür ve Cengiz Kahraman, “Kalite Kontrolunun Tarihsel Geliflimi”, Galatasaray
Üniversitesi Yay›nlar›:2, Coflkun K›rca’ya Arma¤an, 1995, ss. 347
Tolga, vd., 1995, s.348.
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nel toplumsal yarg›lar, kalitenin müflteri taraf›ndan alg›lanmas›n› do¤rudan
ya da dolayl› olarak etkilemektedir. Bu
nedenle kalitenin standart bir tan›m›
bulunma makta, kullan›c› gereksinim
ve beklentileri ve bu gereksinim ve
beklentilerin de¤iflkenli¤ine göre çok
farkl› flekillerde tan›mlanmaktad›r9.

nü uygulamaya bafllam›flt›r.8 ‹kinci
Dünya Savafl›, endüstrilerde h›zl› bir
büyümeye ve ürünlerin kalitelerinde
düflüfllere neden olmufl, buna ba¤›ml›
olarak istatistiksel kalite kontrol metodlar› gelifltirilmifl ve muayene kontrol maliyetlerinin düflürülmesine çal›fl›lm›flt›r. Savafl, ayr›ca kalite kontrolü
konusundaki bilgilerin genifl bir alana
yay›lmas› gibi önemli bir sonucu beraberinde getirmifl, kalite ile ilgili çal›flmalar, daha sonra bu alanda söz sahibi
olan Japonya’da da bafllam›flt›r. Deming bu konuda öncü lük yapm›fl, General Elektric’deki kalite ilgili deneyimlerini 1950’de Japonya’da kalite ilgili dersler vererek paylaflm›flt›r. Ayn›
y›l, Japonlar›n kalite kontrol uzman› K.
Ishikawa kalite kontrol üzerine çal›flmalara baflla m›fl ve bu tekniklerin uygulanmas›na geçilmifltir.

Bunlar›n bir k›sm› flu flekildedir:
• Kalite, kullan›ma uygunluktur.
(Dr. Joseph M. Juran).
• Kalite flartlara uygunluktur.
(Philip B. Crosby).

• Kalite, ürün veya hizmeti ekonomik
bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine
cevap veren bir üretim sistemidir.
(JISJapon Standartlar Enstitüsü).

• Kalite, bir ürün ya da hizmetin, belirli bir ihtiyac› karfl›layabilme yetenek
lerini ortaya koyan karakteristiklerin
tümüdür (ASQCAmerikan Kalite Kontrol Derne¤i).

2.2. Kalite Kavram›n›n Tan›m›
Kalite kavram›, latince bir kelime olan
“Qualitas” kelimesinden türetilmifltir
ve yap›sal durum ve özellik olarak birlikte s›n›fland›r›labilir.
Kalite anlay›fl› tüketicinin karakteris
tikleri, sosyal konumu ve ekonomik
durumuna ba¤l› olarak de¤iflebilen,
farkl› gereksinim ve beklentiler do¤rultusunda biçimlenebilen öznel bir
kavramd›r. Gereksinimler, beklen tiler,
sosyal ve ekonomik çevre, kültürel ve
dini yap›, gelenekler, ekonomik düzey,
teknoloji, iklim, co¤rafya, e¤itim, ge-

• Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya do¤abilecek gereksi nimleri
karfl›lama yetene¤ine dayanan özelliklerin toplam›d›r (ISO9005).
• Kalite, bir ürün ya da hizmetin, tüketicinin isteklerine uygunluk derece sidir (ISO8402, Uluslararas› Stan dartlar
Enstitüsü).

Kalite gelifltirme programlar›n›n geçirdi¤i aflamalar kronolojik olarak flöyle
s›ralanabilir.

8 Tolga, vd., 1995: 349.
9 Do¤an Özlem ‹pekgil, Kalite Uygulamalar›n›n ‹flletmelerin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi, 9 Eylül Üni.SBE
Dergisi, Ocak-Mart 2000., s.28.
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Tablo 1. Kalite Gelifltirme Programlar›n›n Geçirdi¤i Aflamalar
An›lan ‹sim
Tailor
Deming
Juran
Feigenbaum
‹shikawa
Taguchi
Crosby
Kearns
Mazda

Kalite Gelifltirme Hamlesi
Kalite Kontrol
Proses Kontrol Kalitesi
Kalitenin Yönetimi
Toplam Kalite Kontrolü
Önleyici Kalite
Tasar›m Kalitesi
Kalite Maliyeti
Rekabetin Gerektirdi¤i Kalite
Yarat›lan “Hayran Edici” Kalite

Kaynak : Selçuk Kendirli ve Hülya Ça¤›ran, Sanayi iflletmelerinde Kalite Maliyetlerinin Oluflumu ve Muhasebelefltirilmesi, G.Ü.‹‹BF.1/2002, s129.

Kalite, öteki önemli yönetim göstergeleri olan maliyet ve üretkenlikten insanlarla olan iliflkisinin çok eski olmas› ve üç etmen içinde hem imalatç› hem de müflterinin ortak ilgi duyduklar› yegane konu olmas› özellikleriyle ayr›l›r. Kalite bu
özellikleriyle maliyet veya üretkenli¤e göre daha insani bir yana sahiptir. Kalite
iyilefltirme uygulamalar›, maliyetleri düflürmek veya üretkenli¤i art›rmaktan, iflletmenin hem iç hem d›fl müflterilerini, hem de bizzat bunu gerçeklefltirenleri
memnun etmesiyle de ayr›l›r.
3. TOPLAM KAL‹TE YÖNET‹M‹
Toplam kalite yönetimi (TKY), klasik anlamdaki yönetim anlay›fl›n›n alternatifi
olarak do¤an, geliflen ve geliflimine devam etmekte olan10, müflteri beklentilerini her fleyin üzerinde tutan ve müflteri taraf›ndan tan›mlanan kaliteyi, tüm faaliyetlerin yürütülmesi s›ras›nda ürün ve hizmet bünyesinde oluflturan etkin ve ça¤dafl bir yönetim anlay›fl›d›r.11
TKY, organizasyonlarda kalitenin art›r›lmas›n› amaçlayan bir yönetim felsefesidir. Bu yönetim anlay›fl›nda müflterinin istek ve beklentileri do¤rultusunda ürün
ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve verimlili¤in art›r›lmas› hedeflenmektedir.12 Baflar›l› bir TKY için gerekli unsur, her fleyden önce üst yönetimin aktif
kat›l›m›d›r.13
10 fiimflek Muhittin, “Toplam Kalite Yönetiminin Amac› ve Felsefesi”, Standart, Aral›k 2000., s.20.
11 Do¤an, 2000:40
12 Aktan,CoflkunCan,“Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Ekonomisine Sa¤layaca¤›
Katk›lar”,http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/toplam-kalite/aktan-toplamkalite-turkiye.pdf, (19.01.2004).
13 Ceran, Yunus, “Küresel Rekabet Ortam›nda Rekabetçi Üstünlük Sa¤layan Sihirli Üçgen: Maliyet-KaliteZaman”, Muhasebe ve Denetime Bak›fl, Y›l:4, Say›:11, Ocak 2004, s.38.
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TKY, ürün ya da hizmet ile ilgili iflletme ifllevlerine iliflkin, ticari, finansal, teknik, befleri ve örgütsel kaynaklar› optimum k›lmas› ve bunlar› tüm faaliyetlerin
koordinasyonunu sa¤layarak yönlendirmeyi amaçlamaktad›r.
Toplam kalite yönetimi ile ilgili di¤er amaçlar, flu flekilde s›ralanabilir14. ‹flletmenin pazar pay›n›, verimlilik, rekabet ve karl›l›k düzeyini artt›rmak,
• Çal›flanlar›n moral düzeyini artt›rarak ve ifl bar›fl›n› sa¤layarak motivasyonu
artt›rmak,
• Malzemeyi, zaman kayb›n›, rektifikasyonu, yeniden ifllemeyi, stoklar›, müflte
ri flikayetlerini ve maliyetleri azaltmak,
• ‹flletmenin her kademesinde çal›flanlar aras›ndaki dikey ve yatay iletiflimi
sa¤lamak,
• Sat›c›lar ve yan sanayi ile iliflkileri kuvvetlendirmek,
• Al›c›lar›n güvenini kazanmak ya da varolan güveni sürdürmek.
TKY uygulaman›n iflletmeye sa¤laya ca¤› yararlar flunlard›r;
• Kaynak kullan›m›n› optimize ederek kaynak israf›n›n azalt›lmas›,
• Mamul ve hizmet kalitesinin art›r›lmas›,
• Verimlilik için gerekli teflvik ve koordinasyonun sa¤lanmas› ve verimlilik
art›fl yaratmas›
• Tüm organizasyon düzeyinde kat›l›m› art›rmas› ve tatmin düzeyi yüksek bir
insan gücü ile ifl bar›fl›na katk›lar›.
• Ürün teslim sürelerinin k›salmas›.
• Mamul gelifltirme sürelerinin k›salt›lmas›
• Süreçlerde sürekli iyileflme,
• Pazardan gelen taleplere esnek davranabilme ve karfl›layabilme yetene¤inde
art›fllar,
• Müflteriye hizmetin temel al›n›fl›, müflteriye ürün teslimi sürelerinin
k›salmas› ve sonuçta müflteri doyumunun artmas›d›r.
Tüm bunlar›n do¤al bir sonucu olarak da iflletmenin pazar pay›n›n artmas›, firma
imaj›n›n yükselmesi, daha yüksek karlar, geliflme ve daha etkili rekabet, TKY ile
ulafl›labilen di¤er yararlard›r 15.
Toplam kalite yönetimi alt›nda gerçeklefltirilen çal›flmalar, ürün ve hizmetlerin
kalitesinde geliflme sa¤larken, kalite maliyetlerinde de azalma sa¤lamaktad›r.
Bunlar›n do¤al sonucu olarak da müflteri tatminin sa¤lanmas› ve pazar pay›n›n
14 Sevim Adnan, “Toplam KaliteYönetimine Bir Araç Olarak Toplam Kalite Maliyetlerinin Tekdüzen Hesap
Plan› Çerçevesinde Muhasebelefltirilmesi”, Anadolu Üniversitesi ‹‹BF Dergisi, Cilt XIII, Say› 1-2, 1997,
s.212.
15 Akdo¤an Asuman, Toplam Kalite Yönetimi, (www.canaktan.org/yönetim/toplam kalite/
toplam-kal…/akdogan-toplam-kalite.ht. 27.ll.2002.
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art›r›lmas› sa¤lanm›fl olacakt›r. Bu durumda amaç, düflük maliyetli ve kaliteli
ürünler üretmektir.
TKY’ye katk›da bulunan bilim adamlar›n›n bafll›calar› olan Deming, Juran ve
Crosby, kendilerine özgü bir tak›m ilkeler gelifltirmifllerdir. Bu ilkeler tablo 2’de
yer almaktad›r.
Tablo 2. Toplam Kalite Yönetiminin Popüler Bak›fl Aç›lar›

Deming’in Ondört ‹lkesi

Juran’›n Üç ‹lkesi

Crosby’nin 14 Kalite Ad›m›

1.Amaçlar› belirle

I. Kalite Planlamas›

1. Yönetim komitesi

3.Organizasyonun
muayenelere olan
ba¤›ml›l›¤›n› azalt.

Müflterilerin ve
ihtiyaçlar›n›n
tan›mlanmas›

3.Kalitenin ölçülmesi

2.Yeni yönetim felsefesini
benimse

4.Organizasyonu fiyat
etiketleri ile de¤erlendirmeyi
b›rak

Amaçlar›n belirlenmesi

II. Kalite Kontrolu

5. Sürekli geliflmeyi sa¤la

Performans gelifltirilmesi

6. ‹fl bafl›nda e¤itimi sa¤la

Amaçlarla sonuçlar›n
karfl›laflt›r›lmas›

7. Liderli¤in
kurumsallaflmas›n› sa¤la.

III.Kalitenin gelifltirilmesi

8.Organizasyonda çal›flanlar
üzerindeki korkuya son ver

Proje ve tak›mlar›n
tan›mlanmas›

10.Sloganlara son ver.

Kontrolun kurulmas›

9.Departmanlar aras›ndaki
s›n›rlar› kald›r

11.Organizasyonda say›sal
hedefleri ve kotalar›
ortadan kald›r.

Projelerin ve tak›mlar›n
sa¤lanmas›

2.Kalite gelifltirme tan›mlar›

4.Kalite de¤erlendirmesinin
maliyeti
5.Kalite konusunda
bilinçlenme

6.Hatalar› düzeltme
7.S›f›r hata için bir ad hoc
komite kurulmas›

8.Denetçilerin e¤itimi
9.S›f›r hata günü
10.Amaçlar› saptama

11.‹letiflim

12.Çal›flanlar›n ifl yapmalar›n›
engelleyecek uygulamalar›
ortadan kald›r.

12.Çal›flanlar›n takdir
edilmesi

14.Transformasyonu herkesin
kat›l›m› ile gerçeklefltir

14.Yap›lan çal›flmalar› tekrarla

13.E¤itim uygula.

13.Kalite Konseyi
oluflturulmas›

Kaynak: Pun, KitFai, “Cultural Influences on Total Quality Manage ment Adoption in Chinese Enterprises: An
Emprical Study”, Total Quality Management, Vol:12, No:3, 2001, s.325.
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4. KAL‹TE MAL‹YETLER‹
Toplam kalite yönetimi anlay›fl›n›n yap›land›r›lmas›, uygulanabilmesi ve süreklili¤inin sa¤lanabilmesi için, kalite
gelifliminin ölçülmesi ve aç›k bir flekilde ortaya konulmas› gerekmektedir.
Raporlamada, geliflmeyi ölçmek amac›yla çeflitli kriterler kullan›lmaktad›r.
Bu kriterlerden birisi kalite maliyetleridir. Bu raporlama ile ortaya konulacak kalite maliyetleri, yönetimin verilecek kararlarda sürekli geliflmeyi sa¤layacak faaliyetlerin maliyet ve kar
iliflkisini dikkate almas›n› gerektirir.
Bu iliflkinin ortaya koydu¤u tabloyu
incelemek için, tablodaki en önemli bileflenlerden birisi olan toplam kalite
maliyetlerinin ortaya konmas› gerekir16. ‹flletmeler, maliyet üstünlü¤üne
sahip olabilmek için maliyetleri art›ran
veya azaltan unsurlar› tespit ve analiz
etmek duru mundad›rlar. Maliyetleri
etkileyen unsurlar›n bafl›nda kalite maliyetleri gelmektedir.“Kalite maliyeti”
kavram›, ilk kez Feigenbaum taraf›ndan, General Elektric’te çal›flt›¤› 1943
y›llar›nda ortaya at›lm›flt›r 17.
Kalite maliyetleri terimi, farkl› kifliler
için farkl› anlamlar ifade etmektedir.

Baz›lar›, kalite maliyetlerini kaliteye
ulaflma maliyetleri olarak anlarken, di¤erleri kalite departman›n› çal›flt›rma
maliyetleri olarak anlamaktad›r18 Üze
rinde uzlafl›lan bir tan›ma göre kalite
maliyetleri, düflük kalite nedeniyle ortaya ç›kan maliyetler olarak tan›mla
n›rken, kalitenin tasar›m özelliklerine
uygunlu¤u ortaya konulmaktad›r. Bu
nedenle kalite maliyetleri, belirlenen
kalite standartlar›n›n gereklerinin yerine getirilememesi nedeniyle ortaya
ç›kmaktad›r19.

Kalite maliyetleri, kalite yönetimi sisteminin tan›t›lmas›n› sa¤layan temel
faktörlerdir20. Firmalar, flimdiki pazar›n
durumu içerisinde ayakta kala bilmek
istiyorlarsa, kalite sahas›nda, toplam
masraflarda ve teslim zaman›nda rekabet içinde olmal›lar ve üretim masraflar›ndan hat›r› say›l›r bir miktarda k›smal›d›rlar. Kalite sistemi, uygunsuzlu¤un oluflmas›n› engelle meye yatk›n olmal› ve kalite de¤erlendirmesi ISO
9004 standartlar›nda bahsedilen kalite
maliyetleri ile yap›lmal›d›r. ISO 9004
standard›, kaliteye dair maliyetleri
oluflturan faaliyetlerin detayl› bir tan›m›n› vermez. Kalite maliyetlerinin un-

16 Kaygusuz, Sait Yüksel, “Kalitesizli¤in Önemli Bir Boyutu Kalite Maliyetleri”,
http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/5/sait/sait.html, 19.01.2004.
17 Harrington, H. James, “PerformanceImprovement: A Total Poor-Quality Cost System, The TQM
Magazine, Volume:11, Number:4, 1999, pp.221
18 Tolga Ethem ve Cengiz Kahraman, “Kalite Maliyetlerinin Analizi ve Yönetimi”, Galatasaray Üniversitesi Yay›nlar›:2, Coflkun K›rca’ya Arma¤an, 1995, ‹stanbul, ss.355.
19 Albright, T., The Measurement of Quality Costs: An Alternative Paradigm, Accounting Horizons, Cilt:12,
Say›:2, Haziran-1992. s.18.
20 Tkaczyk ve Jagia, “The Economic Asbects of the Implementation of a Quality System Process in Polish
Enterprises”, Journal of Materials Processing Technology, Vol.109, Issues 1-2, 1, February 2001:196-205. s.3.
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surla r›n›n s›n›fland›r›lmas› hakk›ndaki
bilgilerin kaynaklar› ‹ngiliz BS 6143
ve Alman DIN 55350 gibi standartlar
olabilir.21
Firman›n faaliyetindeki ana görevle
rinden biri, di¤erleri aras›nda toplam
maliyetlerin k›s›lmas› fleklinde ifade
bulan yönetimin rand›man›n› gelifltirmektir22. Kalite maliyetini hesaplarken
sadece üretim bölümü de¤il, iflletmenin tüm bölümlerinden elde edilen bilgiler de maliyeti hesaplama da önemli
rol oynar. Bu hesaplama, ma mulün tasar›m aflamas›ndan bafllay›p, üretimsat›fl ve sat›fl sonras› hizmetlere ve bunlar›n maliyetlerine dayanmaktad›r.
‹stenen kalite düzeyine ulaflabilmek
amac›yla katlan›lan kalite maliyetlerini izlemek gerekir. Mamulün kalitesi
ve bunu sa¤lamak için katlan›lan maliyetler aras›nda bir denge kurulabilirse,
mamulün piyasa daki rekabet gücü artm›fl olur. Bu dengenin kurulabilmesi,
kalite maliyet lerinin çok yak›ndan izlenip kontrol edilmesi ve de¤erlendirilmesi ile mümkündür. Günümüzde
kalite maliyetleri ile ilgili bilgileri,
muhasebe sistemi içerisinde elde edebilmek ilk anda zordur. Klasik yaklafl›mda sadece ölçülebilir maliyetler
dikkate al›nd›¤›ndan, yüksek kaliteye
ulaflmak için yüksek maliyet de beraberinde gelmek tedir. Maliyetleri mini21
22
23
24

mize etmek için optimum kalitede üretim yapmak gerekir. Ancak toplam kalite yönetimi anlay›fl›nda ölçülemeyen
maliyetler de dikkate al›narak yeni bir
kalite seviyesi belirlenir. Ölçülemeyen
maliyetler aras›nda müflteri kayb›, pazar kayb›, imaj kayb›, güven kayb› vs.
gibi maliyetler s›ralanabilir.

4.1. Kalite Maliyeti Türleri

Juran, Masser, Crosby ve Feigen baum’un çal›flmalar›yla ilk temelleri at›lan kalite maliyetleri, ‹ngiliz Kalite
Standard›na göre bafll›ca üç grupta toplanmaktad›r; önleme maliyetleri, de¤erlendirme maliyetleri, baflar›s›zl›k
maliyetleri (British Standard BS 6143,
Part 2).

1.Önleme Maliyetleri
Önleme maliyetleri, hatalar›n ilk defas›nda ortaya ç›kmas›n› önlemeye yönelik faaliyetlerin maliyetleridir23. Bu
yönüyle de¤erlendirme ve baflar›s›zl›k
maliyetlerini de minimum k›lmay›
sa¤larlar24. Üretim öncesi ve üretim s›ras›nda oluflan bu maliyetler, kalite sisteminin tasarlanmas›, oluflturulmas› ve
organizasyon içine yerlefltirilmesine
iliflkin faaliyetlerin ortaya ç›kt›¤› maliyetlerdir. Ürünlerin tasar›mlanmas›,
gelifltirilmesi, tedarik, üretim, planlama, yürütme ve yönlendirme, sat›fl ve
sat›fl sonras› servisler gibi üretim siste-

Tkaczyk, Jagia, 2001: 4.
Tkaczyk, Jagia, 2001: 4.
Juran, 1961: 1-46; Chen and Weng, 2002: 124; Kaygusuz, uludag.edu.tr.
Tolga ve Kahraman, 1995: 355.
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minin tüm birimlerinde kalitenin iyilefltirilmesi için yap›lan maliyetler önlemeyi oluflturmaktad›r.
Önleme maliyetleri kendi içinde de ayr›ma tabi tutulmaktad›r25. Pazarlama,
müflteri ya da kullan›c› maliyetleri,
• Pazar araflt›rma maliyetleri,
• Müflteri ya da kullan›c› kalite imaj
araflt›rmalar› maliyetleri,
• Anlaflma ya da döküman inceleme
maliyetleri,
• Ürün ya da hizmet tasar›m›
gelifltirme maliyetleri,
• Tasar›m kalitesi inceleme ve
gelifltirme maliyetleri,
• Tasar›m destek maliyetleri,
• Ürün tasar›m› nitelendirme
testlerinin maliyetleri,
• Piyasa deneyimleri maliyetleri,
• Sat›n alma maliyetleri,
• Sat›c› denetimleri maliyetleri,
• Sat›n alma sipariflleri teknik veri
inceleme maliyetleri,
• Sat›c› kalite planlamas› maliyetleri,
• Üretim ya da hizmet ifllemlerinin
maliyeti,
• ‹fllem sürecinin geçerli k›l›nmas›
maliyetleri.

olup, ürün veya hizmetlerin gereksi
nimlere uygunlu¤unun belirlenmesi
için yap›lan ölçme, yürütme ve denet
leme masraflar›n› içermektedir. Bu
maliyetler, iflletmede kalite düzeyinin
sürdürülmesi için gerçeklefltirilen faaliyetlere iliflkin maliyetlerdir26. Girdi
muayeneleri ve testleri, ölçüm cihaz ve
ekipman›na yap›lan harcamalar, yap›lan standardizasyon çal›flmalar›n›n
içerdi¤i yeniden düzenleme ve dokümantasyon giderleri, d›flar›dan al›nabilecek dan›flmanl›kla ilgili ücretler standardizasyon ve akreditasyon kurulufluna yap›lan ödemeler, tedarikçi ziyaretleri, teda rikçi de¤erlendirme çal›flmalar›d›r.27

Özel imalat testleri, proses kontrol ölçümleri, laboratuar çal›flmalar› da
müflteri taraf›ndan öngörüldü¤ü takdirde de¤erlendirme maliyetleri ara
s›nda say›labilir. Maddeler halinde say›lacak olursa;28
•
•

25
26
27
28

Muayene ve test için haz›rl›k
maliyeti,

•

Muayene ve test ekipman›,

•

Muayene ve test sonuçlar›n›n
analizi ve raporlanmas›,

•

2.De¤erlendirme Maliyetleri
De¤erlendirme maliyetleri, kalitenin
de¤erlendirilmesi ile ilgili maliyetler

Muayene ve testlerle ilgili tüm
maliyetler,

Muayene ve testler için kullan›lan
yard›mc› malzeme ve ekipmanlar,

Sevim, 1997: 101
Kaygusuz, www.uludag.edu.tr, 19.01.2004.
Özel, 1998: 17.
Özel, 1998: 18
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•
•

Alan testleri,

ölçülebilmesi güçtür. fiikayet araflt›rmalar›, iade mallar, mühendislik hiz
metleri, servis, düzeltme maliyetleri,
garanti talepleri, müflteri kayb› gibi
maliyetlerdir.

Al›nacak izin ve onaylar vb.

3. Baflar›s›zl›k Maliyetleri

Ürünlerin tasar›m›ndaki veya üretimin
deki aksakl›klardan kaynaklanan maliyetlerdir. Tasar›m, sat›n alma veya faaliyetlerden kaynaklanabilirler. Kusurlu
ürün ya da baflar›s›zl›k maliyetleri, iç
baflar›s›zl›k ve d›fl baflar›s›zl›k maliyetleri olarak ikiye ayr›l›r29.

4.2. Kalite Maliyet Sistemi

Kalite maliyetlerinin etkin bir flekilde
izlenmesi, raporlanmas› ve bütçelen
mesi için iyi planlanm›fl bir alt maliyet
sistemine ihtiyaç vard›r. Bir kalite maliyet sistemi anlay›fl›na sahip olma ve
bu sistemin etkin olarak kullan›m›, iflletmelere ortaya ç›kabilecek önemli
sorunlar› tan›mlama ve önleme f›rsat
lar› sunar 32.

3.1. ‹ç Baflar›s›zl›k Maliyetleri

Ürünün kalitesinde, ürün daha müflteriye ulaflmadan, iflletme içinde ortaya
ç›kan uygunsuzluklar›n neden oldu¤u
maliyetlerdir30. Ürün yada hizmetin tasar›mlanmas› aflamas›nda ortaya ç›kan
hata ve bunlar›n düzeltilmesi için katlan›lan maliyetler, yönetimin yanl›fl
karar veya yönlendirmeleri gibi nedenlerden oluflan maliyetleri kapsar. Bu
maliyetlere örnek olarak, ›skartalar,
düzeltme veya tamirat, baflar›s›zl›k
analizi ve yüzde yüz muayene giderleri verilebilir.

Kalite maliyet sisteminin planlanmas›
için haz›rl›k aflamas›nda, öncelikle veri toplama araçlar›n›n ve veri kaynaklar›n›n analizi ve belirlenmesi, verilerin s›n›fland›r›lmas›, veri toplama ve
raporlama periyotlar›n›n saptanmas›,
raporlar›n içeri¤i ve analiz yöntemlerinin karfl›laflt›r›lmas› ve analiz sonucunda neler yap›laca¤› ile ilgili bir aksiyon
plan›n›n oluflturulmas›na gerek bulunmaktad›r. Bu ifllerin yap›labilmesi için
ise sadece muhasebe departman›n›n
de¤il, tüm birimleri koordineli olarak
çal›flmas› hatta fonksiyonlar aras› bir
ekibin kurulmas› baflar› için kritik bir
faktördür33. Bu sistem, bir yönetim
arac› olarak de¤il de, sadece bir mali-

3.2. D›fl Baflar›s›zl›k Maliyetleri

Ürünlerin üretim sisteminden ç›kt›ktan
sonra sevk›yat, teslimat, sat›fl sonras›
hizmetler ve servislerde meydana gelen aksakl›klardan kaynaklanan mali
yetlerdir.31 Bu maliyetlerin müflterinin
öznel de¤er yarg›lar›n› da içerdi¤i için
29
30
31
32
33

Tolga ve Kahraman, .1995: 356
Chen and Weng, 2002: 124.
Chen and Weng, 2002: 124.
Kaygusuz, www.uludag.edu.tr, 19.01.2004.
Özel, 1998: 20
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yet düflürme program› olarak görülürse
sistemden beklenilen yarar sa¤lanamaz.34 Üst düzey iflletme yönetimi,
öneri nereden gelirse gelsin, toplam
kalite maliyet sisteminin kurulmas› karar›n› ve bu sistemin kurulabilmesi için
gerekli amaçlar› ve politikalar›, bu sistemin önemini, gere¤ini ve deste¤ini
tüm çal›flanlara bir iflletme politikas›
olarak aç›klayarak, gerekenleri yerine
getir melidir.

•

•

4.2.1. Kalite Maliyet Sisteminin
Amaçlar›
Kalite maliyet sisteminin amaçlar› flunlard›r;
•

Do¤rudan baflar›s›zl›k
maliyetlerine yüklenmek ve
baflar›s›zl›k maliyetlerini s›f›r hata
anlay›fl› paralelinde s›f›ra
indirmeye çal›flmak,

•

Yat›r›mlar›, iyileflme ve sürekli
geliflme sa¤lay›c› faaliyetlere k
analize etmek,

•

Baflar›s›zl›k maliyetlerini
kayna¤›nda önlemek amac›yla,
tasar›m faaliyetlerine önem
vermek,

•
•

•

Sonuçlardaki performansa göre
ölçme ve de¤erlendirme
maliyetlerini azaltmak,

•

Kalite ile ilgili performans
de¤erleme kriterlerine temel
oluflturacak verileri sa¤layarak,

yöneticilere karar almada
k›lavuzluk etmek,

Elde edilen toplam kalite
maliyetlerine iliflkin bilgiler
do¤rultusunda kalitesizli¤in kötü
etkilerini yöneticilere anlatmak ve
böylece yöneticileri ve çal›flanlar›
iyilefltirme ve sürekli geliflme
faaliyetleri için motive etmek ve ifl
bar›fl›n› sa¤lamak,
Toplam kalite yönetimi
araçlar›ndan yararlanarak,
bilgilerin yöneticilere sunulmas›
sonucunda, önceliklerin
s›ralanarak yöneticilerin alacaklar›
do¤ru kararlar paralelinde
iflletmenin etkinlik ve verimlili¤ini
artt›rmak,
Kalitenin sadece bir kalite kontrol
faaliyeti olmad›¤›n› ve örgüt
içindeki tüm birimlerin ve bu
birimlerde çal›flan tüm personelin
sorumlu oldu¤u fikrini iflletme
çap›nda yayg›nlaflt›rmak.

‹flletmelerde kalite maliyet
sistemini kurarken izlenecek temel
ad›mlar ise flöyledir35. Kalite
maliyetlerinde ölçme ve
de¤erlendirmenin önemini ortaya
ç›karmak için bir ön çal›flma
yap›lmal›d›r.

Kalite maliyetlerinin mevcut
durumu ve gelece¤e yönelik
planlar yönetime aç›klanarak,
yönetim deste¤i sa¤lanmal›d›r.

34 Kaftan, 1997: 143; Do¤an, 2000: 55.
35 Do¤an, 2000: 55
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•

Kalite maliyeti gruplar›n›n
belirlenmesi, veri toplama ve
iflleme yöntemlerinin saptanmas›,
raporlama çal›flmalar›n›
gerçeklefltirecek bir tak›m (proje
ekibi) kurulmal› ve
yetkilendirilmelidir.
• Daha önce bu alanda yap›lan
çal›flmalar ve malzeme ve bilgi
ak›fllar› incelenerek kalite
maliyetleri tan›mlanmal› ve
s›n›fland›r›lmal›d›r. Her faaliyetin
bir kalite maliyeti oluflturmad›¤›na
dikkat edilmelidir.
• Belirlenen kalite maliyetlerine ait
verilerin toplanabilmesi için
gerekli yöntemler oluflturulmal›d›r.
Öncelikle mevcut veri toplama
yöntemlerinin, formlar›n ve
raporlar›n özenle incelenmesi,
mevcut verilerden mümkün
oldu¤unca yararlan›lmas›
gerekmektedir.
• ‹flletme çal›flanlar›n›n kalite
maliyeti analizine kat›l›mlar›n›
sa¤lamak için personele e¤itimler
düzenlenmelidir.
• Kalite maliyetlerinin oluflturulmas›
ve raporlanmas› prosedür ve
talimatlar haline getirilerek, sistem
güvence alt›na al›nmal›d›r.
4.3. Kalite Maliyet Verilerinin
Toplanmas›
Kalite maliyetleri verileri, muhasebe
kay›tlar›ndan, personel devam cetvelle

rinden, kusurlu ve yeniden ifllenen
ürün raporlar›ndan, garanti ve servis
maliyetleri raporlar›ndan somut olarak
elde edilebilece¤i gibi, baz› kalite maliyetleri öngörülere dayanmaktad›r.
Bunun yan› s›ra, müflteri anketleri, flikayetleri, müflterinin baflka firmaya
yönelmesi, iflgücü anketleri, mühen
dislik öngörüleri ve pazar araflt›r mas›na iliflkin soyut ölçülemeyen kalite
maliyetleri de dikkate al›nma l›d›r. ‹flletmeler genellikle ›skarta ve garanti
giderleri gibi gözle görülür maliyetleri
ölçerken müflteri tatmin sizli¤i nedeniyle kaybedilen karlar› göz ard› etmektedir.
‹flletmelerde kalite maliyet verilerinin
toplanabilece¤i çeflitli kaynaklar, afla¤›daki bafll›klar halinde grupland› r›labilir36.
Hammadde ve malzeme istek fiflleri,
•
•
•
•

Ücret bordrolar›,
Genel imalat giderleri raporlar›,
Art›k ve döküntü raporlar›,
Kusurlu mamul veya bozuk mamul
raporlar›,
• Tafl›ma gider belgeleri,
• Mamul maliyet raporlar›,
• Tamir, yenileme ve garanti
kapsam›ndaki maliyete iliflkin
raporlar,
• Uygunluk raporlar› vb.
Bunlar d›fl›nda ölçüm ve test ekipman›n›n d›fl kalibrasyonuna iliflkin mak-

36 Yükçü, 1998: 500
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buz ve kay›tlar, kalite güvence, problem çözme vb. konular›nda al›nan d›fl
e¤itimlere iliflkin makbuzlar, iç e¤itim
kay›tlar›, kusur düzeltimi veya kusurlu
malzemelerin elden ç›kar›lmas› ya da
imhas› için kullan›lan yard›mc› malzemelere iliflkin faturalar, bak›m veya
bozulma sürelerini içeren raporlar, dönemsel sat›fl raporlar›, alan testleriyle
ilgili harcamalar› içeren raporlar vb. de
kalite maliyetlerinin ölçülmesi ve izlenmesinde kullan›labi lecek veri kaynaklar›ndan baz›lar›d›r 37.
4.4. Kalite Maliyetlerinin Yap›sal
Analizi
Kalite maliyet verilerinin toplanma s›n›n ard›ndan verilerin analiz edilmesi
ve karar verme, stratejik planlama, iyilefltirme ve problem çözme aç›s›ndan
temel oluflturacak sonuçlar›n üretilebilmesi için bu maliyetlerin analizi aflamas› gelir.
Kalite maliyetlerinin yap›sal analizi,
bu maliyetlerin kontrolü ve düflürülmesi aç›s›ndan öneme sahiptir. Ayr›ca,
kalite maliyetlerinin analizi, önleyici
ve düzeltici faaliyetlerin etkinli¤i, yeterlili¤i ve önceliklerinin belirlen mesi
konular›nda karar al›nabilmesini sa¤layabilecektir. Kalite maliyet analizinin
amaçlar›38. Azalt›labilecek ya da giderilebilecek nitelikte olan maliyet lerin
belirlenmesi;
• Görevlerin gerçeklefltirilmesine
katk›da bulunan vazife ve
faaliyetlerin belirlenmesi,

• Üretici ve müflterinin ç›karlar›n›n
göz önünde bulundurulmas›,
• Baflar›s›zl›ktaki azalmay› etkileyen
önleme faaliyetlerinde hangi
seviyenin yat›r›mlar› art›rd›¤›n›n
belirlenmesi,
• Her parça ve gruptaki kalite
maliyetinin oluflumunun
de¤erlendirilmesi,
• Bütündeki üretim maliyetleri,
finansal özet ve bölünebilir
kazanc›n oluflumu üzerindeki kalite
maliyetlerinin etkisinin tan›mlanmas› ,
• Örgütsel ve teknik de¤iflikliklerin
tan›mlanmas›, üretimde teknik ve
örgütsel ilerlemelerin dizayn›d›r.
Kalite maliyetleri analiz edilirken iç ve
d›fl baflar›s›zl›k kalemleri birlefltirilerek
önleyici ve düzeltici maliyetler aras›ndaki iliflki izlenebilir.
Kalite maliyet analizinin baflar›s› ise flu
faktörlere ba¤l›d›r 39;
• Pazardaki rekabet,
• Firman›n yönetimini gelifltirmede
yöneticilerin motivasyonu ve
• Kaliteyi etkileyen faaliyet ve
süreçlerin detayl› olarak tan›mlanmas› ve bunun ölçülebilirli¤i.
Kalite maliyetleri, Trend (e¤ilim) Analizi, Pareto Analizi ve Oranlama (rasyo) yöntemlerinden faydalan›larak
analiz edilir.
Trend Analizi
Trend analizi, kalite maliyetlerinin ön-

37 Özel, 1998: 22.
38 Tkaczyk, Jagia, 2001: 5
39 Tkaczyk, Jagia, 2001: 7
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ceki dönemdeki rakamlar› ile karfl›laflt›r›lmas› esas›na dayan›r. Ancak bu tür
bir analizi yap›labilmesi için, ilgili birim ya da departman›n elinde en az bir
y›l öncesine kadar giden yeterli say›da
veri bulunmas› gerekmektedir. Bu da
kalite maliyet sistemini yeni kuran iflletmelerin gerçek kalite maliyet trendlerini belirlemek için bir y›l› geçirmeleri gerekti¤ini ifade etmektedir.

Bir y›l öncesi ile cari y›l› karfl›lafl t›rarak elde edilen sonuçlar rapora dökülerek trend analizi gerçeklefltirilir. Trend
analizleri sayesinde yönetim, geliflme
ve problemlerin yafland›¤› faaliyet veya bölümlerin tespitini yapabilir. Böylece belirli bölümler için hedef maliyetler saptan›r.
Pareto Analizi

Trend analizi yap›ld›ktan sonra iyilefltirilmesi amaçlanan maliyetler için kusur nedenlerini belirtmek amac› ile pareto analizi yap›l›r. Analiz, maliyet bileflenleri, departmanlar, ürünler ve di¤er flekillerde yap›labilir. Burada faktörler probleme olan katk› büyüklü¤ü
ile s›ralan›r ve çubuk grafikler fleklinde
düzenlenir. Böylece, kalite maliyet s›n›f› içinde en önemli maliyet bilefleni
veya bileflenleri belirlenerek bunlar›n
elimine edilmesi üzerine yo¤unlafl›labilir.
Oran (Rasyo) Analizi

Birbirleriyle anlaml› iliflkiler içinde

olan maliyet bilgileri birbirlerine oranland›¤›nda rasyolar oluflur. Rasyo analizi, kalite maliyetlerinin veya alt bileflenlerinin ba¤›l öneminin belirlene bilmesi amac›yla muhasebe ve finansman›n hemen her alan›nda kullan›labilen
bir analiz türüdür. Bu analiz, yöneticilerin kalite maliyet kalemlerinin zaman
içerisindeki de¤iflmeleri, di¤er de¤iflkenleri göz önünde bulundurarak analiz etmesini kolaylaflt›r40.
Rasyo analizi, kalite maliyetlerinin, sat›fllar›n yüzdesi, toplam maliyet içerisindeki pay›, birim bafl›na oran› ve iflçilik içerisindeki pay›na göre belirlenmesine olanak sa¤lar 41.
1. Sat›fllar›n Yüzdesi Olarak Maliyetler:
Uygulamada kalite mali yetlerini etkin
olarak izleyen iflletmelerde fazla say›da rasyo kullan›labilir. Ancak bunlar
içerisinde en yayg›n olarak sat›fl bazl›
rasyolard›r. Sat›fl bazl› rasyolarda dönemsel olarak hesaplanan kalite maliyetleri, dönemsel sat›fl tutarlar› ile
oranlan›r.
Kalite Maliyet Rasyosu = Toplam Maliyet / Sat›fllar
‹ç Baflar›s›zl›k Rasyosu = ‹ç Baflar›s›zl›k Maliyeti / Sat›fllar
D›fl Baflar›s›zl›k Rasyosu = D›fl Baflar›s›zl›k Maliyeti / Sat›fllar
Önleme Maliyet Rasyosu = De¤erlendirme Maliyeti / Sat›fllar
Halis ve Öztafl’›n yapm›fl oldu¤u çal›fl-

40 Yükçü, 1998: 500
41 Özel, 1998: 26.
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mada, ISO9000 Sertifikas›na sahip
Türk iflletmelerinde, kalite maliyet rasyosunun yüzde 4,12 oldu¤u ortaya
konmufltur 42.

2. Toplam Maliyete Göre Alt
Bileflenler: Sat›fllara oranlaman›n d›fl›nda maliyet bileflenleri kendi aralar›nda toplam kalite maliyetine de oranlanabilir.
Baflar›s›zl›k Rasyosu = ‹ç + D›fl Baflar›s›zl›k Maliyeti/Top. Kalite Maliyeti

Önleme Maliyet Rasyosu = Önleme
Maliyetleri / Toplam Kalite Maliyeti
De¤erlendirme Maliyet Rasyosu = De¤erlendirme Mal./Top. Kal. Maliyeti

Yine Halis ve Öztafl’›n yapm›fl oldu¤u
çal›flmada, ISO9000 Sertifikas›na sahip Türk iflletmelerinde, toplam kalite
maliyetleri içerisinde önleme maliyetlerinin yüzde 33,70; de¤erlendirme
maliyetlerinin yüzde 40,2; iç baflar›s›zl›k maliyetlerinin yüzde 14,6 ve d›fl baflar›s›zl›k maliyetlerinin yüzde 11,5 paya sahip oldu¤u saptanm›flt›r43.

3. Birim Bafl›na Kalite Maliyetleri:
Üretilen birim bafl›na kalite maliyetlerinin hesaplanmas› amac›yla kullan›lan
bir rasyodur. Yorumlanmas› birim maliyet ve birim sat›fl fiyat› üzerinden
gerçeklefltirilir.
Birim Bafl›na Kalite Maliyet Rasyosu
= Top. Kal. Mal. / Üretim Miktar›
42
43
44
45

4. ‹flçili¤e Göre Kalite Maliyetleri :
Kalite maliyetlerinin iflçilik ile iliflkilendirilmesine dayanan oranlama yöntemidir. Di¤erine göre daha az kullan›m alan› bulur.
Maliyet Rasyosu = Toplam Kalite Maliyetleri / Toplam ‹flçilik

ISO9000 Sertifikas›na sahip Türk iflletmelerinde kalite maliyetlerinin araflt›r›ld›¤› bir çal›flmada, direkt iflçilik kalite maliyet rasyosunun (Toplam kalite
maliyetleri / Direkt iflçilik) yüzde 44,7
oldu¤u ortaya konmufltur 44.
4.5. Kalite Maliyetlerinin Raporlanmas›

Yönetim muhasebesi departman› kalite
maliyeti ile ilgili bilgileri afla¤›da belirtilen faaliyetlerden sa¤layabilir 45.

•
•
•
•
•

Finansal muhasebe amac›na
yönelik olarak yap›lan faaliyetler
ve bunlara ait raporlar,
Yönetim muhasebesi amac›na
yönelik olarak yap›lan faaliyetler
ve bunlara ait raporlar,

Üretim faaliyetleri ve bunlarla ilgi
li yan faaliyetlere iliflkin raporlar,

Üretim ifllemlerinin gözlenmesi ve
analiz edilmesi sonucunda elde
edilecek veriler,
Uygunluk için al›nabilecek
önlemleri içeren faaliyetler ve
bunlar›n izlendi¤i raporlar,

Halis ve Öztafl, 2002: 102.
Halis ve Öztafl, 2002: 103.
Halis ve Öztafl, 2002: 102.
Clark, 1985: 47
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•

Kaliteye iliflkin istatistiksel
örnekleme faaliyetleri ve bunlar›n
sonucunda elde edilebilen veriler.

Elde edilecek bu verilerin ifllenmesi,
bilgi haline getirilmesi ve belli formatlarda raporlanmas› gerekir. Kalite maliyeti analizleri, herkesin anlayabilece¤i flekilde haz›rlanarak sunulmal›d›r.
Bu analiz ve raporlar, personelin kalite
iyilefltirme sürecinde bir k›sm›n›n kendi kontrol sonuçlar›n› yans›tt›¤›n› bildi¤i bilgilere göre hareket etmesini teflvik eder nitelikte olmal›d›r. Toplam
kalite yönetimi sistemi içinde düzenlenecek raporlar;
•
•
•

Teknik, istatistiki ve finansal
olmayan ölçümlerle ilgili raporlar,

Kalite maliyetleri ile ilgili finansal
raporlar,
‹lk iki rapor grubundan
yararlanarak düzenlenen analiz
raporlar› fleklinde bir çeflitlilik
gösterir.

Düzenlenecek bu raporlarda kalite maliyetleri ile ilgili maliyet türlerinin ve
gruplar›n›n birbirleri ile ve bütçelenmifl tutarlar› ile dönemler itibariyle k›yaslanmas› önem tafl›maktad›r. Yönetim muhasebesi departman›na sunulmak üzere haz›rlanm›fl bir kalite maliyeti raporu çeflitli kalite maliyetlerinin
toplam kalite maliyeti içindeki pay›n›n
görülmesini sa¤lar. Böylece yönetici-

ler abart›l› kalite maliyetlerini analiz
etme olana¤› bulurlar.

5. TOPLAM KAL‹TE MAL‹YET‹
‹LE MAL‹YET VE YÖNET‹M
MUHASEBES‹ ‹L‹fiK‹S‹

Maliyetler, iflletmenin karl›l›¤›, ürünlerin, bölümlerin, çal›flanlar›n ve üretim
d›fl›ndaki öteki eylemlerin performans›n› hem iflletme içinde hem de iflletme
d›fl›nda kullan›lmak amac›yla ölçülür,
tahmin ya da analiz edilir. Sonra, ölçülen, tahmin ve analiz edilen sonuçlar,
iflletme faaliyetleriyle ilgili gruplara
rapor edilir. Bu raporlar›n topland›¤›
sistem olan maliyet muhasebesi, finansal ve yönetim muhasebesi ifllevlerinin
yerine getirilmesinde bir köprü görevi
üstlenmektedir46. Maliyet muhasebesi,
yönetim sisteminin ve bütün üretim alt
sistemlerinin en temel karar, kontrol ve
baflar› de¤erleme arac›d›r.
Yönetim Muhasebesi ise, maliyet muhasebesinin üretmifl oldu¤u bu bilgileri
toplayan, sonuçta gereksinim duyulan
raporlar›n düzenlenmesine kadar iflletme yöneticilerini hedef alan ve yönetim bilgi sisteminin tüm üretim alt sistemlerinin en önemli karar, kontrol ve
performans de¤erleme arac›d›r. Yönetim muhasebesinin daya nak noktas›,
örgütün gelece¤ini etkileyen kararlar›
alan çal›flanlar ve yöneticilere iç bilgiyi sa¤lamakla ilgili olmufltur.47

46 Sevim, 2002: 117.
47 Sevim, 2002: 117
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Toplam kalite maliyetleri ile ilgili veriler, ideal olarak karar alma, inceleme
ve analiz etme faaliyetleri için kolayl›kla elde edilebilecek bir flekilde iflletmelerin muhasebe sistemleri içinde yer
almal›d›r. Ancak bu uygulama, muhasebe bölümlerinin ifl yo¤unlu¤unu art›rabilir. Günümüzde muhasebe bölümlerinin rutin iflleri yo¤un oldu¤undan,
toplam kalite maliyet çal›flmalar›ndan
kaç›n›lmaktad›r. Tüm bu olumsuzluklara karfl›n, toplam kalite maliyetlerinin belirlenmesine ve raporlanmas›na
iliflkin en optimal çözüm, ürün maliyetlerine gizlenmifl olan toplam kalite
maliyet bileflenlerinin, toplam kalite
yönetimi bölümünün de yard›m›yla
“maliyet ve yönetim muhasebesi”
perspektifi ile belirlenmesi ve ilgili kiflilerin kullan›m›na sunulmas›d›r. Çünkü, bilgiler ister muhasebe sisteminden
isterse teknik bölümlerden elde edilsin,
toplam kalite maliyetlerine iliflkin olarak elde edilen bu veriler ham oldu¤undan, kuflkusuz yöneticilerin gereksinimlerini karfl›lamaktan uzak kalacakt›r.
Toplam kalite maliyetlerine iliflkin olarak elde edilen bu verilerin ifllenerek,
bilgi haline dönüfltürülmesi ve bu konuda karar alacak olan yöneticilere istedikleri zamanda ve içerikte sunulmas› gerekmektedir. Yani bu bilgilerin
belirli biçimlerde raporlanmas› gerekmektedir. Düzenlenecek raporlarda,
toplam kalite maliyetleri ile ilgili mali-

yetler hem birbirleri ile hem de bütçelenmifl tutarlar› ile çeflitli dönemler itibar› ile karfl›laflt›r›lmal›d›r.

Maliyet ve yönetim muhasebesinden
sa¤lanacak olan toplam kalite maliyet
lerine iliflkin bilgiler, kalitenin iyilefltirilmesi, maliyet optimizasyonu, karl›l›k art›fl, sürekli geliflme, çal›flanlar›n
mutlulu¤u ve müflteri tatmini sayesinde global pazarlar da yüksek pazar pay›na sahip olabilmek için al›nacak kararlarda da son derece etkili olacakt›r.

Toplam kalite maliyet bilgileri ile iflletmenin toplam kalite yönetimi düzeyi
aras›ndaki iliflki tan›mlanabildi¤inde
ve tam olarak anlafl›labildi¤inde, her
bir maliyet kaleminin ve maliyet grubunun sabit, de¤iflken, yar›sabit ve yar›de¤iflken k›s›mlar›na ayr›lmas› ve
analiz edilmesi gerekmektedir.
Toplam kalite maliyetlerinin bu flekilde grupland›r›lmas›, yöneticilerin çeflitli iflletme kararlar›n›, zaman›nda ve
etkili olarak almalar›na yard›mc› olacakt›r. Elde edilen toplam kalite maliyetlerine iliflkin bilgiler, maliyethacimkar analizleri, katk› pay›, katk› oran› ve
baflabafl analizleri, bütçeleme ve sapma
analizleri, oran analizleri, IshikawaBal›k k›lç›¤› (nedensonuç) analizleri, ifl
yada süreç ak›fl analizleri, pareto analizleri, trend analizleri, histogram analizleri, da¤›lma analizleri ve kontrol
analizleri gibi tekniklerin uygulanabilmesine olanak sa¤laya cakt›r48.

48 Sevim, 1997: 88
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6. KAL‹TE MAL‹YETLER‹N‹N
ÖLÇÜMÜ VE TEKDÜZEN
MUHASEBE S‹STEM‹NDE
UYGULANIfiI
Kalite maliyetlerinin ölçümünde baz›
sorunlarla karfl›lafl›l›r 49. Bunlar›n ilki,
normal faaliyetler sonucu oluflan maliyetlerin içinden kaliteye yönelik çal›flmalar›n oluflturdu¤u maliyetlerin ayr›lmas›ndaki güçlük, di¤eri maliyet lerin
analize tabi olabilmeleri için belirli kriterlere göre toplanmas›ndaki güçlüktür. Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤inde bugüne kadar 7. Grupta yer alan maliyet hesaplar›n›n kalite maliyetlerinin ölçümüne
iliflkin “özellikli hesap” içermedi¤i görülecektir.
Kalite maliyetlerinin analiz ve raporlan
mas›na iliflkin ISO standartlar› belirlenirken büyük ölçüde ‹ngiliz standard›
BS 6143 nolu standarda benzer düzenlemeleri kapsayacakt›r.
Baz› yazarlar›n önerdi¤i hesaplar muhasebe dünyas›nda kabul görmüfltür.
Örne¤in 150 ‹lk Madde ve Malzeme
Stok Hesab›n›n bir alt hesab› olarak
“Tedarikçi Garantisi Maliyeti “ hesab›
bir önleme maliyet kalemi olarak Tekdüzen Hesap Plan›n›n ruhuna uygun
düflmektedir. Baflka bir örnek olarak
“alan baflar› testi maliyeti”ni kapsayan
bir hesap olarak 62’li grupta 624 no’lu
hesap önerilmifltir.“Alan baflar› testi
maliyeti” hesap kapsam›nda; gerçekle-

flen çeflitli seyahat, konaklama, numune ve personel giderleri yer almaktad›r.50 ‹flletmelerin mevcut maliyet hesaplama sisteminden sa¤lanacak rapor
ve veriler ile Tek Düzen Hesap Plan›
maliyet sisteminden sa¤lanan veri ve
raporlar yard›m›yla özellikle içsel baflar›s›zl›k maliyetleri ölçülüp raporla
nabilir. Örne¤in içsel baflar›s›zl›k maliyetleri içerisinde yer alan zaman kay›plar› maliyeti ayr›ca ölçülüp raporlanabilmesi için, mevcut üretim raporlar›ndan bofla geçen zamanlar›n ayartt›¤›
iflçilik, makine amortisman›, bina
amortisman›, kira ve benzeri giderlerin
yaratt›¤› maliyetler elde edilmelidir.
Bofla geçen zamanlar›n üretim gere¤i
olup olmamas›na göre ayr›larak üretim
gere¤i olanlar› mamul maliyetine, üretim gere¤i olmayanlar› tek düzen hesap
plan›nda yer alan 68 Ola¤and›fl› Gider
ve Zararlar hesap grubunda 680 Çal›fl›lmayan K›s›m Gider ve Zararlar›” hesab›na aktarmak gerekecektir. Sonuçta
o bilgilerin elde edilmesine iliflkin
mevcut maliyet hesaplama sisteminden
elde edilecek verilere ihtiyaç olacakt›r.
D›flsal baflar›s›zl›k maliyetleri içeri sinde yer alan “sat›fl kayb›” özelli¤i gere¤i tutar olarak rakamsal ifadesi güç
olan bir maliyet kalemidir. Kalitesizlik
nedeniyle mevcut piyasada u¤ran›lan
sat›fl, kar kayb›n›n ölçülmesindeki güçlük ortadad›r. Kay›plar›n ani ve zaman
içerisinde ortaya ç›kmas›na göre geçmifl dönem verileri veya fiili iptaller

49 Kendirli ve Ça¤›ran, 2002: 143.
50 Yükçü, 1999: 648.
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dikkate al›narak tahminler yap›labilir.
Sat›fl kayb› gibi baz› kalite maliyetlerinin gerçek bir maliyet olmay›p, daha
çok bir f›rsat maliyeti biçiminde gerçekleflti¤i görülerek “Kalite Uygunsuzlu¤undan Do¤an Kazanç Kayb›” veya
“Sat›fl Kayb›” gibi maliyetleri izlemede MSUGT’de 8 no’lu hesap grubu
kullan›labilir.
7. SONUÇ

Bir ülkenin ekonomik yap›s› çok çeflitli faktörlerin etkisi alt›nda oluflmaktad›r. Üretim ülke ekonomisinin temel
tafl›d›r. Bu nedenle üretimde, verimlilik ve kalitenin ekonomik yap›n›n oluflmas›nda çok önemli bir yeri oldu¤u bilinmektedir. Kalite, üst yönetiminliderli¤i ve taahhüdü ile sonuca var›r ve
onun iste¤iyle de¤iflir.

Kalite anlay›fl›ndaki geliflmelerle birlikte, kalite maliyetleri ve iflletmeler
üzerindeki etkileri de gündeme gel
mifltir. Etkin bir kalite yönetimi, toplam kalite maliyetlerini, sistem anlay›fl› ile birlikte ele alarak her zaman denetim alt›nda tutmay› hedeflemelidir.
Kalite maliyetlerinin yönetimi ile ilgili
bir sistemin yap›land›r›lmas›yla birlikte iflletmeler, verilecek kararlarda kontrol, planlama ve analizi daha sa¤l›kl›
gerçeklefltirebilirler.
Geliflmekte olan ülkelerdeki kurulufllar, hala uluslararas› pazar pay›n› elde
etmek amac›yla ISO 9000’i tam anlam›yla uygulamada, ulusal düzeyde alt-

‹SMMMO Yay›n Organ›

yap› deste¤ine ihtiyaç duymaktad›r. Bu
ülkelerdeki hükümetler, kalite sistem
standartlar›n›n gelifltirilmesinde ve kaliteyi destekleyen alt yap›y› gelifltirmede öncü rol oynamal›d›r. Türkiye’de
kalite belgesine sahip olman›n uygulamada s›k rastlanan bir handikap›, kurulufllar›n özellikle kamu ihalelerinde kalite belgesi aranmas› nedeniyle TKY
sisteminin özünü kavramadan sadece
bu belgeye sahip olma güdüsüyle hareket ettikleri ve bunun sonucunda TKY
felsefesinin iflletmelerde ruhuna uygun
biçimde görülmedi¤i gözlenmektedir.
Ayr›ca “kalite belgesini” düflük maliyetle, zahmetsizce elde edebilmektedirler.
Tekdüzen Hesap Plan›n›n, tüm kalite
maliyetlerini izlemek için elveriflli oldu¤u söylenebilir. Kalite maliyetleri,
gerçek bir maliyet veya f›rsat maliyeti
(gerçek olmayan maliyet) olufllar›na
göre asli hesaplarda veya 8 no’lu grupta izlenebilmektedir.
Günümüzde ülkemizin Avrupa Birli¤i
için tam üyelik baflvurusu yapm›fl olmas› ve bu konudaki kararl›l›¤›, içd›fl
rekabet, globalleflme ve benzer etkenler kalite yönetimine gittikçe daha fazla önem verilmesine, daha fazla iflletmenin TKY uygulamas›na sebep olacakt›r. Bunun sonucunda kalite maliyet uygulamalar›n›n genifllemesi, baflka bir deyiflle yeni yeni hesaplar›n ve
alt hesaplar›n aç›lmas›, tart›fl›lmas›n›
da gündeme getirecektir.
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ENFLASYON DÜZELTMES‹N‹N KRED‹
ANAL‹Z‹NE ETK‹S‹

B

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERKAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi,
‹flletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dal›,

I. G‹R‹fi
ankalar, kredi verirken kredi talebinde bulunan iflletmenin temel mali tablolar›n› önemli bir veri kayna¤› olarak kabul etse de tek veri kayna¤› bu de¤ildir. Bunun yan› s›ra bankalar, kredi talebinde bulunan iflletme hakk›nda
baflkaca verileri de toplama yoluna gidecektir. Bu verilerden baz›lar› flunlard›r 1:
-Kredi talebinin amac› ve geri ödeme için gerekli fonun kayna¤›,
-Kredi talep edenin güvenirlili¤i, itibar›, borca sadakati ve moralitesi,
-Mevcut risk profili (tüm risklerin yap›s› ve miktar›n› içermeli), mali, yap›n›n piyasadaki ve ekonomideki geliflmelere karfl› etkilenebilirli¤i,
-Geri ödeme için mevcut durumun ve geçmifl ödeme performans›n›n, geçmifl finansal e¤ilimler ve nakit ak›fl projeksiyonlar›na göre de¤erlendirilmesi,
-Çeflitli senaryolara göre geri ödeme kapasitesinin analiz edilmesi,
-Kredi talep edenin borç yükümlülü¤ü alabilmesi için yasal durumunun de¤erlendirilmesi,
-‹flletmenin faaliyet gösterdi¤i sektörün durumu, iflletmenin geçmifl faaliyetleri
ve sektördeki pozisyonu, rekabet koflullar›, faaliyetle ilgili yasal düzenleme ve
politikalar›,
-Kredi için öngörülen vade ve koflullar ile sözleflmenin kredi talep edenin finansal durumunda gelecekteki olas› de¤iflikliklerin dikkate al›narak haz›rlanmas›.
Yukar›da say›lan ve bankalar›n kredi talebinde bulunan iflletme hakk›nda “kanaat” oluflturmas›na katk› sa¤layan bu veriler 2, dikkate al›nmas›, incelenmesi ve
1
2

Basel Komite Raporu, Uyarlama: Türkiye Bankalar Birli¤i Temmuz –1999, s. 7.
(http://www.tbb.org.tr/turkce/calismalar.htm#bm5, Ziyaret Tarihi:07/12/2004.)
2007 y›l›ndan itibaren iflletmelerin ayr›ca “Kredi Derecelendirmesi”ne tabi olacaklar› ve bunun da kredi
veren kurulufllar için önemli bir “kanaat” unsuru olaca¤› ve bu konu ile ilgili bir düzenlemenin Sermaye
Piyasas› Kurulu’nun “Sermaye Piyasas›nda Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme
Kurulufllar›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i (Seri:VIII, No:40)” ile yap›ld›¤› ve an›lan tebli¤in 5. ve 6. maddesinde konuya iliflkin bilginin yer ald›¤›n› vurgulamay› gerekli görmekteyiz. Buna göre an›lan tebli¤in 5.
maddesinde; Kredi derecelendirmesi, ortakl›klar›n ve sermaye piyasas› kurumlar›n›n risk durumlar› ve
ödeyebilirliklerinin, veya borçlulu¤u temsil eden sermaye piyasas› araçlar›n›n anapara, faiz ve benzeri
yükümlülüklerinin vadelerinde karfl›lanabilme riskinin, derecelendirme kurulufllar› taraf›ndan ba¤›ms›z,
tarafs›z ve adil olarak de¤erlendirilmesi ve s›n›fland›r›lmas› faaliyetidir, fleklinde tan›mlanmaktad›r.
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de¤erlendirilmesi gerekli olan verilerdir. Kanaat oluflturmaya yard›mc› olan
tüm bu veri çeflitleri içerisinde özellikle temel mali tablolar›n çok ayr› bir yere sahip oldu¤u daha önceden de vurgulanm›flt›.
Bu durumda iflletme faaliyet sonuçlar›n›n göstergesi olan temel mali tablolar›n gerçe¤i tam ve eksiksiz yans›tmas›
gerekmektedir. Ancak 01/01/2004 tarihine kadar bunun tam anlam›yla mümkün olmad›¤› da bilinmektedir. Bunun
temel nedeni ülkemizde uzun y›llard›r
yaflanan enflasyonist ortam›n mali tablolar üzerindeki “afl›nd›r›c›” etkisidir.
Bu etki nedeniyledir ki; flirket mali
tablolar› gerçek durum tespiti yapmaktan uzak, güvenilirli¤i düflük, fiktif
kârlar›n yer ald›¤› say›lar kümesi haline gelmifltir. Tüm bu olumsuzluklar›n
üzerine bir de ço¤u iflletme, bu mali
tablo sonuçlar› üzerinden devlete vergi
ödeyerek mali s›k›nt› ve ekonomik
darbo¤azlara sürüklenmifltir. Ancak
01/01/2004 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren “5024 Say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun3 ” ve bu
kanunu destekler nitelikteki 328 Say›l›
3
4
5
6
7
8

Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i4 ile
12 S›ra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i5 ile mali tablolar›n gerçe¤i, tam ve eksiksiz olarak
gösterme f›rsat›n› vermifltir.
II. KRED‹ KAVRAMI

“Kredi” kelimesi birçok manada kullan›lmaktad›r. Kredi tüketimden tasarruf
edilmifl ve birikmifl eme¤in, ilerde daha fazla emek elde edilmesi amac›yla
(faiz) bugün, onu kullanmak isteyenlere, belirli bir süre sonra geri ödenmek
taahhüdü karfl›l›¤›nda, ödünç verilmesidir. Baflka bir ifadeyle ise; “kredi belirli bir vadede para ödenmesi için bir
taahhüttür”6 .
Kredi kavram›na bankac›l›k literatürü
aç›s›ndan bak›lacak olursa, kredi; ileride tekrar ödenmek üzere müflterilere
verilen nakit veya bir varl›¤›n ödenmesine kefil olunmas› anlam›nda kullan›lmaktad›r 7.

Yukar›da verilen tan›mlar do¤rultusunda kredi özetle, para ile ödeme vaadinin ikâme edilmesidir. Her kredi iflleminde en az iki taraf vard›r. Bunlardan biri krediyi veren (Banka), di¤eri
ise krediyi alan (‹flletme) taraft›r 8.

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2003, Resmi Gazete No: 25332.
Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2004, Resmi Gazete No: 25387.
Resmi Gazete Tarihi: 05.05.2004, Resmi Gazete No: 25453.
Mekin H. Onaran, Para Banka ve Kredi, Ankara: Ayy›ld›z Matbaas›, 1972, s. 135. Ayr›ca ayr›nt›l› bilgi
için bkz. ‹lker Paras›z, Para Banka ve Finansal Piyasalar, Alt›nc› Bask›, Bursa: Ezgi Kitabevi Yay›nlar›,
Ekim 1997, s. 175.
Mustafa Uçar, Banka Muhasebesi, ‹kinci Bas›, ‹stanbul: Beta Bas›m Yay›m Da¤›t›m, Ocak 1999, s. 115.
O¤uzhan Ard›ç ve P›nar Y›lmaz, Para-Banka, Uluslararas› ‹ktisat ve Türkiye Ekonomisi, Ankara: Seçkin
Yay›nc›l›k, Ocak 2002, s. 63.’den de¤ifltirilerek al›nm›flt›r.
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A) KRED‹ TALEB‹N‹N
NEDENLER‹
‹flletmelerde para-mal-para dönüflüm
süreci, süreklilik arz etmektedir. Kuflkusuz bu sürecin devam etmesi için aktif – pasif dengesi önemli bir unsurdur 9.
Zaman zaman bu dengenin, iflletmelerin aleyhine bozuldu¤u, bilinen bir durumdur. Böyle durumlarda “finans” bilim alan› iflletmelere yol göstericilik
rolünü üstlenmektedir.
Bilindi¤i üzere bir bilim alan› disiplini
olarak finans›n üç ayr› alt bölümü vard›r; Birincisi flirketlerin finansal yönetimine iliflkin olan›d›r. Buradaki temel
amaç, fonlar›n nas›l elde edilece¤i ve
nas›l kullan›laca¤›d›r. Finans›n ikinci
alt bafll›¤›, finansal piyasalar ve finansal kurumlar üzerinde yo¤unlaflm›flt›r.
Üçüncüsü ise yat›r›mlar ile ilgilenir 10.
Bu noktadan meseleye bak›ld›¤›nda bizim konumuz dahilinde olan finans disiplininin birinci bölümünü oluflturan
finansal yönetim konusu ön plana ç›kmaktad›r. Bu da yat›r›m (yeni-tevsii)
fonlar›n nas›l elde edilece¤i ve nas›l
kullan›laca¤›d›r.
Toplad›klar› mevduat› iflleterek kazanç
sa¤layan mali kurulufl niteli¤inde olan
ticaret bankalar›, iflletmelerin fon sa¤lamak üzere baflvurabilecekleri temel
kurumlard›r.

‹flletmelerin kredi talebinde bulunmalar›n›n bafll›ca nedenleri flöyle s›ralanabilir;
-‹flletmenin büyümekte oluflu,

-‹flletmenin zarar etmesi ve kârl›l›¤›n›n
yetersiz oluflu,
-‹flletmenin afl›r› ölçüde kâr da¤›t›m›
yapmas› veya iflletmeden büyük ölçüde
k›ymet çekilmesi,

-‹flletmenin sabit k›ymetlere yapm›fl oldu¤u yat›r›mlar› k›sa vadeli fonlarla
karfl›lamas›,
-Mevcut bir borcun ödenme zorunlulu¤u 11,

-‹flletmenin gerek mevsimlik de¤iflmelerden gerekse de ülkenin konjonktürel
yap›s›ndan dolay› ortaya ç›kan stok ihtiyaçlar›n›n finanse edilmesi, Fon tedariki yoluna gitmek zorunlulu¤u do¤abilir 12.

B) F‹NANS FONKS‹YONU
OLARAK KRED‹
Sanayileflmeyle birlikte, büyüyen iflletmelerin fon gereksinmeleri artm›fl ve
bu gereksinmelerin karfl›lanmas› önemli bir sorun haline gelmifltir. Afl›r› fon
talebine ra¤men, özellikle küçük tasarruflar›n büyük iflletmelere aktar›lmas›
kolay olmam›flt›r. Bu nedenle 20. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren fona olan afl›-

9 Wolfgang Gerke ve F. Philipp, Finanzierung, Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1985, s. 15.
10 Robert W. Kolb ve Ricardo J. Rodr›guez, Finansal Yönetim, Çeviren: Ali ‹hsan Karacan, ‹kinci Bask›,
Ankara: Sermaye Piyasas› Kurulu Yay›nlar› No:35, Ekim 1996, s. 2.
11 Öztin Akgüç, Kredi Taleplerinin De¤erlendirilmesi, Dördüncü Bask›, Ankara: Türkiye ‹fl Bankas› Kültür
Yay›nlar› No: 266, 1984, s. 3-6.
12 Cengiz P›nar, Kredi Analizi, ‹zmir: ‹stiklal Matbaas›, 1968, s. 2.’den de¤ifltirilerek al›nm›flt›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›

106

Mali ÇÖZÜM - 73

r› talep nedeniyle, finansman, para bulma veya fon tedariki olarak anlafl›lm›flt›r. Baflka bir ifadeyle, 1950’li y›llara
kadar finansman kavram›yla sadece
fonlar›n sa¤lanmas› alg›lanm›flt›r. Bu
anlamda finansal yönetimin temel görevi, iflletmeye yeterli, zaman›nda ve
ucuz maliyetli fon sa¤lamak olarak düflünülmüfltür. Halbuki, günümüzde finansman fonksiyonu, yaln›z fonlar›n
sa¤lanmas› sorunlar›yla de¤il, ayn› zamanda fonlar›n yat›r›m›yla da ilgilenmektedir. Bu anlamda finans fonksiyonu, iflletmenin gereksinim duydu¤u
fonlar› en uygun koflullarda ele geçirmek ve ele geçirilen fonlar›n en etkin
kullan›m›n› sa¤lamakt›r 13.
‹flletmeler de fona olan ihtiyaçlar›n›
genelde bankalardan “kredi” temin
ederek karfl›lama yoluna gittiklerinden,
bu iki ticari kuruluflun (banka – iflletme), devingen ticaret hayat›nda s›kça
karfl›laflacaklar› da gözard› edilemeyecek bir gerçektir.
C) KRED‹ KURULUfiU AÇISINDAN
R‹SKLER
Burada kredi kuruluflu tabiri ile kastedilen kurum “Banka”d›r. Çal›flmam›z›n bundan sonraki aç›klamalar›nda da
temel kredi kuruluflu olarak banka kurumu esas kabul edilmifl olup kredi kuruluflu ile ilgili aç›klamalar hep bu aç›dan yap›lm›flt›r.

Bankan›n, iflletmenin yapm›fl oldu¤u
bir kredi baflvurusunu olumlu cevaplayarak iflletme ad›na belirlenen krediyi
tesbit etmesi temelde iki tür risk do¤urur. Bu riskler flunlard›r 14;

-K›sa dönemli risk; likidite.

-Uzun dönemli risk; kâr maksimizasyonu.

Ancak burada as›l önemli olan bu iki
tür riski do¤urabilecek sebeplerdir. Bu
sebeplerden bafll›calar›n› flu flekilde s›ralayabiliriz 15:

-Gelece¤in sa¤l›kl› flekilde tahmin edilememesi,

-Do¤al y›k›mlar (yang›n, su bask›n›,
deprem v.b.),

-Kredi alan iflletmenin üretmifl oldu¤u
mamul ve hizmetlere karfl› talepte de¤iflmeler,
-Üretim ve da¤›t›m metotlar›nda teknolojik de¤iflme ve geliflmeler sonucu,
kredi alan iflletmenin rekabet gücünün
zay›flamas›,

-Genel ekonomik hayatta, geliflmelerin
(konjonktür hareketlerinin) iflletmelerin sat›fllar› ve kârlar›na olumsuz etkileri,

-Hükümetlerin, kredi alan iflletmelerin
ödeme güçlerini olumsuz etkileyen kararlar›,

13 “Fred Weston ve Eugene Brigham, Essentials of Management Finance, New York: Holt Rinehart and
Winston Inc., 1975, s. 34.”den aktaran Ali Ceylan, ‹flletmelerde Finansal Yönetim, Beflinci Bas›m, Bursa:
Ekin Kitabevi Yay›nlar›, 1998, s. 1.
14 Feridun Ergin, Kredi Sistemi, ‹stanbul: Fakülteler Matbaas›, 1980, s. 120.
15 Akgüç, a.g.e., s. 2.
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-Mevsimlik hareketlerin do¤urdu¤u
geçici zorluklar,
-Kredi alan iflletmelerin temel politika
(finansman, üretim, pazarlama v.b. konularda) hatalar›, daha genifl bir ifadeyle yönetim hatalar›,
-Kredi alana ait kiflisel faktörler (moralitenin, baflka bir ifadeyle kredi karakterinin zay›f olmas›),
-Kredilendirilen iflletmenin üst yönetimindeki uyuflmazl›klar,
-Uluslararas› uyuflmazl›klar sonucu iflletmelerin zarara u¤ramalar›.
Bankalar›n yukar›da dile getirilen iki
temel riske düflmemeleri için yine yukar›da bir k›sm› say›lan riskleri dikkate almalar› ve çok gerçekçi öngörülerde bulunarak kredi isteklerini cevapland›rmas› gerekmektedir. Bu söylenenlerin yapabilmesinin yolu da sa¤l›kl› bir kredi de¤erlendirme sürecinden geçer. Bu amaçla kredi analizinin,
eksiksiz ve do¤ru yap›lmas› önem kazanmaktad›r.

D) KRED‹ KURULUfiU ‹Ç‹N
SINIRLAR
Konuyla ilgili olarak 4389 Say›l› Bankalar Kanunu’nun 11. maddesinin 2.
paragraf›n›n (a) bendi;
“Bir banka gerçek veya tüzel bir kifliye

do¤rudan veya dolayl› olarak öz kaynaklar›n›n yüzde yirmi beflinden fazla
kredi veremez, aval ve kefaletlerini kabul edemez. Bir adi ortakl›k taraf›ndan
kullan›lmak üzere verilecek krediler,
sorumluluklar› oran›nda ortaklara verilmifl kredi say›l›r.” ifadesini kullanm›flt›r.

E) KRED‹ ANAL‹Z‹
Kredi analizinin ana amac›, kredi isteklisinin (iflletmenin) yapaca¤› sözleflme flartlar›na uygun olarak krediyi geri
ödeme kapasitesine ve arzusuna sahip
olup olmad›¤›n› saptamak suretiyle
kredi riskini azaltmakt›r 16.
Bankalar kredi kulland›ran iflletmeler
olarak, müflterilerinin veya ileride ifl
iliflkisi kuraca¤›n› umdu¤u firmalar›n,
hukuki veya mali durumlar›n›, moralitelerini, ifl görme ve teflebbüs yeteneklerini tespit ederler ve yak›ndan izlerler 17.
Bankalardan kredi alan bir iflletmenin
vadesinde borcunu ödemesi gerekir.
Kredinin vadesinde ödenmemesi ihtimali risk unsurunu ortaya ç›kar›r. Her
kredi iflleminde az veya çok risk mevcuttur. Riskin asgari seviyeye düflürülmesi, firmalar hakk›nda do¤ru ve yeterli istihbarat (bilgi toplama) yapmakla
mümkün olur 18. Yap›lacak olan bu bilgi toplama sürecinde kredi isteklisin-

16 Akgüç, a.g.e., s. 2.
17 “Davut Akça ve Mahmut Memecan, ‹fl Bankas› Jestiyon Kursu ‹stihbarat ve Mali Tahlil Notlar›, 1967, s. 1.”
den aktaran Ahmet fi. fievketo¤lu, ‹stihbarat K›sa ve Orta Süreli Kredi Analizi, ‹stanbul: Akp›nar Matbaas›,
1973, s.1.
18 “Alp Gürus, ‹fl Bankas› ‹zmir ‹stihbarat Müdürlü¤ü Mali Tahlil Notlar›, 1969, s. 1.”den aktaran fievketo¤lu,
a.g.e., s. 1.
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den bir tak›m belge ve bilgiler talep
edilecektir ki bu belge ve bilgiler üzerinden kredi analizcisi birtak›m ç›karsamalar yapacakt›r. Bunlar› flu flekilde
s›ralayabiliriz 19:
-Cari hesab›n›n aktif ve pasif bakiye
ortalamas›n› analiz ederler,
-Mevduat›ndaki art›fl› ifl hacminin geliflmesiyle karfl›laflt›r›rlar,
-‹flletmelerden ne miktar alacaklar› oldu¤unu ve bu alacaklar›n güvenlik derecesini saptarlar,
-Hissedar bulundu¤u ortakl›klar›n mali
durumlar›n› gözden geçirirler,
-Net sat›fllar›n›, sermayesini ve kâr›n›
stok tutarlar›yla karfl›laflt›r›rlar,
-Borsa de¤erleri portföyünün likiditeye çevrilebilme kolayl›¤›n› de¤erlendirirler,
-‹flletme borçlar›n›n sermayeye oran›n›
ve vadelerini araflt›r›rlar,
-Sabit sermayenin aktif toplam›na oran›n› hesaplarlar,
-Tesis ve iflletmede kullan›lan üretim
makinalar›n›n y›pranma derecesi ve
bak›m durumu hakk›nda uzmanlardan
rapor al›rlar,
-‹flletmenin afl›r› veya eksik stokla çal›fl›p çal›flmad›¤›n› incelerler,
-‹flletmenin daha önce alm›fl oldu¤u
kredileri zaman›nda ödeyip ödemedi¤ini araflt›r›rlar,

-Reklâm kampanyalar›n›n etkinlik derecesini ve sat›c›l›ktaki baflar›s›n› dikkate al›rlar,
-‹flletmenin fiyat politikas›n› ve uygulad›¤› fiyatlara al›c› gruplar›n›n tepkisini tespit ederler,
-‹flletmenin ifl yapt›¤› di¤er iflletmelerden bilgi toplarlar,
-Kredinin nerede kullan›laca¤›n› ve iflletmenin önerdi¤i giriflimin fizibilitesini dikkate al›rlar,
-Bir banka yetkilisi, ayr›ca müflteriyle
görüflerek incelemeyi kiflisel incelemeleriyle tamamlar,
-Oran analizi yaparak iflletmenin mali
yap›s› hakk›nda de¤erlendirme yaparlar.
Yukar›da say›lan tüm bu ifllemler, bankalar taraf›ndan kredi riskini minimize
etmek için at›lmas› gerekli olan ad›mlard›r.
Kredi riskini analiz etmek, polis hafiyesinin çal›flmas›na benzer. Elinizde
pek çok ipucu vard›r; kimi önemlidir,
kimi belli bir kal›ba uyar, kimi çeliflkilidir. Genel bir yarg›ya varmak için bu
ipuçlar›n› de¤erlendirmeniz gerekir 20.
Kredinin getirisi olan faiz, tasarruflar›
ile kredi vererek faiz geliri elde eden
kimseleri, tasarruf yapma yönünde teflvik eder. Kredi sisteminin geliflti¤i ülkelerde, tasarruflar›n yat›r›ma dönüflmesi daha kolay gerçekleflti¤inden, bu

19 “Herbert Spero, Money and Banking”den aktaran Ergin, a.g.e., s. 121-122.’den de¤ifltirilerek al›nm›flt›r.
20 Richard A. Brealey, Stewart C. Myers ve Alan J. Marcus, ‹flletme Finans›n›n Temelleri, Çevirenler: Ünal

Bozkurt, Türkan Ar›kan ve Hatice Do¤ukanl›, Üçüncü Bas›m, ‹stanbul: Literatür Yay›nc›l›k, Ekim 2001,
s. 583.
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ülkelerde kredi, hem tasarrufu art›rmada hem de artan tasarrufu yat›r›ma dönüfltürmede arac› rolü oynar.
III. ENFLASYON MUHASEBES‹

Geliflmekte olan ülkelerin yaflad›¤›
problemlerden biri ve belki de en
önemlisi fiyatlar genel seviyesinde
oluflan sürekli art›fllar yani “enflasyon”dur. Enflasyon, ülke ekonomilerinde sosyal bozukluklara yol açmakta,
yolsuzluk olaylar›n› artt›rmakta, ifl ve
aile iliflkilerini etkilemekte, etik kurallar›n› yok etmektedir. Enflasyon, toplumsal ve kurumsal yap›lardaki çarp›kl›klardan kaynaklanan bir sorundur. Bu
durum da enflasyonun ortaya koydu¤u
k›s›r döngüyü ifade etmektedir. fiöyle
ki, enflasyonun nedeni, toplumsal ve
kurumsal çarp›kl›klard›r. Enflasyon
ayn› zamanda toplumsal ve kurumsal
yap›daki bozukluklar› daha da art›rmakta ve etik kurallar›n› yok etmektedir. Bu olumsuzluklar bize göstermektedir ki, enflasyon uyuflturucu gibidir,
ba¤›ml›l›k yapar ve ayakta kalabilmek
için her aflamada bir doz daha artt›rmak kaç›n›lmazd›r 21.
Enflasyonla mücadele sürecinin önemli aflamalar›ndan biri olarak, enflasyon

muhasebesine geçilmesi, ülkemizde
gecikmifl bir uygulama olmakla birlikte önemli bir geliflme olarak ifade edilebilir 22 .

Mali tablolar muhasebenin “para ölçüsü” kavram› gere¤i ulusal para birimi esas al›nmak suretiyle düzenlenir.
Farkl› dönemlere ait mali tablolar›n
karfl›laflt›r›lmas› ile edinilecek bilgiler,
mali analiz aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Mali tablolar›n karfl›laflt›r›lmas›ndan anlaml› sonuçlar ç›kar›labilmesi ise tablolarda yer alan verilerin
dayand›¤› paran›n dönemler itibariyle
ayn› sat›n alma gücünü korumas›na
ba¤l›d›r 23. Bu nedenle, paran›n sat›n
alma gücündeki de¤iflmeleri dikkate
almadan “lira lirad›r” varsay›m›na
göre muhasebe ifllemlerini yürütmek
gerçekçi bir davran›fl olmayacakt›r.
Çünkü muhasebenin bu temel varsay›m›n›n ortadan kalkmas›, geleneksel
muhasebe ilkelerine göre haz›rlanm›fl
mali tablolar›n da gerçe¤i yans›tmas›na
engel olacakt›r 24. Dolay›s›yla burada
en gerçekçi yaklafl›m, “lira bugün lirad›r, yar›n farkl› bir lirad›r” anlay›fl›d›r.
Enflasyon, iflletmenin sadece mali tablolar›n› etkilemekle kalmamakta, ayn›

21 Cemal Elitafl ve Murad Tiryakio¤lu, “Türkiye’de Enflasyon Sorunu Ve Alternatif Bir Çözüm Önerisi
Olarak Enflasyon Muhasebesi Sistemi”, Vergi Sorunlar› Dergisi, A¤ustos 2004, Say›: 191.
22 Elitafl ve Tiryakio¤lu, a.g.m.

23 Mehmet Sayar›, “Enflasyonun Mali Analiz Üzerindeki Etkisi”, Muhasebe Bilim Dünyas› Dergisi
(MÖDAV), Cilt 1, Say›: 3, Eylül 1999, s. 11-12.
24 Nuri Uman ve Rüstem Hac›rüstemo¤lu, 5024 nolu Yasaya Göre Enflasyon Muhasebesi, ‹stanbul: Alfa
Bas›m Yay›m Da¤›t›m, Ocak 2004, s.3.
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zamanda iflletmelerin faaliyet sonuçlar›n› da de¤ifltirmektedir. Enflasyonun
iflletmenin faaliyet sonuçlar›na etkisini
üç grupta toplamak mümkündür, flöyle
ki 25;
-Faaliyet sonuçlar›n›n do¤ru olarak
gösterilmemesi.

-Bir iflletmenin durumunu do¤ru olarak
de¤erleyebilmek için firman›n düzenledi¤i mali tablolardaki verilerin do¤ru
ve güvenilir olmas› gerekir. Enflasyonist dönemlerde, gerek maliyete giren
ve gerekse has›lat yaratan k›ymet hareketleri, farkl› para birimiyle ifade edildiklerinden, geleneksel muhasebede
elde edilen sonucu, gerçek kâr ya da
zarar olarak kabul etmeye olanak yoktur.
-‹flletmelerin sermayelerini korumas›na olanak vermemesi.

-Enflasyonist dönemlerde ortaya ç›kan
fiktif (gerçekleflmemifl) kârlar, iflletmelerin sermayelerinin erimesine neden
olmaktad›r.
-Dönemler veya benzer iflletmeler aras›nda karfl›laflt›rma yapma olanaklar›n›n ortadan kalkmas›.

‹flletmeler gerek kendi geliflme trendlerini ortaya koymak gerekse di¤er iflletmelere göre baflar› durumlar›n› saptayabilmek için mali tablolar›n› analiz

etmekte, performanslar›n› de¤erlendirebilmek için de elde ettikleri sonuçlar›, geçmifl dönemlerle ya da benzer iflletmelerle karfl›laflt›rmaktad›rlar. Enflasyonist dönemlerde bu tür analizler,
geçerlili¤ini büyük ölçüde yitirmektedir.

Tüm bu bilgiler ›fl›¤›nda enflasyon muhasebesini tan›mlamam›z gerekirse;
enflasyon muhasebesi, paran›n de¤erinin de¤iflmedi¤ini varsayan geleneksel
de¤erleme ölçülerine göre finansal tablolarda yer alan kalemlerin uygun de¤erleme ölçüleri (veya katsay›lar›) ile
düzeltilmesi ifllemidir 26.

Tarihi de¤erleri düzeltmeyi hedef alan
enflasyon muhasebesinin iki temel
amac› bulunmaktad›r. Bu amaçlar;
-Finansal tablolar›n gerçe¤e uygun hale getirilmesi ve
-Sermayenin gerçek de¤eri ile korunmas›d›r 27.

‹flte bu temel amaçlarla da 17 Aral›k
2003 tarihinde kabul edilen “5024 Say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun 28” ile ülkemizde 01 Ocak 2004
tarihinden itibaren “Enflasyon Muhasebesi” uygulamas›na geçilmifltir.
5024 Say›l› Kanun, bilanço esas›na tâbi olan iflletmeler için kilometre taflla-

25 Uman ve Hac›rüstemo¤lu, a.g.e., s. 21-24’ den de¤ifltirilerek al›nm›flt›r.
26 Remzi Örten ve Ayd›n Karap›nar, Enflasyon Muhasebesi, Ankara: Gazi Kitabevi, Nisan 2003, s. 22-23.
27 Örten ve Karap›nar, a.g.e., s. 23.
28 30 Aral›k 2003 tarih ve 25332 Say›l› Resmi Gazete’ de yay›mlanm›flt›r.
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r›ndan birini oluflturmaktad›r. Buna göre; bilanço esas›na tabi olarak defter tutan
iflletmeler, 31 Aral›k 2003 tarihli bilançolar›nda yer alan unsurlar üzerindeki enflasyonun etkisini ar›nd›racak flekilde, di¤er bir ifade ile enflasyon s›f›rlamas› yapacak flekilde ve söz konusu Kanun’da ve Kanuna ba¤l› olarak haz›rlanan “328
Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i”nde belirtilen esaslar çerçevesinde ifllem yapacakt›r 29.
A) ENFLASYON DÜZELTMES‹NDE ‹ZLENECEK SÜREÇ

Enflasyon düzeltmesinde izlenecek ad›mlar›, teker teker inceleyerek aç›klamalar›m›za devam edece¤iz.

1. Bilanço esas›na göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, 31
Aral›k 2003 tarihli bilançolar›ndaki aktif ve pasif k›ymetleri, parasal olan k›ymetler ve parasal olmayan k›ymetler olarak ay›racaklar ve sadece parasal
olmayan k›ymetleri enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklard›r 30.

Burada parasal k›ymetler; ulusal para de¤erindeki de¤iflmeler karfl›s›nda nominal de¤erleri ayn› kalan ancak sat›n alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters
yönde de¤iflen k›ymetleri ifade ederken, parasal olmayan k›ymetler ise ulusal
para de¤erindeki de¤iflmelere ra¤men sat›n alma güçleri de¤iflmeyen k›ymetleri
ifade etmektedir 31. Bu durum afla¤›da görülece¤i gibi flematize edilebilir 32;
Aktif

Parasal Varl›klar
Parasal Olmayan Varl›klar

B‹LANÇO

Pasif

Parasal Kaynaklar
Parasal Olmayan Kaynaklar

fiekil 1. Bilanço Üzerinde Parasal ve Parasal Olmayan K›ymetlerin Gösterimi.

Parasal k›ymetlerin (parasal varl›klar ve parasal kaynaklar) enflasyon düzeltmesine tabi tutulmas›na gerek yoktur. Çünkü mali tabloda görünen parasal k›ymete ait de¤er, mali tablo tarihi itibariyle o k›ymetin sat›n alma gücünü de göstermektedir.

29 Recep Pekdemir, “Enflasyon Muhasebesi Defteri Örne¤i”,

http://www.turmob.org.tr/turmob/duyurular/enflasyonmuh.doc, (Ziyaret Tarihi: 21 Nisan 2004).
30 Güner Ünsal, “Enflasyon Düzeltmesinde ‹zlenecek Yol ve Yap›lmas› Gereken Muhasebe Kay›tlar›”, Vergi
Sorunlar› Dergisi, Say› 186, Mart 2004, s. 9.
31 Rüstem Hac›rüstemo¤lu, Enflasyon Muhasebesi Uygulamalar›, ‹stanbul: Ders Kitaplar› A.fi., 1997, s. 20’den
de¤ifltirilerek al›nm›flt›r.
32 http://www.vergiturk.com, (Ziyaret Tarihi: 5 Nisan 2004).
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Ancak, mali tablonun enflasyonun etkilerinden ar›nd›r›lmas› için, parasal
olmayan k›ymetlerin (parasal olmayan
varl›klar ve parasal olmayan kaynaklar) enflasyon düzeltmesine tabi tutulmas› gerekir. Çünkü mali tabloda görünen parasal olmayan k›ymetlere ait
de¤erler, mali tablo tarihi itibariyle bu
k›ymetlerin sat›n alma gücünü gösteren de¤erler de¤ildir, düzeltilmeleri
gerekir.
2. Enflasyon düzeltmesine bilançodaki
parasal olmayan varl›klar tabi tutulaca¤›ndan, ilgili k›ymetlerin iktisap (edinim) tarihleri belirlenmelidir 33.
3. Parasal olmayan k›ymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate al›nacak
tutarlar› belirlenirken bir k›s›m de¤erler, parasal olmayan k›ymetlerin Vergi
Usul Kanunu’nun de¤erleme hükümlerine göre bulunan tutarlar›ndan düflülür ve bu ifllemden sonra bulunan miktarlar düzeltmeye esas al›n›r. Düzeltmeye esas al›nacak tutara ulafl›l›rken
düflülmesi gereken unsurlar flunlard›r;
-Reel olmayan finansman maliyetleri
(R.O.F.M.),

-Tevsik edilemeyen reel olmayan finansman maliyetleri.
Burada özellikle “Reel Olmayan Finansman Maliyeti 34 (R.O.F.M.)” üzerinde durmak anlaml› olacakt›r.
R.O.F.M.; her türlü borçlanmada, borç
tutarlar›na borcun kullan›ld›¤› döneme
ait Toptan Eflya Fiyat Endeksi (TEFE )35
art›fl oran›n›n uygulanmas› suretiyle
bulunan tutar› ifade etmektedir 36.
4. Finansman maliyetinden ar›nd›r›lm›fl ve düzeltmeye tabi tutulacak tarihleri belirlenmifl k›ymetler EK-5’de yer
alan “Düzeltme Katsay›lar›” ile çarp›larak, düzeltilmifl de¤erlere ulafl›lacakt›r. Ancak düzeltme ifllemine konu olacak iktisadi k›ymetin, eldeki defter ve
belgelere göre düzeltmeye esas tarihi
ve düzeltmeye esas tutar› tespit edilemiyorsa, Toplulaflt›r›lm›fl Yöntemler
kullan›lacakt›r. Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan iki tür toplulaflt›r›lm›fl yöntem 37
belirlenmifltir bunlar;
-Basit Ortalama Yöntemi
-Stok Devir H›z› Yöntemi 38
5. Düzeltilmifl de¤erle, düzeltme öncesi de¤erler aras›ndaki farklar, yaz›l›r.

33 Hangi k›ymet için hangi tarihin kullan›laca¤›na iliflkin detayl› bilgi için bkz. 328 S›ra No’lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebli¤i, Resmi Gazete Tarihi: 28/02/2004, Resmi Gazete No: 25387.
34 R.O.F.M.’ne örnek olarak iflletmenin çal›flmalar›nda kullanmak üzere banka kredisi ile sat›n ald›¤› tafl›t
arac›na iliflkin olarak bankaya ödedi¤i faiz gösterilebilir. Bu ödenen faiz tutar› 163 s›ra numaral› Vergi Usul
Kanunu Genel Tebli¤i uyar›nca söz konusu tafl›t›n maliyet bedeline eklenecektir. ‹flte bu nedenle de bu
tutar›n belirlenerek düzeltmeye esas al›nacak tutar›n tespitinde düflülmesi gerekmektedir.
35 Ocak 1970 ile Aral›k 2003 y›llar› aras›ndaki Toptan Eflya Fiyat Endeksleri tablosu 328 S›ra No’lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebli¤i EK-6’da yer almaktad›r.
36 http://www.vergiturk.com, (Ziyaret Tarihi: 5 Nisan 2004).
37 Bu Toplulaflt›r›lm›fl Yöntemler’den birini seçen mükellef, seçim yapt›klar› dönem dahil üç hesap dönemi
sonuna kadar di¤er yönteme dönemezler. Üçüncü y›ldan sonra tercihlerini de¤ifltirebilirler.
38 Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Elitafl ve Tiryakio¤lu, a.g.m
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Aktif Hesaplar ‹çin;

Pasif Hesaplar ‹çin;

Enflasyon Fark Hesaplar›na BORÇ
ve Enflasyon Düzeltme Hesab›na ALACAK

Enflasyon Fark Hesaplar›na ALACAK
ve Enflasyon Düzeltme Hesab›na BORÇ

yaz›l›r.

6. Enflasyon muhasebesinde önemli bir nokta da kay›t düzenidir. Enflasyon düzeltmesi ile ilgili kay›tlar, mevcut defterlere kaydedilebilecektir. Bunun için
mevcut yevmiye defterinin kullan›lmas› mümkündür.
7. Parasal ve parasal olmayan k›ymetlerin tespitinde, iflletmelerde parasal ölçüt
olarak yaln›zca ülke para biriminin (Yeni Türk Liras›n›n) kullan›ld›¤› varsay›lmaktad›r.
8. ‹flletmeler, yabanc› para üzerinden yapm›fl olduklar› ifllemlerini Vergi Usul
Kanununun mevcut hükümleri do¤rultusunda de¤erlemeye devam edecekler,
bunlar için ayr›ca düzeltme yap›lmayacakt›r 39.
9. ‹ktisadi iflletmeye dahil (karfl›l›klar gibi) bir tak›m iktisadi k›ymetler, ba¤l› olduklar› iktisadi k›ymete göre parasal ya da parasal olmayan ayr›m›na tabi tutulacakt›r.
10. Hisse senetleri esas itibariyle parasal olmayan bir iktisadi k›ymettir ve düzeltme katsay›s› ile çarp›lmak suretiyle düzeltme ifllemi gerçeklefltirilecektir 40.
Ancak, iflletmenin aktifinde yer alan bir hisse senedinin borsada ifllem görüyor
olmas› durumunda, düzeltme ifllemi düzeltme katsay›s› kullan›larak yap›lmayacak, de¤erleme günü itibariyle hisse senedinin borsa rayici dikkate al›nacakt›r.
11. Amortisman sürelerini tamamlam›fl, ancak iflletme kay›tlar›nda iz bedeliyle
takip edilmeye devam edilen amortismana tabi iktisadi k›ymetleri enflasyon düzeltmesine tabi tutup tutmamakta mükellefler serbest b›rak›lm›flt›r 41.
‹fltirakler aras›nda yer alan ortakl›k pay› parasal olmayan k›ymetler aras›nda say›lm›flt›r.
B) ENFLASYON DÜZELTMES‹N‹N MUHASEBE HAYATINA
GET‹RD‹KLER‹
30.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan 5024 say›l› Kanunla; “Enflasyon Düzeltmesine ‹liflkin Hükümler” 01.01.2004 tarihi itibariyle yürürlü¤e
girmifltir. Bu kanunun baz› maddeleri 31.07.2004 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan 5228 say›l› Kanunla de¤ifltirilmifltir. Bu do¤rultuda ülkemizde uygulana-

39 Vergi Usul Kanunu, Sirküler-9/2.1, ‹flletmelerin aktifinde bulunan yabanc› para cinsinden hisse senetleri,
ifltirakler ve avanslar, düzeltme tarihindeki döviz kuru ile düzeltileceklerdir.
40 Vergi Usul Kanunu, Genel Tebli¤i 337/3.2 ve 5228 Say›l› Kanunun yürürlü¤e girmesinde sonra bu madde
de¤ifltirilmifltir.
41 Vergi Usul Kanunu, Sirküler-9/2.2.
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bilirli¤e sahip olan “Enflasyon Muhasebesi – Enflasyon Düzeltmesi” ne göre muhasebe hayat›n› ilgilendiren flu
de¤ifliklikler yaflanm›flt›r:
-Yeniden De¤erleme Uygulamas›,
01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›flt›r .42
[V.U.K. Mük.298],
-Son Giren ‹lk Ç›kar (LIFO) yöntemine göre stok de¤erlemeye izin veren
hüküm 01.01.2004 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›flt›r 43. [V.U.K.-274],

-Amortisman uygulamas›nda 01.01.2004
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
“Faydal› Ömür Esas›”na geçilmifltir 44
. [V.U.K.-318-319],
-“Baz› ‹flletmelerin Vergilendirilmeyen
Kur Farklar›” uygulamas›na 01.01.2004
tarihinden itibaren son verilmifltir 45.
[V.U.K.-280],

-“Maliyet Art›fl Fonu” uygulamas›na
01.01.2004 tarihinden itibaren son verilmifltir 46. [G.V.K.-38],

-“Sürekli Alt›n Al›m ve Sat›m ve ‹maliyle ‹fltigal Edenlerde Maliyet Bedeli
Uygulamas›na” 01.01.2004 tarihinden
itibaren son verilmifltir 47. [GVK-38],

-“Finansman Gider K›s›tlamas›” uygu42
43
44
45
46
47
48
49

lamas› 01.01.2004 tarihinden geçerli
olmak kayd›yla yürürlükten kald›r›lm›flt›r48. [G.V.K.-41/8 ve K.V.K. 15/13]

-“Zirai Faaliyetlerde Peflin Ödenmifl
Giderler” uygulamas› 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak kayd›yla yürürlükten kald›r›lm›flt›r 49. [G.V.K.-57],
IV. UYGULAMA

Bu bafll›k alt›nda ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’na (‹.M.K.B.) kote olmufl bir iflletmenin enflasyon düzeltmesi öncesi mali tablolar› ile enflasyon
düzeltmesi sonras› mali tablolar› düzenlenerek ve Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas› taraf›ndan önerilen
mali oranlar (raflyolar) kullan›larak iflletmeye iliflkin “Oran Analizi” yap›lm›flt›r. Elde edilen veriler, iki farkl› kamu bankas›n›n Kredi Analizcileri’ne
incelettirilmifltir. Kredi analizini yapan
analistçilerden sadece oranlar› dikkate
alarak bir karara varmalar› istenmifltir.
Çal›flman›n önceki bölümlerinde kredi
karar›n›n verilmesi esnas›nda farkl› ve
önemli baflkaca kriterler oldu¤unu söylemifl olmam›za ra¤men analistçilerden
di¤er tüm flartlar›, eflde¤er ve etkisiz
kabul etmeleri istenmifltir.
Uygulaman›n gerçek verileri içeriyor

Vergi Usul Kanunu, Madde 298.
Vergi Usul Kanunu, Madde 274.
Vergi Usul Kanunu, Madde 315 ve 319.
Vergi Usul Kanunu, Madde 280.
Gelir Vergisi Kanunu, Madde 38.
Gelir Vergisi Kanunu, Madde 38.
Gelir Vergisi Kanunu, Madde 41/8 ve Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 15/13.
Gelir Vergisi Kanunu, Madde 57.
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olmas› ve ‹.M.K.B.’ye kote olan flirketler aras›nda rassal bir seçim yap›lm›fl olmas› nedeniyle, flirkete iliflkin
bilgiler aç›klanmayarak iflletmenin bir
üretim iflletmesi oldu¤u belirtilmelidir.
Bununla birlikte, iflletme ile ilgili olarak sadece hesaplanan ve analistçilere
gönderilen “Oran Analizi Tablosu”na
yer verilecektir. Afla¤›daki tabloda,
rassal olarak seçilen ve çeflitli finansal
oranlar› hesaplanm›fl flirkete ait “Oran
Analizi Tablosu” görülmektedir.
Burada analiz yap›l›rken dikkat edilmesi gereken nokta, analizin ne amaçla veya kimin için yap›ld›¤›d›r. Analizi
yapan sermaye piyasas›ndan yetiflmiflse, analizcinin görüflleri sermaye piyasas› yönünde a¤›rl›k kazan›r. Analizi
yapan kredi analizcisi ise, analiz çal›flmas›na nakit aç›s›ndan bakmak isteyecektir. Özetle finansal analizi yapan
kiflinin görüflleri finansal analizin yap›s›n› etkileyecektir. Bu nedenle analiz
sonuçlar› de¤erlendirilirken analizi kimin haz›rlad›¤›na bakmak gerekir. Bu-

nunla birlikte analizi yapandan beklenen de önemlidir 50.

Bu nedenle kredi analizlerini yapanlar›, ismen belirtmek yerine ba¤l› bulunduklar› kurulufllar› belirtmenin daha
yerinde olaca¤›n› düflünmekteyiz. Uygulama flirketine ait oranlar, bir kamu
bankas›51 Ankara Genel Merkezi Kredi Bölümü kredi analistçileri taraf›ndan incelenmifltir. Analistçilere, afla¤›da Tablo 1.’de yer alan oranlar veri seti olarak iletilmifl ve iflletme hakk›nda
da sadece bir üretim iflletmesi oldu¤u
bilgisi verilmifltir. Kendilerinden di¤er
faktörleri dikkate almadan (flirketin özgeçmifli, sektörü, kredi geçmifli, sektör
ortalamalar› v.b.) oranlar› inceleyerek
bir görüfl iletmeleri veya flirketin durumu hakk›nda bir görüfl bildirmeleri istenmifltir.
Analizin uygulamac›lara yapt›r›lmas›
ile bu yönde kazanm›fl olduklar› pratik
tecrübeleri de¤erlendirilerek teori ile
birlefltirmek temel hedefimiz olmufltur.

50 R. Metin Türko, Finansal Yönetim, ‹stanbul: Alfa Yay›n No: 536, 1999, s. 91.
51 Analizin yap›ld›¤› kuruluflun kamu banka olmas› ve kendilerinin de istekleri do¤rultusunda, bankan›n ismi
aç›klanmam›flt›r.
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Tablo 1: Uygulama fiirketi Oran Analizi Tablosu
ORANLAR
ENFLASYON
Likidite Oranlar›
Cari Oran
Asit-Test Oran›
Nakit Oran (Disponobilite)
Stoklar/Dönen Varl›klar
Stoklar/Aktif Toplam
Stok Ba¤›ml›l›k Oran›
K›sa Vad. Ala./Dönen Varl›klar
K›sa Vad.Ala./Aktif Toplam
Finansal Oranlar
Kald›raç Oran›
Özkaynak/Toplam Varl›klar
Özkaynak/Yabanc› Kaynak
K.V.Y.K./Toplam Pasif
U.V.Y.K./Toplam Pasif
Mad.Dur.Var./Özkaynaklar
Mad.Dur. Var./U.V.Y.K.
Duran Var./Yabanc› Kaynak
Duran Var./Özkaynaklar
K.V.Y.K./Yabanc› Kaynak
Banka Kredileri/Aktif Toplam
K.V.Banka Krd./K.V.Y.K.
Banka Krd./Yabanc› Kaynak
Dönen Varl›klar/Aktif Toplam
Mad.Dur.Var./Aktif Toplam
Devir H›zlar›
Alacak Devir H›z›
Çal›flma Sermayesi Devir H›z›
Net Çal›flma Ser. Devir H›z›
Mad. Dur. Var. Devir H›z›
Duran Varl›k Devir H›z›
Özkaynak Devir H›z›
Aktif Devir H›z›
Karl›l›k Oranlar›
Net Kar/Özkaynak
Ekonomik Rantabilite
Net Kar/Aktif Toplam
Faaliyet Kar›/Net Sat›fllar
Brüt Sat›fl Kar›/Net Sat›fllar
Net Kar /Net Sat›fllar
Sat›fllar›n Maliyeti/Net Sat›fllar

Düzeltme Öncesi
2.9734
1.6622
0.0037
0.4311
0.3243
0.7771
0.5577
0.4196

Düzeltme Sonras›
3.1506
1.6863
0.0038
0.4552
0.1687
0.6944
0.5340
0.1979

0.4309
0.5690
1.3203
0.2530
0.1779
0.4305
1.3769
0.5745
0.4351
0.5871
0.0022
0.0090
0.0052
0.7523
0.2450

0.2022
0.7977
4.9433
0.1176
0.0846
0.7868
7.4141
3.1112
0.7889
0.5815
0.0010
0.0092
0.0053
0.3706
0.6276

15.2644
2.6820
4.0410
8.2357
8.1494
3.5462
2.0179

18.9781
2.6367
3.8628
1.5569
1.5527
1.2250
0.9772

0.2116
0.1645
0.1221
0.0707
1.0233
0.0605
0.8058

0.0514
0.0613
0.0410
0.0602
1.0234
0.0420
0.8159

Bu çal›flmada kullan›lan oranlar, TCMB resmi internet sitesinden temin edilen 31.12.2005 tarihli Bilanço
ve Gelir Tablosu’na aittir ve “Akademik” bir çal›flma için veri seti olmas› amac›yla hesaplanm›flt›r.
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Tablo 2: Oranlar›n Mutlak ve Yüzdelik De¤iflimi
ORANLAR
DE⁄‹fi‹M
Likidite Oranlar›
Cari Oran
Asit-Test Oran›
Nakit Oran (Disponobilite)
Stoklar/Dönen Varl›klar
Stoklar/Aktif Toplam
Stok Ba¤›ml›l›k Oran›
K›sa Vad. Ala./Dönen Varl›klar
K›sa Vad.Ala./Aktif Toplam
Finansal Oranlar
Kald›raç Oran›
Özkaynak/Toplam Varl›klar
Özkaynak/Yabanc› Kaynak
K.V.Y.K./Toplam Pasif
U.V.Y.K./Toplam Pasif
Mad.Dur.Var./Özkaynaklar
Mad.Dur. Var./U.V.Y.K.
Duran Var./Yabanc› Kaynak
Duran Var./Özkaynaklar
K.V.Y.K./Yabanc› Kaynak
Banka Kredileri/Aktif Toplam
K.V.Banka Krd./K.V.Y.K.
Banka Krd./Yabanc› Kaynak
Dönen Varl›klar/Aktif Toplam
Mad.Dur.Var./Aktif Toplam
Devir H›zlar›
Alacak Devir H›z›
Çal›flma Sermayesi Devir H›z›
Net Çal›flma Ser. Devir H›z›
Mad. Dur. Var. Devir H›z›
Duran Varl›k Devir H›z›
Özkaynak Devir H›z›
Aktif Devir H›z›
Karl›l›k Oranlar›
Net Kar/Özkaynak
Ekonomik Rantabilite
Net Kar/Aktif Toplam
Faaliyet Kar›/Net Sat›fllar
Brüt Sat›fl Kar›/Net Sat›fllar
Net Kar /Net Sat›fllar
Sat›fllar›n Maliyeti/Net Sat›fllar

Mutlak
-0.1772
-0.0241
-0.0001
-0.0241
0.1556
0.0827
0.0237
0.2217

Yüzde Olarak (%)
-5.96
-1.45
-2.70
-5.59
47.98
10.64
4.25
52.84

0.2287
-0.2287
-3.6230
0.1354
0.0933
-0.3563
-6.0372
-2.5367
-0.3538
0.0056
0.0012
-0.0002
-0.0001
0.3817
-0.3826

53.07
-40.19
-274.41
53.52
52.45
-82.76
-438.46
-441.55
-81.31
0.95
54.55
-2.22
-1.92
50.74
-156.16

-3.7137
0.0453
0.1782
6.6788
6.5967
2.3212
1.0407

-24.33
1.69
4.41
81.10
80.95
65.46
51.57

0.1602
0.1032
0.0811
0.0105
-0.0001
0.0185
-0.0101

75.71
62.74
66.42
14.85
-0.01
30.58
-1.25

Bu çal›flmada kullan›lan oranlar, TCMB resmi internet sitesinden temin edilen 31.12.2005 tarihli Bilanço
ve Gelir Tablosu’na aittir ve “Akademik” bir çal›flma için veri seti olmas› amac›yla hesaplanm›flt›r.
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Kamu bankas› kredi analistçilerinin
görüflleri:
“Öncelikle, salt enflasyon düzeltmesi
öncesindeki oranlarla enflasyon sonras›ndaki oranlara bakarak kredi karar›
al›nmas› sa¤l›kl› olmayabilir. Ancak,
enflasyon muhasebesi uygulanmas› sonucunda, oranlardaki de¤iflmelerin nelerden kaynaklanabilece¤i üzerinde
durmak kredi karar›n› etkilemesi bak›m›ndan firman›n mevcut durumu hakk›nda bilgi verebilmektedir. Enflasyon
muhasebesi parasal olmayan kalemlerde de¤iflme yarataca¤›ndan bu parasal
olmayan kalemlerin etkiledi¤i oranlar,
ç›k›fl yolu olabilmektedir.
Afla¤›da salt enflasyon muhasebesi uygulanmas› sonucunda oranlardaki de¤iflmelerin kredi kulland›rma karar›nda
ne gibi etkileri olabilece¤i ilk göze çarpan oranlar üzerinde aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. Ancak, sözkonusu flirkete
kredi kulland›r›l›p kulland›r›lmayaca¤›
karar›n›n verilebilmesi için di¤er kredi
analizi yöntemleriyle mutlak surette
desteklenmesi flartt›r (flirketin geçmifl
y›llar ve cari y›l mali tablolar›, sektör
oranlar› vs.).
Maddi duran varl›klar enflasyon düzeltmesi sonras›nda kayda de¤er bir art›fl göstermektedir. Bu durum, flirketin
makine park›n›n eski oldu¤unu, veya
maddi duran varl›klar›n›n ekonomik
ömrünü tamamlam›fl olabilece¤ini akla
getirmektedir. Kredi analisti aç›s›ndan
bu durum, flirketle ilgili gelece¤e iliflkin tahminlerde bulunmay› güçlefltirebilmektedir. Bunun nedeni; flirketin eskimifl makine park› ile üretimde bulun-
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mas›, finansal aç›dan makinelerini yenileyememesi, finansal aç›dan güçlü
olsa bile dinamik ve geliflmelere ayak
uydurabilen bir yap›da olmamas›n›n
tespit edilmesidir . Bu durum da flirkete kredi kulland›rman›n bir risk içerdi¤ini düflündürmektedir.
Enflasyon düzeltmesi sonucunda, di¤er göze çarpan art›fl özkaynakt›r. Özkaynak art›fl›, enflasyon düzeltmesinin
do¤al bir sonucu olarak düflünülebilir
ve kredi analisti aç›s›ndan göz ard› edilebilir.
Enflasyon düzeltmesi sonucunda elde
edilen oranlarla enflasyon düzeltmesi
öncesi bulunan oranlar karfl›laflt›r›ld›¤›nda, di¤er dikkat edilmesi gereken
oranlar, stoklarla ilgili oranlard›r. Bu
oranlara bakt›¤›m›zda, enflasyon düzeltmesi sonucunda stoklarda fazla bir
art›fl olmad›¤› göze çarpmaktad›r.
Stoklar›n enflasyona göre düzeltilmesinde toplulaflt›r›lm›fl yöntemlerden basit ortalama yöntem ve stok devir h›z›
yöntemlerinden hangisi kullan›lm›fl
olursa olsun, stoklarda enflasyon düzeltmesi sonras›nda fazla bir art›fl olmamas›, flirketin stoklar›n›n dönüfl h›zlar›n›n yüksek oldu¤unu göstermektedir. Bu durum, firman›n stoklar›n› nakde döndürmesinde zorlanmad›¤›n›, dolay›s›yla nakit döngüsünü sa¤layabildi¤ini göstermektedir. Böylece flirkete
kredi kulland›r›lmas› halinde, flirketin
krediyi geri ödeme konusunda nakit anlamda zorlanmayaca¤› düflünülebilir.”
V. SONUÇ
Yukar›da yap›lan yorumlar› da daha
anlaml› hale getirmek ad›na enflasyon
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düzeltmesi öncesi ve sonras› mali oranlardaki de¤iflim miktarlar›n› mutlak ve
yüzde olarak göstermenin gerekli oldu¤u kanaatindeyiz. Buna göre; Tablo 2: incelendi¤inde de görülece¤i gibi mutlak fark› ve yüzdelik de¤iflimi (%) negatif () olan oranlar uygulanan enflasyon düzeltmesi sonucu de¤eri yükselen oranlar›,
mutlak fark› ve yüzdelik de¤iflimi (%) pozitif (+) olan oranlar ise uygulanan enflasyon düzeltmesi sonucu de¤eri düflen oranlar› temsil etmektedir.
Bu bilgi ›fl›¤›nda Likidite Oranlar› içerisinde; Cari Oran, Asit-Test Oran›, Nakit
Oran›, Stoklar/Dönen Varl›klar Oran› ve Stoklar/Aktif Toplam Oran› enflasyon
düzeltmesi sonras›nda artm›flt›r ki bu da genel anlamda iflletme için olumlu olarak yorumlanabilir. Ayr›ca Likidite Oranlar› içerisinde; Stok Ba¤›ml›l›k Oran›,
K›sa Vadeli Alacaklar/Dönen Varl›klar ve K›sa Vadeli Alacaklar/Aktif Toplam
oranlar› ise enflasyon düzeltmesi sonras›nda azalm›fllard›r.
Finansal Oranlar içerisinde enflasyon düzeltmesi sonras› yükselen oranlar; Özkaynak/Toplam Varl›klar, Özkaynak/Yabanc› Kaynak, Maddi Duran Varl›klar/Özkaynak, Maddi Duran Varl›klar/Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklar, Duran
Varl›klar/Yabanc› Kaynaklar, K›sa Vadeli Banka Kredileri/K›sa Vadeli Yabanc›
Kaynaklar, Banka Kredileri/Yabanc› Kaynaklar ve Maddi Duran Varl›klar/Aktif
Toplam oranlar›d›r.
Devir H›zlar› incelendi¤inde ise sadece Alacak Devir H›z› enflasyon düzeltmesi
sonras›nda yükselmifl, bu grup içerisinde yer alan di¤er oranlar ise azalm›flt›r.
Kârl›l›k Oranlar› içerisinde ise; Brüt Sat›fl Kâr›/Net Sat›fllar ve Sat›fllar›n Maliyeti/Net Sat›fllar oranlar› enflasyon düzeltmesi sonras›nda yükselmifl, bu grup içerisinde yer alan di¤er oranlar ise azalm›flt›r.
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SERMAYE P‹YASASI KURULU’NUN
BEL‹RLED‹⁄‹ F‹NANSAL TABLO
FORMATLARININ ARACI KURUMLAR
AÇISINDAN ‹NCELENMES‹

A

Yrd. Doç. Dr. Rafet AKTAfi
Dumlup›nar Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi

G‹R‹fi
rac› kurumlar, “sermaye piyasas› araçlar›n› arac›l›k amac›yla, kendi nam
ve hesab›na veya baflkas› nam ve hesab›na yahut kendi nam›na baflkas› hesab›na al›m sat›m›n› yapan anonim ortakl›klard›r” 1 . Bu kurumlar gerek
sermaye piyasas› araçlar›n›n halka arz edilmesinde ve gerekse bu araçlar›n al›msat›m ifllemlerinde önemli ve etkin rol oynamaktad›r.
Arac› Kurumlar, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK) 15 Kas›m 2003 tarih 2590
say›l› Resmi Gazetede yay›nlad›¤› Seri:XI, No:25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda
Muhasebe Standartlar› Hakk›ndaki Tebli¤” kapsam›nda yer almakta, tebli¤de
yer alan Uluslararas› Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar›
(UMS/UFRS) temelinde haz›rlanan standartlar› uygulamak durumundad›r.
Her ne kadar UMS ve UFRS’lerde standart bir finansal tablo ve dipnot format›
öngörülmemifl olsa da, SPK; UMS ve UFRS’ler paralelinde haz›rlanan bu tebli¤e iliflkin olarak finansal tablolar›n tutarl›l›k ve karfl›laflt›r›labilirli¤inin sa¤lanmas› amac› ile 10.12.2004 tarih ve 1604 say›l› kararla Finansal Tablo ve Dipnot
formatlar›n› belirlemifltir. Bu çal›flman›n amac›, SPK taraf›ndan belirlenen bu finansal tablo formatlar›n›n arac› kurulufllar›n yürüttükleri faaliyetlerin özellikleri
aç›s›ndan incelenmesidir.

1- ARACI KURUMLAR VE ARACILIK KAVRAMI
Tasarruflar›n› borsada de¤erlendirmek isteyen yat›r›mc›lar, yat›r›m yapacaklar›
alanlar›n belirlenmesi aflamas›nda, isabetli karar vermelerini sa¤layacak yeterli
bilgi seviyesine ve deneyime sahip olmamalar› nedeniyle, borsada arac›l›k faali1

O¤uz Kürflat ÜNAL, Arac› Kurumlar, Yaklafl›m Yay›nlar›, Ankara 1997, s.69.
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yetlerini yerine getiren arac› kurumlar›n hizmetlerinden faydalanmaktad›r.
Benzer flekilde, menkul k›ymet ihraç
eden ortakl›klar da, sermaye piyasalar›na yabanc› olmalar› ve sermaye piyasas› araçlar›n›n pazarlanmas›n›n uzmanl›k gerektirmesi nedeniyle arac›
kurumlar›n hizmetlerine ihtiyaç duyarlar.
Sermaye piyasas› araçlar›n› ihraç veya
halka arz fleklinde sat›fla sunan ortakl›klar bunlar› do¤rudan do¤ruya yat›r›mc›lara satabilirler. Bunun için SPK
m. 4-16 hükümlerindeki flartlarla, Kurul’un tebli¤ ve kararlar›na uygun
izahnameyi haz›rlay›p, sirküler ve
ilanlarla yat›r›mc›lara ulaflmalar› gerekir.

Menkul k›ymet pazarlamalar› genellikle ortakl›klar›n faaliyet konular›n›n
d›fl›ndad›r. ‹hraç ifllemi büyük ortakl›klara ait olsa bile al›c›lar›n say›s›,
co¤rafi da¤›l›m›, sat›fl›n yayg›nlaflt›r›lmas› aç›s›ndan arac› kurumlar›n yard›m›n› gerektirebilir. Ortakl›klar arac›
kurumlarla, ihraç iflleminin baflar› ile
sonuçlanmas› ve arac› kurumlar›n isim
güvencelerinden ve teflkilat yap›lar›ndan yararlanmak amac›yla iflbirli¤i
yapmaktad›r 2.
Ayr›ca bu yolla menkul k›ymetlere
iliflkin pazarlama sürecinin beklenmeden, arac›l›k yüklenimi fleklinde halka

2
3
4

arz gerçeklefltirilerek, bakiyeyi yüklenim veya tümünü yüklenim anlaflmas›
gere¤ince arac› kuruma b›rak›lan pay
karfl›l›¤›nda fon sa¤lanmas›n›n garanti
alt›na al›nmas› da mümkün olmaktad›r. Bununla birlikte, sermaye piyasas›
faaliyetleri yaln›zca al›m sat›m ifllemleri ile s›n›rl› de¤ildir. Menkul k›ymetlerin geri al›m veya sat›m› taahhüdüyle al›m sat›m›, yat›r›m dan›flmanl›¤›,
portföy yöneticili¤i, sermaye piyasas›
araçlar›n›n takas ve saklanmas›, derecelendirilmesi, varl›¤a veya ipote¤e
ba¤l› menkul k›ymet ihraçlar› gibi karmafl›k ifllemleri de ihtiva etmektedir.
Bu faaliyetlerin hepsi uzmanl›k, tecrübe ve bafll› bafl›na bir organizasyon gerektiren ifllemlerdir. Bu bak›mdan sermaye piyasas› araçlar›n›n sat›c›lar› ile
yat›r›mc›lar› aras›nda yard›mc› kurumlara ihtiyaç bulunmaktad›r. Arac› kurumlar sermaye piyasas›nda oluflacak
güven ve istikrar ortam›n›n sa¤lanmas›nda anahtar rol oynad›¤› gibi, bu kurumlar›n yat›r›mc›lar›n korunmas› aç›s›ndan da önemi büyüktür 3 .
Arac› kurum kavram›, SPK Kanununda ve Kurul tebli¤lerinde tarif edilmemektedir. SPK, sermaye piyasas› kurumlar› aras›nda sayd›¤› (SPK, m.32)
arac› kurumlar›n kurulufl ve faaliyet
flartlar›n› belirterek ve faaliyet konular›n›n flartlar›n› çizerek (SPK, m.30-34)
arac› kurumlar› düzenlemifltir 4.

Ça¤lar MANAVGAT, Sermaye Piyasas›nda Arac› Kurumlar, Banka ve Ticaret Hukuku Araflt›rma
Enstitüsü, Ankara, 1991., s. 21.
O¤uz Kürflat ÜNAL, a.g.e, s.67-68.
O¤uz Kürflat ÜNAL, a.g.e.,s. 69.
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Ülkemizde arac› kurumlar, yaln›zca
sermaye piyasas› faaliyetlerinde bulunabilen ve Sermaye Piyasas› Kanunu
ve bu Kanun’a dayal› olarak ç›kar›lan
tebli¤ler taraf›ndan düzenlenen sermaye piyasas› kurumlar›d›r 5. Arac› kurumlar faaliyette bulunabilmek için
SPK’dan faaliyet izni ve belgesi almak
ve borsada ifllem yapabilmek içinde
Borsa Üyelik Belgesi almak zorundad›rlar(SPK m.30 f.2; SPK.m.31)6.

Arac›l›k kavram› ise, SPK.m.30 f.2
hükmünde; sermaye piyasas› araçlar›n›n 31.madde çerçevesinde yetkili kurulufllar taraf›ndan kendi nam ve hesab›na, baflkas› nam ve hesab›na veya
kendi nam›na baflkas› hesab›na al›m›
sat›m› olarak tan›mlanm›flt›r. Vadeli ifllem sözleflmelerinin yap›lmas›na arac›l›k da bu hükmün kapsam›nda yer almaktad›r. Kurul, arac›l›k kavram›n› bir
tebli¤ hükmüyle “kurul kayd›na al›nacak sermaye piyasas› araçlar›n›n halka
arz yoluyla sat›fl›na arac›l›¤›” fleklinde
tekrar tarif etmifltir 7. Halka arza arac›l›k, SPK’nun 30. maddesinde “Sermaye Piyasas› Kurulu kayd›na al›nacak
sermaye piyasas› araçlar›n›n ihraç* veya halka arz yoluyla sat›fl›na arac›l›k”
olarak ifade edilmifltir.

5
6
7

2. SPK’DA F‹NANSAL TABLOLARA
‹L‹fiK‹N DÜZENLEMELER

Ülkemizde 2005 y›l›ndan itibaren tüm
ara dönemlerde dahil olmak üzere
15.11.2003 tarih ve 25290 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanan, SPK’n›n UMS
ve UFRS’ler ile uyumlu Seri XI, No:25
say›l› tebli¤i uygulanmaya bafllanm›flt›r. “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤i” (Seri:
XI, No:25 say›l› Tebli¤), hisse senetleri borsada ifllem gören flirketler, yat›r›m ortakl›klar›, hisse senetleri borsada
ifllem görsün veya görmesin tüm arac›
kurumlar, portföy yönetim flirketleri ile
bu iflletmelerin ba¤l› ortakl›¤›, müflterek yönetime tabi ortakl›¤› ve ifltiraki
konumunda olan ve konsolidasyon
kapsam› d›fl›nda tutulmam›fl olan flirketler için 01.01.2005 tarihinden sonra
sona eren ilk ara finansal tablolardan
geçerli olmak üzere yürürlükte bulunmaktad›r.
Bu tebli¤ esas itibariyle UMS ve
UFRS’lere uyumlu standartlardan meydana gelmektedir. Ancak bu standartlar
devaml› de¤iflim göstermekte ve
SPK’da bu de¤iflikliklere h›zla uyum
gösterememektedir. Bu eksikli¤i giderebilmek amac›yla SPK Seri XI, No:27
say›l› tebli¤i ile SPK taraf›ndan henüz

Dilek Türker ULUDA⁄, Arac› Kurumlar›n Mali Yap›lar›n› Güçlendirmeye Yönelik Bir Yöntem:
Sermaye Yeterlili¤i, SPK Yay›n No:134, s.105.
O¤uz Kürflat ÜNAL, a.g.e, s. 69.
O¤uz Kürflat ÜNAL, a.g.e.,s. 53.
*‹hraç ifllemi halka arz ifllemi yap›lmaks›z›n veya halka arz ifllemi yap›larak gerçeklefltirilen ifllemi ifade
etmektedir. Yani halka arz ifllemini de içeren genifl bir kavramd›r. Ayr›nt›l› bilgi için bknz. SPK madde 3.
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yay›mlanmam›fl olsa bile Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan yay›nlanm›fl standartlar›n uygulanmas›n› 25 nolu tebli¤in flartlar›n›n yerine getirilmifl anlam›nda oldu¤unu kabul etmifltir 8.
UFRS’lere bak›ld›¤›nda tekdüzen bir
bilanço format›n›n tarif edilmedi¤i görülmektedir. Ancak, toplam varl›k ve
yükümlülüklerin ayr› ayr› olarak tek
bir bilançoda sunumunu istemektedir.
Bilançoda, cari ve cari olmayan varl›klar ile cari ve cari olmayan yükümlülüklerin ayr› bir s›n›flama ile karfl›l›kl›
olarak sunumu yer almaktad›r. Likidite
temelinde haz›rlanan sunumun daha
güvenilir ve daha ilgili bilgi sunmas›
durumunda, bilançonun bu temelde de
haz›rlanabilece¤ini belirtmektedir. fiayet ek kalemlerin bilançoya girilmesi
iflletmenin finansal pozisyonuna iliflkin
daha anlafl›l›r bilgi sunulacak ise buna
da izin verilmektedir 9. Bir baflka ifadeyle; UMS 1, en az hangi kalemlerin
bilançoda yer almas› gerekti¤ini belirlemekte, ancak iflletmenin ekonomik,
mali durumunu, kârl›l›k ve nakit ak›fl
durumunu daha iyi gösterecek ise baflka kalemlerinde ayr›ca bilançoya al›nabilece¤ini belirtmektedir.
UFRS’lerde standart bir finansal tablo
ve dipnot format› öngörülmemifl olmakla birlikte, ülkemiz sermaye piyasalar›nda UFRS’ler ile uyumlu muha8
9

sebe standartlar›n›n ilk defa uygulan›yor olmas› nedeniyle, finansal verinin
finansal tablolardaki gösteriminde tutarl›l›¤›n ve karfl›laflt›r›labilirli¤in sa¤lanmas›n› teminen, Sermaye Piyasas›
Kurulunun Karar Organ›’n›n 10.12.2004
tarih ve 1604 say›l› Karar› uyar›nca,
Seri:XI, No:25 say›l› Tebli¤’in zorunlu
uygulamas›ndan itibaren, UFRS uygulamas›n› benimseyenler dahil, karar
ekinde sunulan Finansal Tablo ve Dipnot formatlar› ile Kullan›m K›lavuzunda belirtilen aç›klamalar›n esas al›nmas› gerekmektedir.
1604 say›l› kararla, UFRS uygulamas›n› benimseyen iflletmelerin esas almalar› gereken solo/konsolide finansal
tablo formatlar› genel hatlar› itibari ile
flu flekilde oluflmaktad›r.
Bilançoda varl›klar cari / dönen varl›klar ve cari olmayan / duran varl›klar
fleklinde bir ayr›ma tabi tutulmufltur.
Pasifte ise üç temel grupta; yükümlülükler, ana ortakl›k d›fl› paylar, özsermaye fleklinde bir ay›r›m yap›lm›flt›r.
Aktifteki dönen/duran varl›k ay›r›m›na
benzer flekilde, pasifte de yükümlülüklerin k›sa vadeli yükümlülükler, uzun
vadeli yükümlülükler fleklinde ayr›ld›¤› görülmektedir. Gelir tablosunda ise,
brüt esas faaliyet kâr›/zarar›, net esas
faaliyet kâr›/zarar›, ana ortakl›k d›fl›
kâr/zarar, vergi öncesi kâr/zarar ve net
dönem kâr/zarar› bölümlemelerinin ya-

Hasan KAVAL, Finansal Araç Kavram›, Uluslar aras› Muhasebe Standartlar›na Göre
Muhasebelefltirilmesi ve Vergi Mevzuat› ‹le Karfl›laflt›r›lmas›, Vergi Sorunlar›, Say›:200, May›s 2005, s.51.
IFRS Financial Statements: How Different Will They Look, http://www.accountancyireland.ie/dsp_articles.cfm/goto/1036/page/IFRS_Financial_Statements, (Eriflim Tarihi: 24.08.2005)

‹SMMMO Yay›n Organ›

125

Mali ÇÖZÜM - 73

p›ld›¤›, hisse bafl›na kazanç bilgisine
de yer verildi¤i görülmektedir. Ayr›ca
bilanço ve gelir tablosu formatlar›nda
yer verilen hesap kalemlerinin asgari
olarak belirlenmifl oldu¤u, ihtiyaç duyulmas› halinde yeni hesap kalemlerinin ana ve ara gruplar halinde eklenebilece¤i belirtilmektedir.

3. ARACI KURUMLAR AÇISINDAN
SPK F‹NANSAL RAPORLAMA
FORMATININ ‹NCELENMES‹
Arac› Kurumlar›n çal›flma flekilleri,
varl›k ve kaynak yap›lar›, kârlar›n›n
kaynaklar› di¤er ticari iflletmelerden
oldukça farkl›d›r ve ifllemlerinin büyük
bir bölümü direkt olarak “para ve sermaye piyasalar›” ile ilgilidir. Bu kurumlar›n en önemli ve a¤›rl›kl› aktiflerini, tafl›d›klar› ve sahip olduklar› risklerin topland›¤› “menkul k›ymetler
portföyü” oluflturur. Bu portföyde; hisse senetleri, devlet tahvilleri, hazine
bonolar›, özel sektör tahvilleri, VDMK’ler
ve finansman bonolar› gibi ço¤u kez
sabit getirili menkul k›ymetler bulunur. Bu kapsamda arac› kurumlar›n
baflka bir yat›r›m türü de “borsa para
piyasas›”na yap›lan yat›r›mlard›r. Bu
yat›r›mlarda t›pk› repo / ters repo ifllemleri ve al›m / sat›m amaçl› varl›klar
gibi yat›r›m portföyünün bir parças›d›rlar.
SPK taraf›ndan belirlenen finansal raporlama format›n›n yukar›da k›saca
aç›klanan arac› kurumlar›n yat›r›m
portföyleri aç›s›ndan, bilanço ve gelir
tablosu ba¤lam›nda ayr› ayr› incelenmesi durumunda flu hususlarla karfl›lafl›lmaktad›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›

◊ Bilançoda alacak ve borçlar›n ayr›nt›l› bir flekilde raporland›¤› görülmektedir. Borsa para piyasas›na yap›lan
yat›r›mlara iliflkin olarak, “Borsa Para
Piyasas›na Borçlar” kalemi bilançonun
pasifinde di¤er finansal yükümlülükler
içerisinde raporlanmakta iken, “Borsa
Para Piyasas›ndan Alacaklar”, di¤er
alacaklar grubu (10 nolu dipnot) içerisinde raporlanmaktad›r. Oysa borsa
para piyasas›ndan alacaklar› gösteren
bu ana kalem, önemli bir bilanço kalemi konumundad›r. Dolay›s›yla ayr› bir
grup olarak ele al›nmayacak ise, ticari
olmayan alacaklar› ifade eden di¤er
alacaklar grubu yerine, ticari alacaklar
grubu içerisinde yer almas› gerekmektedir. Bu yat›r›m grubu esasen menkul
k›ymet olmad›klar› için bilançoda
menkul k›ymetler grubu içinde de yer
almamal›d›r. Bunlar için ayr› bir grup
olarak, bilançonun aktifinde “Para ve
Sermaye Piyasas›ndan Alacaklar” ve
pasifinde “Para ve Sermaye Piyasas›
Borçlar›” gruplar›n›n aç›larak raporlanmas› yap›labilir. Nitekim bankalarda böyle bir düzenleme vard›r.
◊ Arac› kurumlarda repo ve ters repo
ifllemleri muhasebedeki özün önceli¤i
ilkesine göre de¤il, hukuki flekline göre raporlanmaya devam edilmektedir.
Kendi portföylerinden müflterilerle veya bankalarla yap›lan repo ifllemlerinde portföyden ç›k›fl yap›lmakta ve dolay›s›yla bilanço gününde bu tutarlar
bilançoda yer almamaktad›r. Esasen
arac› kurumun portföyünde yer alan
tüm ifllem türleri dikkate al›nd›¤›nda
bu ifllemler çok a¤›rl›k olarak gerçek-
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lefltirilen ifllemlerdir ve önemli tutarlara ulaflmaktad›r. Ters repo ifllemleri ile
de önemli miktarlarda menkul k›ymet
girifli menkul k›ymetler portföyüne
yans›maktad›r. Bunlar da asl›nda geçici girifller olup, esas mülkiyet baflka iflletmelere ait olmaktad›r. Ço¤u arac›
kurumda ters repo ile giren varl›klar,
ayn› gün veya vadesinden önceki günlerde repo ile ç›kmaktad›r. Dolay›s› ile
bilançoya sadece repo – ters repo bakiyesi yans›maktad›r. Oysa arac› kurum
bu ifllemlerle oldukça önemli miktarlarda para ve sermaye piyasas›na borç
alt›na girmifl veya yat›r›m yapm›fl olmaktad›r. Bu nedenle UFRS’lere de
uygun bir uygulama ile, bilançonun
aktifinde “Para ve Sermaye Piyasas›ndan Alacaklar” ve pasifinde “Para ve
Sermaye Piyasas› Borçlar›” gruplar›
açmak ve bu ifllemlerden kaynaklanan
tüm alacaklar› aktifte, tüm borçlar› pasifte göstermek daha uygun olacakt›r.
Bu flekildeki uygulamalarla, esasen flirketin tüm portföyünü görmek amac›yla
“Para ve Sermaye Piyasas›ndan Alacaklar” ve “Para ve Sermaye Piyasas›
Borçlar›” gibi iki bilanço grubu aç›lm›fl
olacak; “repo ve ters repodan do¤an
alacaklar/borçlar”, “borsa para piyasas›ndan alacaklar/borçlar”,“kredili müflterilerden alacaklar/borçlar” bu grupta
raporlanarak daha yararl› finansal bilgiler sunulmufl olacakt›r. Böylece toplam al›m-sat›m amaçl› yat›r›m portföyü raporlanm›fl olacakt›r.

◊ Kurulun yay›nlam›fl oldu¤u kullan›m
rehberinde,16 nolu dipnot ile ilgili olarak ise; Teminattaki Ba¤l› Menkul
K›ymetlerin, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varl›klar grubu içerisinde yer ald›¤› görülmektedir.
Bu k›ymetlerin bu grubun içerinde yer
almas› muhasebe uygulamalar› aç›s›ndan uygun olmamaktad›r. Ayr›ca gerçekte de bu k›ymetlere iliflkin olarak
arac› kurumun bu k›ymetleri vadeye
kadar elde tutma gibi bir niyeti bulunmamaktad›r.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat›r›mlar içinde s›n›flama için gereken
koflullar Seri XI, No:25 say›l› tebli¤in
263.maddesinde aç›klanm›flt›r. Bu
maddeye göre; 10
a) ‹flletmenin finansal varl›¤› belirsiz
bir süre için elde tutma niyetinin bulunmas›,
b) ‹flletmenin piyasa faiz hadlerinde
veya risklerinde, likidite ihtiyaçlar›nda, alternatif yat›r›mlar›n mevcudiyetinde ve getirilerinde, finansman kaynaklar›nda ve koflullar›nda veya kur
riskinde meydana gelen de¤iflikliklere
ba¤l› olarak finansal varl›¤› satmaya
haz›r olmas›,
c) ‹hraçc›n›n finansal varl›¤› iskonto
edilmifl maliyeti alt›nda bir tutarla kapatma hakk›n›n bulunmas›,
durumlar›nda iflletmenin sabit vadeli
bir finansal varl›ktaki yat›r›m›n› vadesine kadar elde tutmak için olumlu bir

10 ASMMO, Uluslararas› Muhasebe Standartlar›na Uyumlu, Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar›,
Ankara 2004, s.132-133.
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niyetinin bulunmad›¤› kabul edilir. Bu
nedenle yukar›daki koflullardan birinin
varl›¤› durumunda bile menkul k›ymet,
vadeye kadar elde tutulacak k›ymet
olarak de¤erlendirilemez.
Ayr›ca ayn› tebli¤in 263. maddesinin
6. f›kras› “‹flletmenin cari hesap dönemi veya daha önceki iki hesap dönemi
boyunca, vadeye kadar elde tutulacak
varl›klar›n önemli olmayan tutar›ndan
fazla tutarl› olanlar›, vadelerinden önce
satmas› veya yeniden s›n›fland›r›lmas›
halinde, hiçbir finansal varl›k vadeye
kadar elde tutulacak yat›r›m olarak s›n›flanamaz” fleklindedir.
Yukar›daki yarg›ya paralel flekilde bir
arac› kurum, bu menkul k›ymetleri teminatta tutma veya vadesinin son gününe kadar bekleme amac› ile sat›n almamakta, fiyat de¤iflimlerinden kâr elde etmek, elde tutuldu¤u sürece de faiz
gelirlerinden faydalanmak amac› ile
sat›n almaktad›r. Bunlar›n bir k›sm› teminata verilmifl olsa dahi vadesi beklenmeden, piyasa fiyatlar›n›n de¤iflimi
neticesinde kâr realizesi amac›yla teminattan geri al›nmakta ve sat›fla konu
edilmektedir. Yani iflin özü dikkate
al›nd›¤›nda al›m-sat›m amaçl› kullan›ld›¤› görülmektedir. Gerek muhasebedeki, ifllemlerin hukuki yap›s›n›n de¤il,
gerçek mahiyetinin esas al›nmas›n› öngören özün önceli¤i ilkesi gere¤i ve
gerekse SPK Seri:XI, No:25 madde
263 ba¤lam›nda Teminattaki Ba¤l›
Menkul K›ymetler, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varl›klar Grubu
içerisinde yer almamal›d›r. Bunlar bafl-

‹SMMMO Yay›n Organ›

lang›çta al›m-sat›m amaçl› al›nd›klar›
için, al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›labilirler.
◊ Tüm bunlara ilaveten gelir tablosuna
iliflkin olarak dikkati çeken husus, “Sat›fl Gelirleri” ve “Sat›fllar›n Maliyeti”
kalemlerinin gelir tablosunda yer almas›d›r. Arac› kurumlar›n esas itibariyle mali kurulufllar oldu¤u dikkate
al›nd›¤›nda, ayn› bankalardaki gibi bir
düzenleme yap›lmal›d›r. Bu ba¤lamda,
arac› kurumlar aç›s›ndan sermaye piyasas› araçlar›n›n sat›fl›nda; al›fl de¤erinin al›fl maliyetlerine al›narak, sat›fl bedelinin ve maliyetinin ayr› ayr› sunumunun yap›lmas›ndan ziyade, tek bir
kalemde sermaye piyasas› araçlar›na
konu iflleme iliflkin sat›fl kâr yada zarar›n›n sunumu gerçeklefltirilebilir. SPK
taraf›ndan önerilen gelir tablosu format› ticaret iflletmelerine iliflkin bir
format konumundad›r ve arac› kurumlar aç›s›ndan belirtilen bu mali kurulufl
olma özelli¤ini tam olarak yans›tamamaktad›r.
◊ Kurulun yay›nlam›fl oldu¤u kullan›m
rehberindeki 38 nolu dipnota bak›ld›¤›nda ise; Di¤er Faaliyetlerden Gelir
ve Kârlar içerisinde faiz ve borsa de¤er
art›fllar›n›n yer ald›¤› görülmektedir.
Asl›nda bu kalemler arac› kurumlar›n
ana faaliyetlerinden kaynaklanmaktad›r ve dolay›s›yla Gelir Tablosunun 4.
kalemini oluflturan Esas Faaliyetlerden
Di¤er Gelirler grubunda raporlanmas› gerekmektedir.
◊ Son olarak, UFRS’lere iliflkin uygulamalarda, ana faaliyetin bir parças› ol-
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mayan faiz gelir ve giderlerini netlefltirilerek tek bir kalemde finansman faaliyetleri sonucu gibi bir hesapta gösterilebilmesi hususu söz konusudur. SPK’n›n finansal tablo format›nda ise finansman gelir ve giderlerinin birden fazla kalemde
raporlanm›fl oldu¤u görülmektedir. Dönemde hem finansman geliri ve hem de finansman gideri yaratan iflleme iliflkin net finansman sonucunun tek bir kalemde
finansman geliri ya da finansman gideri fleklinde raporlanmas› UFRS uygulamalar›na paralel bir uygulama olacakt›r.

SONUÇ
Finansal tablolar, hem iflletme sahip ve yöneticileri hem de iflletme d›fl›ndaki kifli ve kurulufllar›n iflletme ile ilgili bilgi ihtiyaçlar›n› karfl›layan araçlar olmakla
beraber, esas itibari ile iflletme d›fl›na yönelik raporlard›r.
SPK’n›n yay›nlam›fl oldu¤u finansal tablo formatlar› genel itibari ile tüm sektörlere iliflkin karfl›laflt›r›labilir nitelikte finansal bilgilere ulafl›lmas›n› kolaylaflt›rmaktad›r.
Arac› kurumlar›n kendi özellikli durumlar›, di¤er ticaret ve üretim iflletmelerinden farkl› faaliyetlerine ra¤men, finansal sonuçlar›n›n bu iflletmelere benzer flekilde raporlanmas› karfl›laflt›r›labilirlik aç›s›ndan oldukça önemlidir. Ancak bu
düzenlemedeki baz› hususlar›n arac› kurumlar›n özellikli durumlar› göz önünde
bulundurularak yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
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ÖZEL ‹LET‹fi‹M VERG‹S‹N‹N
G‹DERLEfiT‹R‹LEB‹LMES‹

Ö

Yrd. Doç. Dr. Seyfi YILDIZ
Gazi Üniversitesi Çorum ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

I- G‹R‹fi
zel ‹letiflim Vergisi, genel bir tüketim vergisi olan KDV’nin yan›nda iletiflim hizmetleri alan›n›n ayr›ca vergilenmesi amac›yla tek aflamada al›nan
bir harcama vergisidir 1 . 25.12.2003 tarih ve 5035 say›l› Kanun ile getirilen düzenleme sonucunda bu vergi 6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu’nun
(GK) 39. maddesinde yer alm›flt›r. Burada, söz konusu verginin gelir ve kurumlar vergisi matrah›n›n belirlenmesinde gider olarak dikkate al›n›p al›nmayaca¤›
hususu üzerinde durulacakt›r. Bu konuda vergi idaresi taraf›ndan farkl› tarihlerde de¤iflik görüfller verilmifltir. Bu çal›flmada, bu görüfller ›fl›¤› alt›nda, özel iletiflim vergisinin vergiye tabi gelirin tespitinde gider olarak dikkate al›n›p al›namayaca¤› irdelenecektir. Bunun için öncelikle söz konusu verginin geçirdi¤i aflaman›n ifade edilmesinde yarar görmekteyiz.
II- VERG‹N‹N KONULMASI
Özel iletiflim vergisi 1999 y›l›nda 17 A¤ustos ve 12 Kas›m’da meydana gelen ‹zmit-Adapazar› ve Düzce depremlerinin yaralar›n›n sar›lmas› amac›yla 4481 say›l› Kanun ile 31.12.2000 tarihine kadar uygulanmak üzere vergi sistemine girmifl olan bir ola¤anüstü hal vergisidir 2 .
31.12.2000 tarihinde sona ermesi gereken Özel ‹letiflim Vergisi, 4605 say›l› Kanun ile 31.12.2002 tarihine, 4783 say›l› Kanun ile de 31.12.2003 tarihine kadar
uygulanmak üzere uzat›lm›flt›r. Daha sonra deprem dolay›s›yla getirilen Özel ‹letiflim Vergisi uygulamas› bir türlü sona erdirilememifl, 25.12.2003 tarih ve 5035
say›l› Kanun ile Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesine eklenmifl ve süreklilik arz eden bir vergi halini alm›flt›r. Di¤er bir ifadeyle ola¤anüstü hal vergisi
olan Özel ‹letiflim Vergisi, ola¤an hale gelmifltir.
1
2

Do¤an fiENYÜZ, Türk Vergi Sistemi, Yaklafl›m Yay›nlar›, Ankara, 2004, s. 555
‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda Türkiye’de ola¤anüstü vergiler ihdas edilmifltir. Örne¤in 7.6.1943 tarih ve
4429 say›l› Kanun ile Toprak Mahsulleri Vergisi ile 12.11.1942 tarh ve 4305 say›l› Kanun ile Varl›k
Vergisi uygulamaya girmifl, ancak bu vergiler ifllevini yerine getirdikten sonra yürürlükten kalkm›flt›r.
Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: ‹lhan Özer, Türk Vergi Sisteminin Gelifltirilmesi, Maliye Tetkik Kurulu
Yay›n›, Ankara, 1974, s.28-29
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Özel ‹letiflim Vergisi uygulanmaya
bafllad›¤› zamandan beri, Kanunda yer
alan hüküm dolay›s›yla, mükellefler
taraf›ndan gelir ve kurumlar vergisi
matrah›n›n tespitinde gider olarak gösterilememifl, kanunen kabul edilmeyen
gider olarak muhasebelefltirilmifltir.

III- 5228 SAYILI KANUN ÖNCES‹
ve SONRASI
5228 say›l› Kanun öncesindeki yap›lan
düzenlemelerde özel iletiflim vergisi,
her nevi cep telefonu hizmetleri, radyo
ve televizyon yay›nlar›n›n uydu platformu ve kablo ortam›ndan iletilmesine iliflkin hizmetler vergiye tabi tutulmufl, bunun yan› s›ra cep telefonu aboneli¤inin ilk tesisinde de bir özel iletiflim vergisi al›nmas› öngörülmüfltü 3 .
Verginin mükellefi cep telefonu iflletmecileri ile radyo ve televizyon yay›nlar›n›n uydu ortam›ndan iletilmesini
sa¤layan uydu platform iflletmecileri
ve kablo ile iletilmesini sa¤layan kablo
platform iflletmecileri olmakla birlikte,
her ay tahakkuk edecek özel iletiflim
vergisinin, cep telefonu abonelerine
düzenlenecek faturalarda ayr›ca gösterilece¤i de Kanun hükmünde zikredilerek, verginin yüklenicisinin bu hizmetlerden yararlananlar, yani cep telefonu
sahipleri ile uydu ve kablolu radyo ve
TV yay›n› izleyenlerin oldu¤u aç›k
olarak belirlenmiflti.
18.07.2004 tarih ve 5228 say›l› Kanun
3
4

ile Gider Vergileri Kanunu’nun 39.
maddesinde de¤ifliklik yap›larak verginin kapsam› geniflletilmifltir. Yeni düzenlemeye göre;
Telgraf ve Telefon Yasas› uyar›nca Telekomünikasyon Kurumuyla görev ve
imtiyaz sözleflmesi imzalamak veya
kurumdan ruhsat veya genel izin al›nmak suretiyle telekomünikasyon altyap›s› kurup iflleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan iflletmecilerin;
- Ön ödemeli kart sat›fllar› dahil, her
nevi mobil telekomünikasyon iflletmecili¤i kapsam›ndaki tesis, devir, nakil
ve haberleflme hizmetleri yüzde 25,
- Radyo ve televizyon yay›nlar›n›n uydu platformu ve kablo ortam›ndan iletilmesine iliflkin hizmetleri yüzde 15,
- Yukar›daki haller kapsam›na girmeyen di¤er telekomünikasyon hizmetleri
yüzde 15 oran›nda özel iletiflim vergisine tabidir.
Burada görüldü¤ü gibi verginin kapsam› genifllemifl ve sabit telefonla verilen
haberleflme hizmetleri ve internet yoluyla iletiflim de art›k söz konusu verginin kapsam›na al›nm›flt›r.
Verginin mükellefi; Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz
sözleflmesi imzalamak veya bu kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon altyap›s› kurup
iflleten veya telekomünikasyon hizmeti
sunan iflletmecilerdir 4 . Yani Teleko-

GK md. 39: “Mobil telefon aboneli¤inin ilk tesisinde (operatör de¤ifliklikleri hariç) yirmimilyon lira
ayr›ca özel iletiflim vergisi al›n›r. Bu tutar, her y›l bir önceki y›la iliflkin olarak 213 say›l› Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmak suretiyle uygulan›r.”
H. Ümit Aksoy; "5228 Say›l› Kanunla Yap›lan De¤ifliklik Çerçevesinde Özel ‹letiflim Vergisi
Uygulamas›", Vergi Dünyas›, Ekim 2004, s. 56
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münikasyon Kurumu'yla imzalanan
görev veya imtiyaz sözleflmesinde yer
almayan veya bu kurumdan ruhsat veya izin al›nmas›n› gerektirmeyen hizmetler ise özel iletiflim vergisine tabi
de¤ildir.
‹nternet kullan›m›n›n vergilendirilmesinde ise ‹nternet Servis Sa¤lay›c›l›¤›
(ISS) hizmeti veren iflletmeler özel iletiflim vergisi mükellefi olarak kabul
edilmifltir ve bu verginin oran›, yüzde
15 olarak belirlenmifltir. Ödenecek
olan bu vergi, internet servis sa¤lay›c›l›¤› hizmeti veren iflletmelerce, internet
kullananlara aynen yans›t›lmaktad›r 5 .
Vergi yüklenicisi ise bu hizmetlerden
yararlanan, yani telefonlar› kullanan,
uydu ve kablodan radyo dinleyen, televizyon seyreden nihai tüketicilerdir.
Çünkü özel iletiflim vergisinin, düzenlenecek faturalarda ayr›ca gösterilece¤i
Kanun hükmünde belirtilmifltir. Bunun
anlam› kanunda vergi mükellefi olarak
tan›mlananlar›n, verginin tahsili aç›s›ndan bir arac› niteli¤i tafl›d›¤› yani
vergi sorumlusu olarak ifllev gördü¤üdür. Di¤er bir ifadeyle kanunda vergi
mükellefi olarak tan›mlanan kifliler,
vergiyi tamamen baflkalar›na yükledikleri ve bunun tahsil edilip vergi idaresine ödenmesinden sorumlu tutulduklar
için asl›nda birer vergi sorumlusudur.
Yani “fahri tahsildar”6 görevi yapmaktad›rlar.
5
6
7

5228 say›l› Kanun ile verginin kapsam›
genifllemesine karfl›n, 39. maddenin
beflinci f›kras›nda de¤ifliklik yap›lmam›flt›r. Madde hükmüne göre özel iletiflim vergisi, gelir ve kurumlar vergisi
uygulamas›nda gider kaydedilmemekte ve hiçbir vergiden mahsup edilmemektedir. Bu hükme göre, bugüne kadarki uygulamalarda gelir ve kurumlar
vergisi yükümlüsü bulunan ticari iflletmelerle, kurumlar›n ödemifl bulunduklar› özel iletiflim vergisi "Kanunen Kabul Edilmeyen Gider" niteli¤inde bir
gider olarak kabul edilmifltir ve vergi
matrahlar›na ilave edilmektedir.
IV- ÖZEL ‹LET‹fi‹M VERG‹S‹N‹N
G‹DER YAZILAB‹LMES‹

Bir giderin gelir ve kurumlar vergisi
uygulamas›nda gider olarak kabul edilmesi ancak vergiye tabi gelirin elde
edilmesi ile ilgili olmas›na ba¤l›d›r.
Yani iflletme ile ilgili olan ve Gelir
Vergisi Kanunu 40/6. madde de yer
alan vergiler indirime tabidir 7 . Dolay›s›yla vergiye tabi gelirin elde edilmesi ile ilgili olmayan giderlerin hiçbir
gelir unsurunda matrah›n tespitinde indirilememesi genel kurald›r. Bu genel
kural›n öbür yüzü vergiye tabi kazanc›n elde edilmesi ile ilgili olan giderlerin matrah›n saptanmas›nda indirilmesidir. Bu genel kural›n istisnalar› da
vard›r. Bu istisnalara, sigorta primleri-

fiükrü KIZILOT, fiimdi de ‹nternet Vergisi Geldi,06.10.2004 Tarihli Hürriyet Gazetesi
Sad›k KIRBAfi, Vergi Hukuku, Sayasal Yay›nevi, Ankara, 2002, s.81
Recep B›y›k ve Ayd›n K›ratl›, Giderler ve ‹ndirimler, Yaklafl›m Yay›nlar›, Ankara, 2001, s.304
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nin ödenmedikçe gider olarak indirilmemesi ve alkollü içki reklamlar›n›n
bir k›sm›n›n indirilmesine izin verilmemesi gibi ifl ile ilgili olan baz› giderlerin gelir ve kurumlar vergisinin matrah›n›n saptanmas›nda indirilmemesi
örnek olarak gösterilebilir 8 .

K›saca, kanunen kabul edilmeyen giderler, iflle ilgili bulunmayan ve bu nedenle gider yaz›lmas› mümkün olmayan türde iflletme sahibinin özel tüketimine yönelik harcamalard›r. Bu nedenle, belirtilen nitelikteki giderlere iliflkin
verginin indirime tabi tutulmamas› ve
vergi yükünün tüketici durumunda bulunan teflebbüs sahibinin üzerinde kalmas› do¤ald›r 9 .

Gelir Vergisi Kanunu 40/7. maddeye
göre iflletme ile ilgili olarak ödenen bina, arazi, gider, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gider say›lmaktad›r. ‹flletmeler de faaliyetleri gere¤i her türlü telekomünikasyon arac›n› kullanmaktad›rlar. Buna göre gelirin
elde edildi¤i yerde, yani iflyerinde bulunan sabit telefon hatt› üzerinden veya
iflletmeye kay›tl› cep telefonuyla ve bu
gelirin elde edilmesi için yap›lan iletiflim hizmetleri üzerinden, bu telefonlar›n faturalar› ile ödenen özel iletiflim
vergisinin gelirin elde edilmesi ile ilgi8
9

sinin oldu¤u konusunda ortak fikir bulunmaktad›r. Art›k telefon hatt› olmayan bir iflyeri düflünülmesi mümkün
de¤ildir. Telefon kullanmadan ticari,
zirai veya mesleki ifl yap›lmas› da
mümkün de¤ildir. Öyleyse bu telefonlarla yap›lan konuflma için ödenen verginin bir maliyet olarak kabul edilmesi
gereklidir.

Bu konuda daha spesifik bir örnek, iflletmelerin GVK 40/5. madde de yer
alan tafl›t giderlerine iliflkin olan›d›r.
‹flletmeler faaliyetlerini devam ettirebilmek için iflletmelerine kay›tl› tafl›tlar›n çeflitli giderlerini muhasebelefltirirken gider olarak yazabilmektedirler.
Tafl›tlar›n akaryak›t masraflar› buna bir
örnektir. Akaryak›t bedelleri içerisinde
çeflitli vergiler bulunmaktad›r. Bunlardan en büyük pay› özel tüketim vergisi
almaktad›r 10 . ‹flletmenin fatural› benzin harcamalar› vergiye tabi gelirin tespitinde komple indirime tabi tutulmaktad›r. Söz konusu bedel içerisinde yer
alan ÖTV ayr›flt›r›larak giderlefltirilmemekte, dolay›s›yla ÖTV iflletmeler
için bir maliyet unsuru kabul edilmektedir.
Gelir ve kurumlar vergisinin gider yaz›lmamas›n›n nedeni bunlar›n gider niteli¤inde de¤il, kâr pay› niteli¤inde ol-

Kaz›m YILMAZ, “Özel ‹letiflim Vergisi Neden Gider Olarak Kabul Edilmemektedir”, Yaklafl›m, Aral›k
2004, say› 144, s. 169

fiükrü KIZILOT, Katma De¤er Vergisi Uygulamas›, Yaklafl›m Yay›nlar›, Ankara, 1996, s. 1212
10 Bugün 2,780YTL‘yi sat›lan akaryak›t›n, rafineri ç›k›fl fiyat› olan 0,733 YTL ile aras›ndaki fark›n, büyük
k›sm› ÖTV ve KDV‘den oluflmaktad›r. fiükrü KIZILOT, Bu da Baflka Bir Rekor, Hürriyet Gazetesi,
15.09.2005
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mas›d›r. Bir baflka deyiflle gelir ve kurumlar vergisi kazanç üzerinden devletin ald›¤› payd›r. Nas›l ki, ortaklar›n ald›klar› kâr paylar› gider de¤ilse, devletin ald›¤› kâr pay› da gider de¤ildir.
Vergilerin zaman›nda ödenmemesi nedeniyle ödenen faiz ve cezalar›n gider
yaz›lmamas›n›n nedeni vergilerin zaman›nda ödenmesinin teflvik edilmesi,
aksi durumlar›n cezaland›r›lmas› amac›na yöneliktir 11 .

Özel iletiflim vergisine iliflkin olarak
5228 say›l› Kanun öncesinde yer alan
düzenlemelerin temel mant›¤›nda cep
telefonu ile görüflmelerin lüks ihtiyaç
oldu¤u fleklinde de¤erlendirilmesiydi 12 .
Ancak 5228 say›l› Kanun ile sabit telefonlar ile internette bu flekilde vergilendirilince temel mant›¤›n lüks ihtiyaçtan ziyade vergi idaresinin yeni bir
gelir kayna¤› oluflturma gereksiniminden kaynakland›¤› anlafl›lmaktad›r.
Görüflümüze göre bu çerçevede özel
iletiflim vergisi, iflletme faaliyeti ile ilgili oldu¤undan vergiye tabi gelirin
tespitinde gider olarak indirilebilmesi
mümkündür. Ancak söz konusu gider
indirimini yapacak mükellef, yüklenici
konumundaki iflletme sahibi olan nihai
tüketici veya kullan›c›lard›r.
Burada yüklenici kavram›n› biraz açmak gereklidir. Vergi yüklenicisi; mal

ve hizmeti sat›n almak suretiyle bu mal
ve hizmetin al›fl bedeli içerisinde vergiyi ödemek zorunda kalan ya da vergiyi en son üzerine alan kiflidir. Kanun
koyucunun iradesine göre tüketim vergileri ve genel muamele vergisinin tüketici taraf›ndan tafl›nmas› gereklidir.
Gerçi verginin yüklenici üzerinde yerleflip yerleflmeyece¤i bir tak›m mikro
ve makro flartlara da ba¤l›d›r. Bu itibarla kanun koyucunun iradesi tamamen gerçekleflmeyebilir. Ne var ki vergi, bizzat tüketici taraf›ndan tahsil edilemez; çünkü vergiye tabi yükümlülerin say›s› çok büyük ve denetlenmeleri
imkans›zd›r. Bu nedenle “mutavass›t
ödeyici” taraf›ndan, nihai tüketicilerin
yüklendi¤i vergilerin, muhatab› olduklar› vergi dairesine yat›rmalar› gereklidir 13 .
Özel iletiflim vergisinin mükellefi noktas›nda kesin bir ayr›m yapmak gereklidir. Buna göre yukar›da da belirtildi¤i üzere, bu verginin mükellefi Telekomünikasyon Kurumu'ndan ruhsat veya
genel izin almak suretiyle telekomünikasyon altyap›s› kurup iflleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan iflletmecilerdir. Dolay›s›yla, ad› geçen kanunun 39'uncu maddesinin alt›nc› f›kras› hükmünün muhataplar› telekomünikasyon hizmeti veren iflletmelerdir.
Yani bu hizmetten faydalanan kullan›-

11 Kaz›m YILMAZ, a.g.m., s.171
12 Kaz›m YILMAZ, a.g.m.,s.171
13 Abdurrahman AKDO⁄AN, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 1999, s. 146; Salih Turhan, Vergi
Teorisi, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi yay›nlar› No:435, ‹stanbul, 1978, s. 64-65
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c›lar mükellef de¤il yüklenici konumdad›r.

Türkiye’de cep telefonu alan›nda faaliyette bulunan 3 tane GSM flirketi, bu
verginin mükellefi durumundad›r. Bu
flirketlerden hizmet alanlar›n, mükellef, sorumlu veya bir baflka s›fatla bu
vergi ile bir iliflkileri yoktur. Söz konusu olan, bu verginin hizmet sunan flirketlerce hizmet bedelinin bir unsuru
olarak, fatura ile müflterilere yans›t›lmas›d›r. Dolay›s›yla bu hizmetlerden
yararlananlar, özünde bu vergiyi ödememekte, sadece söz konusu flirketlere
hizmet bedelini (fiyat›) ödemektedirler. Bu nedenle hizmet sunan flirketlerin, hizmetin bedelini vergiyi de içerecek, yans›tacak flekilde bir fiyatla satmalar› dolay›s›yla ödenen bedel, vergi
tutar›n› da içermifl olmaktad›r. Nitekim
söz konusu verginin ödenmemesi halinde, hizmetten yararlananlar›n hiçbir
flekilde tarhiyata muhatap tutulamamalar› da bunu göstermektedir. Bu nedenle, Gider Vergileri Kanunu'nun 39.
maddesine tabi olmayan hizmet al›c›lar›n›n, bu maddedeki gider yazma yasa¤›na tabi olmas› da düflünülemez 14.
Bu çerçevede vergi idaresi de ayn› görüfle sahip oldu¤unu vermifl oldu¤u bir
özelgede ifade etmifl idi 15 . Buna göre;
“6802 say›l› GK md. 39’da yer alan
özel iletiflim vergisinin gelir ve ku-

rumlar vergisi uygulamas›nda gider
kaydedilemeyece¤i ve mahsup yap›lamayaca¤› hali sadece bu hizmeti
veren telekomünikasyon flirketleri
için geçerlidir. Yani bu hizmetten
faydalanan kullan›c› konumdaki
mükellefler vergiye tabi gelirin belirlenmesinde gider olarak yazabilirler.” Dolay›s›yla vergi idaresinin verdi¤i bu görüfl telekomünikasyon hizmetinden faydalanan gelir ve kurumlar
vergisi mükellefleri için önemli bir
aflama olarak de¤erlendirmek mümkün
olabilir.

Vergi idaresinin bu görüflü yan›nda daha önceki tarihlerde ‹stanbul Defterdarl›¤›n›n verdi¤i farkl› bir görüfl bulunmaktad›r. Buna göre mükelleflerin
telefonlar›na ait faturalar›nda yaz›l›
olan özel iletiflim vergilerinin, 6802 say›l› kanunun 39'uncu maddesi hükmü
gere¤ince gider olarak dikkate al›namayaca¤› ifade edilmifltir16 . Burada
telekomünikasyon hizmetlerinden faydalanan nihai kullan›c›lar›n vergi mükellefi oldu¤u görüflüne dayan›larak
bir de¤erlendirme yap›lm›flt›r.

Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› özelgelerde
ortaya ç›kan bu farkl› görüfller sonucunda yay›nlam›fl oldu¤u 14.10.2005
tarih ve KVK-19/2005-7 say›l› Özel
‹letiflim Vergisinin Gider Kaydedilemeyece¤i hakk›ndaki Sirküler ile, özel

14 Bumin Do¤rusöz, “Özel ‹letiflim Vergisi Gider Yaz›lamaz m›?”, Dünya Gazetesi,
15 Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n 2.8.2005 tarih ve 37964 say›l› Özelgesi
16 ‹stanbul Defterdarl›¤›'n›n 17.3.2005 tarih ve 4248 Say›l› Özelgesi
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iletiflim vergisine iliflkin tüm tereddütleri ortadan kald›rm›fl ve bu verginin gider
yaz›lamayaca¤› görüflünü ortaya koymufltur. Böylece vergi yönetimi, kolayc› bir
yaklafl›mla ve dar bak›fl aç›s› ile yorum yaparak mükellef aleyhine davranm›flt›r.
V- SONUÇ

5228 say›l› Kanun ile özel iletiflim vergisinin gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri taraf›ndan matrah›n belirlenmesinde gider olarak yaz›lamayaca¤›na hükmedilmifltir. Ancak bu hükmün uygulanmas›nda farkl› görüfller ortaya ç›km›flt›r.
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› söz konusu verginin kanunen kabul edilen gider olarak
kabul edilece¤ini ifade ederken, Defterdarl›k yüzeysel bir yorum ile aksini ortaya koymufltur. Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n Sirküleri ile de söz konusu verginin
gider yaz›lamayaca¤› ifade edilmifltir. Yukar›da ifade etti¤imiz görüfller do¤rultusunda nihai kullan›c›lar vergi mükellefi olmay›p yüklenici konumunda olduklar›ndan bunu gider olarak muhasebelefltirebilmeleri gerekti¤i söylenebilir. Zaten
hiç kimse telefon faturalar› ile birlikte ödenen Özel ‹letiflim Vergisinin iflletmeler için iflle ilgili zorunlu bir gider olmad›¤›n› iddia etmesi söz konusu olamaz.
Asl›nda temel çözüm 6802 say›l› Kanunun 39. maddesinde yer alan hükümdeki
mükellefin tan›mlanmas›n›n daha aç›k yap›lmas›d›r. Burada çözüm basittir; idarenin yorum tercihini toplumun büyük bir bölümünün karfl› ç›kamayaca¤› genel
do¤rudan yana kullanmas› ve bu verginin gider yazd›rmas›d›r. Bu flekilde nihai
kullan›c›lar›n söz konusu verginin mükellefi olup olmayaca¤› ortaya ç›kacakt›r.
Böylece ola¤anüstü bir vergi olarak esasen bir döneme mahsus al›nmas› öngörülen özel iletiflim vergisi, sonradan yap›lan düzenlemelerle süreklilik arz eden bir
vergi halini ald›¤›ndan ve al›nan hizmetin bir maliyet unsuru niteli¤ini tafl›d›¤›ndan, kanaatimizce matrah›n tespitinde gider olarak indirilebilmesine imkan sa¤lanm›fl olacakt›r. Ancak idare zoru seçmifl ve bir özelge ile bafllatt›¤› tart›flmay›
bir sirküler ile bitirmifltir. 14 Ekim 2005 tarihinde yay›mlanan 19 nolu Kurumlar
Vergisi sirkülerinde, mükelleflerin telefon faturalar› ile birlikte ödedi¤i özel iletiflim vergilerini gider yazamayaca¤› aç›klanm›flt›r. Böylece kolayca çözümlenecek sorunun çözümü yarg›sal sürece havale edilmifl olmaktad›r. Bu durumda mükelleflerin yapaca¤› bu konuya iliflkin vergi idaresinin yapt›¤› idari ifllemin iptali için mahkemeye baflvurmas›d›r.
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2006 DÖNEM‹ ‹Ç‹N BEL‹RLENEN
ASGAR‹ ÜCRET ÜZER‹NE B‹R
DE⁄ERLEND‹RME
Yrd. Doç. Dr. ‹smail AYDEM‹R
Mu¤la Üniversitesi, Mu¤la Meslek Yüksek Okulu

A

G‹R‹fi
sgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK), 2006 Dönemi için asgari ücreti
belirlemek üzere 4. toplant›s›n› 21.12.2005 tarihinde yapm›flt›r. Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik bakanl›¤›nda, Cengiz DEL‹BAfi yönetiminde toplanan AÜTK’ nun, 2006 y›l› için belirlemifl oldu¤u asgari ücret karar›n› Çal›flma
ve sosyal Güvenlik Bakan› Murat BAfiESK‹O⁄LU aç›klam›flt›r.
Bu çal›flmada 2006 dönemi için belirlenen asgari ücretin kapsam›, iflverene maliyetleri ve asgari ücret üzerinden yap›lan kesintilerin bir de¤erlendirilmesi ve
2006 y›l›nda firmalar›n maliyetlerine yans›mas› üzerinde durulacakt›r.
I. 2006 DÖNEM‹ ‹Ç‹N BEL‹RLENEN ASGAR‹ ÜCRET‹N KAPSAMI
2005 dönemi için asgari ücret rakamlar› 16 yafl›n› doldurmufl olan çal›flanlar için
brüt: 488.700.000 TL, alt›ndakiler için ise 415.800.000 TL olarak (01/01/200531/12/2005 döneminde) belirlenmiflti.
2006 dönemi için bu rakamlar (01/01/2006-31/12/2006) 16 yafl›n› doldurmufl çal›flanlar için 531.000.000 TL,16 yafl›n› doldurmam›fl olanlar için ise 450.000.000.
TL olarak belirlenmifltir.1
2006 dönemi için belirlenmifl olan; 16 yafl›n› doldurmufl ve doldurmam›fl iflçiler
için belirlenmifl asgari ücretten netinin ve iflverene olan toplam maliyetinin hesab› flöyledir:

1

http://www.dunyagazetesi.com.tr/ 21/12/2005, “Asgari Ücret 16 Yafl›ndan Büyükler ‹çin Net
380,46 YTL oldu
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Tablo 1: 2006 Dönemi ‹çin Belirlenen Asgari Ücretin Neti Hesab› Ve
‹flverene Maliyeti

I. ASGAR‹ ÜCRET

II. SSK ‹fiÇ‹ PR‹M‹ %14

III. ‹fiS‹ZL‹K S.FONU % 1

IV. GEL‹R VERG‹S‹ % 15

V. DAMGA VERG‹S‹ % 06

VII. KES‹NT‹LER TOPLAMI

VIII. NET ASGAR‹ ÜCRET (I – VII )
IX. ‹fiVERENE MAL‹YET‹

X. ASG.ÜCR. ÜZER‹NDEN
SSK ‹fiV. PAYI % 19,5
XI. ‹fiVEREN ‹fiS‹ZL‹K

S‹G.FONU % 2

16 YAfi ÜSTÜ
‹Ç‹N TL

YTL

531.000.000

531,00

5.310.000

5,31

74.340.000

16.Y.
DOLMAMIfi
‹fiÇ‹ ‹Ç‹N TL

74,34

YTL

450.000.000

450,00

4.500.000

4,50

63.000.000

63,00

67.702.500

67,70

57.375.000

57,38

150.538.500

150,54

127.575.000

127,58

103.545.000

103,55

87.750.000

87,76

10.620.000

10,62

9.000.000
810.000 *

9,00
0,81

27.135.000***

27,14

126.315.000

126,32

3.186.000

380.461.500

3,19

2.700.000

380,46

322.425.000

2,70

322,43

1.620.000**

XII. ‹fiV.DEN ASG.ÜCR. DIfiINDA
YAP. SSK.KES. TOPLAMI

XIII. ‹fiVERENE MAL‹YET‹
( I + XXII)

114.165.000

645.165.000

114,17

645,17

576.315.000

1,62

576,32

NOT: SSK KAZANÇ ALT SINIRI: 531.000.000 TL/AY

*810.000= (531.000.000-450.000.000= 81.000.000* % 1) ‹flsizlik S.Fonu ‹flçi Pay› Fark›.
** 1.610.000 = (531.000.000-450.000.000=81.000.000 *% 2)”
*** 27.135.000 = (81.000.000* % 14+ %19,5)

“

‹flv.Pay› Fark›

= 81.000.000 * %33,5 = 27.135.000 TL SSK Alt S›n›r Fark›

fiimdide bitirmekte oldu¤umuz 2005 Y›l› için belirlenmifl asgari ücret rakamlar›na göz atal›m.
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Tablo 2: 2005 Y›l› ‹çin Uygulan Asgari Ücretin Neti ve ‹flverene Maliyeti
16 YAfi ÜSTÜ
‹Ç‹N TL

I. ASGAR‹ ÜCRET

II. SSK ‹fiÇ‹ PR‹M‹ %14

488.700.000

488,70

4.887.000

4,89

68.418.000

III. ‹fiS‹ZL‹K S.FONU % 1

IV. GEL‹R VERG‹S‹ % 15
V. DAMGA VERG‹S‹ % 06

VIII. NET ASGAR‹ ÜCRET ( I – VII )
IX. ‹fiVERENE MAL‹YET‹

X. ASG.ÜCR. ÜZER‹NDEN
SSK ‹fiV. PAYI % 19,5

XI. ‹fiVEREN ‹fiS‹ZL‹K

62,31

138.546.450

138,55

YAP. SSK.KES. TOPLAMI

XIII. ‹fiVERENE MAL‹YET‹ ( I + XXII)

2,93

350.153.550

350,15

95.296.500

95,30

9.774.000

9,77

105.070.500

105,07

S‹G.FONU % 2

XII. ‹fiV.DEN ASG.ÜCR. DIfiINDA

68,42

62.309.000
2.932.200

VII. KES‹NT‹LER TOPLAMI

YTL

593.770.500

593,77

2005 Y›l› asgari ücret uygulamas›na bak›ld›¤›nda asgari ücret üzerinden çal›flan
bir iflçinin eline geçen Net ücretin 350,30 YTL, fakat çal›flan bir iflçinin firmaya
maliyeti ise 593,77 YTL oldu¤u görülmektedir.2
II. 2006 ‹Ç‹N ASGAR‹ ÜCRETTE NE DE⁄‹fiT‹

fiimdi 2005 ve 2006 dönemi için belirlenen asgari ücret, asgari ücretin neti ve
ile firmaya getirdi¤i maliyetleri karfl›laflt›r›p art›fl oranlar›n› inceleyelim.

2

http://www.calisma.gov.tr/CGM/asgari_ucret ,25/12/2005.
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Tablo 3: 2005 den 2006’ya Geçerken Asgari Ücret Kalemlerindeki De¤iflimler
2005
(YTL)
488,70

I. ASGAR‹ ÜCRET

II. SSK ‹fiÇ‹ PR‹M‹ %14

68,42

III. ‹fiS‹ZL‹K S.FONU % 1

4,89

IV. GEL‹R VERG‹S‹ % 15
V. DAMGA VERG‹S‹ % 06

VIII. NET ASGAR‹ ÜCRET (I – VII)

74,34

5,92

5,31

0,42

3,19

0,26

62,31

67,70

138,55

150,54

2,93

VII. KES‹NT‹LER TOPLAMI

2006 FARKLAR
(YTL) (art›fllar)
531,00
42,30

5,39

11,99

350,15

380,46

30,31

95,30

103,55
10,62

8,25

0,85

YAP. SSK.KES. TOPLAMI

105,07

114,17

9,10

MAL‹YET‹ ( I + XXII)

593,77

645,17

51,40

IX. ‹fiVERENE MAL‹YET‹
X. SSK ‹fiV. PAYI % 19,5

XI. ‹fiV ‹fiS‹ZL‹K S‹G.FONU % 2

9,77

XII. ‹fiV.DEN ASG.ÜCR. DIfiINDA
XIII. ‹fiVERENE TOPLAM

%
8,65

Not: Bu hesaplamalar 16 yafl›n› doldurmufl çal›flanlar için yap›lm›flt›r

8,65

8,65

Tablo3:’e bakt›¤›m›zda, 2005 den 2006’ya geçerken, asgari ücrette 42,30 YTL.
art›fl olurken, Net asgari ücrette 30,31 YTL art›fl yap›lm›flt›r. Buna karfl›n iflçilik
maliyetlerinde 51,40YTL art›fl meydana gelmifltir. 2006 dönemi için;
531.000.000 TL lik asgari ücret dayal› olarak hesaplanan bir iflçinin firmaya maliyeti 645.165.000 TL. Olarak hesaplanm›flt›r. 2005 y›l› için bu tutar 593.770.500
TL. idi
Bu sonuca göre asgari ücretten 10 iflçi çal›flt›ran bir firman›n, 2006 döneminde
her ay iflçilik maliyetlerinde 51,40*10 = 514,00 YTL, 100 iflçi çal›flt›ran firmaya ise 5.140,00YTL ek maliyet yükü getirmifltir.3
III. 2006 DA ASGAR‹ ÜCRETE DAYALI ‹fiÇ‹L‹K MAL‹YET‹N‹N ANAL‹Z‹
2006 y›l›nda asgari ücrete dayal› olarak hesaplanan bir iflçinin firmaya maliyeti:
645.165.000 TL/Ay d›r. Bunu, kesilen SSK Primleri, kesilen vergiler ve ‹flçiye
ödenen net ücret olarak analiz ediyoruz. 16 yafl›n› doldurmufl bir iflçinin ayl›k
3

‹.AYDEM‹R “ARTIRLAN SSK PR‹MLER‹ VE TAHS‹L ED‹LEMEYEN SSK ALACAKLARI”,
Maliye ve Sigorta Yorumlar› Dergisi, 1 A¤ustos,2003, Y›l:17,Say›:397, s:147
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firmaya olan maliyetinin içinde SSKP. Toplam›: 193.500.000TL, vergi tutar› ise:
70.888.500 TL ve net ücret k›sm› ise 380.461.500 TL dir. Bunu Tablo 4:’den
daha aç›k olarak görebiliriz.
Tablo 4: ‹flçilik Maliyetinden Yap›lan Ayr›mlar

‹flçilik Maliyetini Oluflturan Ö¤eler
‹flçilik Maliyeti

Tutar YTL
645,17

100

70,89

10

SSKP. Toplam›

193,82

Net Ücret

380,46

Kesilen Vergiler

%

30
60

Buradan ç›kan sonuç fludur. Toplam iflçilik maliyetinin % 60 l›k k›sm› iflçiye net
ücret olarak ödenirken, % 10’luk k›sm› vergi olarak ve % 30’luk k›s›m ise sosyal güvenlik kesintisi olarak ödenmektedir. Bu demektir ki firman›n 2006 y›l›nda katlanaca¤› asgari ücrete dayal› olarak oluflan ayl›k iflçilik maliyeti tutar› olan
645,17 YTL’nin 193,82 YTL’sini SSK kesintisi 70,89 YTL sini vergini ise vergi kesintisi olarak ödemek durumunda kalan 380,46 YTL yi ise net ücret olarak
iflçisine ödeyebilmektedir.
fiimdi de SSK ve vergi kesintilerini, iflçiye ödenen net ücret ile karfl›laflt›rarak
oranlar› Tablo 5’ yard›m›yla inceleyelim.
Tablo 5: SSK ve Vergi Kesintilerinin Net Ücrete Oranlar›

Net Ücret ve Kesinti Kalemleri

Tutar YTL

Net Ücret

SSKP. Toplam›

380,46

100

70,89

18,6

193,82

SSK ‹flçi Pay› %15= 79,65

SSS ‹flv. Pay› %21,5=114,17

Kesilen Vergiler
G.V. =67,70

%

D.V = 3,19

51

Tablo 5’den görüyoruz ki, bir çal›flandan kesilen vergi tutar›, çal›flan›n eline geçen net ücretin % 18,6 oran›nda, SSK kurumuna ödenen kesintiler toplam› ise net
ücretin % 51 oran›ndad›r. Vergi ve SSK kesinti toplamlar› 2003 Temmuz döneminde net ücretin % 89’ u oranlar›nda idi. 2006’ da bu oran % 69,6 ya çekilebilmifl durumdad›r. 2006 dönemde kesintilerde net ücret lehinde bir geliflme sa¤lanm›flt›r. Fakat bu yeterli de¤ildir. Önümüzdeki dönemde gelifltirilmelidir.
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Türkiye ‹statistik Kurumu'nun (TÜ‹K)
asgari ücretin belirlenmesinde esas
al›nmak üzere hesaplayarak Asgari
Ücret Tespit Komisyonu'na bildirdi¤i
dengeli beslenmek için gereken günlük
g›da harcamas› tutar›, dört kiflilik bir
ailenin açl›k s›n›r›n›n 563,20 YTL,
yoksulluk s›n›r›n›n ise 1.834,52 YTL
düzeyinde bulundu¤unu gösteriyor.4
Bu da asgari ücret konusunda yaflanan
gerçe¤i gözler önüne sermektedir.

IV. SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME
Bu çal›flmada 2006 y›l› için belirlenen
asgari ücret tutar› ve bu tutara dayal›
olarak hesaplanan asgari ücretin neti
ve bir çal›flan›n firmaya getirdi¤i iflçilik maliyetinin ne oldu¤u konusu incelenmifltir.
Çal›flmada Ulafl›lan Sonuçlar fiöyle
S›ralanabilir:
1. 2006 döneminde asgari ücret 531
YTL olarak belirlenmifl, bundan
çal›flan›n eline geçecek tutar 380,46
YTL olarak hesaplan›rken, asgari
ücretten çal›flan bir kiflinin firmaya
maliyeti 645,17 YTL olarak
hesaplanm›flt›r.
2. 2005’ e göre 2006’da asgari
ücretten çal›flan›n eline geçen net
ücrette 30,31 YTL, iflçilik
maliyetlerinde ise 51,40 YTL’lik
art›fl olarak yans›m›flt›r.

4
5

3. ‹flçilik maliyetlerinde 51,40 YTL’lik
bu art›fl, 10 iflçi çal›flt›ran bir firmaya
514 YTL ek maliyet getirirken,
100 iflçi çal›flt›ran bir firmaya ise
ayda 5.140 YTL ek maliyet yükü
getirmektedir.
4. AÜTK’nun 23 Temmuz 2004’de
yapm›fl oldu¤u toplant›da asgari
ücret, SSKP’ne esas taban ücret ile
birlefltirilmiflti.5 Fakat 2006 y›l› için
16 yafl›n› doldurmam›fl olanlar için
asgari ücret; SSKP’ne esas taban
ücretin alt›nda kald›¤› için bu da,
SSK PR‹M‹ ALT SINIR FARKI
hesab› yap›lmas› gere¤i do¤maktad›r.
Bu ek bir bürokrasi gerektirmektedir.
Hesaplanan bu farklar sonucunda
SSK’na 29,50 YTL ek gelir sa¤lanm›fl
gibi gözükmektedir.
5. 2006’ dönemi için getirilen bu 16
yafl›n› doldurmam›fl olanlar için
SSK PR‹M‹ ALT SINIR FARKI
HESABI uygulaman›n ne derece
prati¤e yans›yabilece¤i tart›fl›lmal›d›r.
Zira Temmuz 2003’de SSK’n›n
kurumlardan toplam tahsil
edemedi¤i alaca¤› 4 Katrilyon 47
trilyon 112 milyar lira idi. Bu flu
soruyu akla getiriyor. SSK Prim
tutarlar› art›kça kurumlardan teoride
SSK’n›n daha fazla prim tahsil
edece¤i hesap ediliyor, fakat her
geçen ay SSK’n›n tahsil edilemeyen
prim alacaklar› ç›¤ gibi büyüyor.

Yeni fiafak Gazetesi Ekonomi Sayfas›, 27/12/2005 “Yeni Asgari Ücret 6 Gün Ancak Yetiyor”
AYDEM‹R, “SSKP.NE ESAS TABAN ÜCRET‹N ASGAR‹ ÜCRETE Efi‹TLENMES‹ ÜZER‹NE B‹R
DE⁄ERLEND‹RME” Y›l:18, Say›:421, 1 A¤ustos 2004, s: 75
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Buradaki çarp›kl›k iyi analiz
edilmelidir. Sonucu tam bilmiyorum,
fakat tahminim 2005’in sonuna
gelindi¤inde SSK’n›n tahsil
edilemeyen alacaklar› epey daha
artm›flt›r diye düflünüyorum.6

Konu ‹lgili Öneriler
1. Asgari ücret üzerinden kesilen vergi
oran› % 10’ civar›na çekilmelidir.
2. SSK Prim oranlar› toplam›, % 36,5
‘lardan %20’lere çekilmelidir.
3. 2006 döneminde asgari ücretin neti
olarak çal›flan›n eline geçen (16
yafl› doldurmufl olanlar için)
380,46 YTL iken, SSK’na ödenen
prim toplam› 193,82 YTL olup, bu
tutar, net ücretin (193,82 YTL/
386,46 YTL) % 51’ne ulaflm›fl
durumdad›r. Bu ülkemizde sosyal
güvenlik maliyetlerinin ulaflm›fl
oldu¤u seviyesi göstermesi
bak›m›ndan önemlidir. Bakanl›k,
Türkiye’de sosyal güvenli¤in

6
7

maliyetlerini azalt›c›, giderlerini
kontrol edici, kurumun tasarruflar›n›
art›c› ve mevcut imkanlar›n en
verimli flekilde nas›l kullan›labilece¤i
konusunda beyin f›rt›nas›
uygulamalar› yaparak, kal›c› ve
gerçek çözümleri araflt›r›p ortaya
ç›kar›lmas› konusunda koordinasyon
uygulama görevini tam üstlenmelidir.
Zannederim dünyada bizim kadar
sosyal güvenlik hizmetlerinin
maliyeti yüksek olan ülke azd›r.

4. SSK, Finans yönetimi aç›s›ndan
köklü bir revizyona tabi tutulmal›d›r.

5. 2003 Y›l› sonunda Türkiye’de 5
milyon kaçak çal›flan›n oldu¤u
resmi kay›tlarda yaz›l›yordu.
Korkar›m bu rakamlar 2005’sonunda
artmam›fl olsun. Bu korkunç rakamlar›n
ard›nda, kaçak çal›flmaya iten
nedenler do¤ru analiz edilerek kal›c›
çözümler üretilmeye gayret edilmelidir.7

AYDEM‹R “ARTIRILAN SSK PR‹MLER‹ VE TAHS‹L ED‹LEMEYEN SSK ALACAKLARI”
agmakale, s:148.
Ayr›ca bknz: SSK ve Ba¤ Kur’un Alacaklar›; www.hurriyetim.com/25/4/2003
AYDEM‹R “ARTIRILAN SSK PR‹MLER‹ VE TAHS‹L ED‹LEMEYEN SSK ALACAKLARI”
a.g.makale,s.147
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AB UYUM SÜREC‹NDE ULUSAL SERMAYE
P‹YASALARIMIZDA ‹ÇER‹DEN
Ö⁄RENENLER‹N T‹CARET‹ VE
MAN‹PÜLASYONA ‹L‹fiK‹N GEL‹fiMELER
Sema fiAH‹N
Sermaye Piyasalar› Uzman›

Dr. Murad KAYACAN (SMMM)
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
E¤itim ve Yay›n Müdürlü¤ü Müdürü

S

ermaye piyasalar›; geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin ekonomilerinde,
halk›n tasarrufa teflvik edilmesi, mal ve hizmet üreten sanayi ve giriflimcinin ucuz kaynak temini, sermayenin tabana yay›lmas›, özel sektörün güçlenmesi, bireylerin at›l birikimlerinin ulusal ekonomik sisteme girmesi, ekonominin ve GSMH’n›n büyümesi ve halka arzlar›n nicelik ve nitelik bak›m›ndan
artmas› gibi bir çok yap›c› ve olumlu görevleri yerine getirirler.
Piyasalar›n sa¤l›kl› ve düzgün bir flekilde ifllemesi, en küçük tasarrufun bile ülke
ekonomisine olan katk›s›n›n artt›r›lmas› ve yat›r›mc›n›n güven içinde bu piyasada ifllemlerini sürdürebilmeleri için kamunun sürekli ayd›nlat›labilmesi ifllevi ve
“bilgide eflitlik” olgusunun mutlaka bulunmas› gereklidir.
Piyasalarda haks›z rekabet ortam› yaratan içeriden ö¤renenlerin ticareti ve manipülasyon (yapay piyasa oluflturma), kamuyu ayd›nlatma ve yat›r›mc›n›n korunmas› ilke ve kurallar›na zarar verdi¤i gibi piyasalarda sa¤l›kl› fiyat oluflumuna
engel olmakta ve etkin piyasa oluflumunu engelledi¤i için bir çok geliflmifl ve geliflmekte olan piyasalarda suç olarak kabul edilmektedir. Sermaye piyasalar›ndan
ekonomik kalk›nma için optimum fayday› elde etmek isteyen ulusal ekonomiler,
f›rsat eflitli¤ini en üst seviyeye ç›karmak ve eflitli¤in bozulmas›n› engelleyecek
tedbirleri de almak zorunda kalm›fllard›r.
‹letiflim teknolojilerinin geliflimiyle do¤ru orant›l› olarak sermayenin ve bilginin
aktar›m›n›n s›n›r tan›mayan bir hal almas›, içeriden ö¤renenlerin ticareti ve manipülasyon suçlar›yla mücadelenin daha da önem kazanmas›na neden olmufltur.
Ülkeler, bu tür piyasa suiistimallerini engellemek, tedbirleri artt›rmak ve sermaye piyasas› suçlar›na iliflkin hükümlerin uygulama alan›n› geniflletmek için yo¤un çal›flmalar yapmakta, iç hukuk düzeniyle birlikte uluslararas› iflbirli¤ini de etkin düzeyde sa¤lamak için iki tarafl› veya çok tarafl› andlaflmalar imzalamaktad›r.
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Avrupa Birli¤i konuyla ilgili olarak,
2003/6/EC say›l› ve 28 Ocak 2003 tarihli Avrupa Konseyi taraf›ndan kabul
edilen Direktif’i ile ekonomik suçlara
düzenlemeler getirmifl ve bu suçlar› iflleyen kifliler için hem para hem de hürriyeti ba¤lay›c› cezalar öngörmüfltür.
Direktif, piyasan›n fleffafl›¤›n› ortadan
kald›ran ve yat›r›mc› güvenini olumsuz yönde etkileyen fiillerin önlenmesi
ve menkul k›ymet yat›r›mc›lar›n›n korunmas› için bu suçlara iliflkin ortak bir
standart oluflturmak amaçl› haz›rlanm›flt›r. Tek Avrupa Sermaye Piyasas›’n›n oluflumunu h›zland›rmak da Direktif’in hedeflerindendir. Direktif ile
uygulamalar›n çerçevesi çizilmifl ve
uygulamaya yönelik kurallar›n belirlenmesi konusunda Komisyon yetkili
k›l›nm›flt›r.
AB Direktifine göre piyasan›n kötüye
kullan›m› temelde içeriden ö¤renenlerin ticareti ve manipülasyon fleklinde
ortaya ç›kmaktad›r. Üye ülkelerde konuyla ilgili farkl› düzenlemeler olmas›
zamanla piyasalarda rekabetin bozulmas›na neden olmufl ve Direktif bu soruna çözüm olarak ayn› tür suistimallerin ayn› yapt›r›mlara tabi tutulmas› gereklili¤ini getirerek üye ülke sistemlerinin birbirine yak›nlaflmas›na katk›da
bulunmufltur.
Direktif’te piyasan›n kötüye kullan›lmas› tan›mlan›rken genel ve esnek tan›mlar tercih edilmektedir. Ancak, piyasa flartlar›na ve teknolojik geliflmelere paralel olarak düzenleme yetkisi
ve denetleyici kurumlara konuya iliflkin yetkiler verilmektedir.
‹SMMMO Yay›n Organ›

‹çeriden ö¤renenlerin ticareti ve manipülasyonun düzenlendi¤i Direktif’te
üç tür manipülasyon tan›mlanm›flt›r;
1- Sermaye piyasas› araçlar›n›n arz ve
talebini yanl›fl ve yan›lt›c› biçimde etkileyen/etkileyebilecek ya da sermaye
piyasas› araçlar›n›n fiyatlar›n›n yapay
veya anormal flekilde oluflmas›n› sa¤layan emirler ve ifllemler,
2- Di¤er yan›lt›c› ve hileli unsurlara
dayanan emir ve ifllemlerin gerçeklefltirilmesi,
3- Sermaye piyasas› araçlar›yla ilgili
yanl›fl veya yan›lt›c› etki yaratan/yaratabilecek nitelikte bilgilerin yay›nlanmas›d›r.
‹çerideki bilgi ise, ihraçc› veya ihraç
edilen menkul k›ymetlere iliflkin ve kamuya henüz aç›klanmam›fl bilgi olarak
tan›mlanmaktad›r. Bilginin “statü sorumlulu¤u” ile do¤mufl olmas› ve “içeridekiler” tan›m›na giren herhangi birisinin bilgiyi edinmesi gerekmektedir.
Menkul k›ymetin ifllem yönün etkileyecek ve menkul k›ymetin piyasa fiyat›n› de¤ifltirici nitelikteki kamuya aç›klanmam›fl her türlü bilgi ayr›cal›kl› içerideki bilgi olarak tan›mlanmakta ve
içeriden ö¤renenlerin ticaretini oluflturan fiiler de Direktifte belirlenmektedir. ‹çerideki bilgiye sahip olman›n
avantaj›ndan yararlanarak kendi hesab›na veya üçüncü bir kifli hesab›na ifllem yap›lmas› yasaklanm›fl, belirtilen
kiflilerin tüzel kiflilik olmas› durumunda yasaklama, bu kifliler hesab›na karar veren ifllem yapan gerçek kiflilere
yönelik olarak belirlenmifltir.
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Üye ülkeler aras›nda menkul k›ymet
piyasalar›nda bütünleflmeyi amaçlayan
Direktif, AB’ye üye olmayan üçüncü
ülkelerle olan iliflkilerde, içeriden ö¤renenlerin ticareti ve manipülasyon ile
ilgili yapt›r›mlar›n, karfl›l›kl› tan›ma ilkelerine göre yap›lacak anlaflmalarla
belirlenmesini öngörmektedir. Üye ülkeler aras›nda oluflturulacak iflbirli¤i
ve bilgi aktar›m›nda ülkeler aras›nda
iyiniyet yaklafl›m› zorunlu olmaktad›r.
Ülkemizde ise piyasa suiistimallerine
yönelik düzenlemeler Sermaye Piyasas› Kanunlar›nda yer almaktad›r. 1981
tarihli 2499 Say›l› Sermaye Piyasas›
Kanunu, 13 May›s 1992’de bir tak›m
de¤ifliklikler yap›larak, de¤iflen koflullara göre tekrar ele al›nm›fl; kamuyu
ayd›nlatma ve bilginin eflit da¤›l›m› ile
fleffaf bir piyasa ortam› yarat›lmas›,
sistemin iflleyifl kurallar›n›n belirlenmesiyle ekonomik suçlara karfl› gereken önlemlerin al›nmas›, piyasa gözetim sisteminin kurulmas› ile ilgili
amaçlara ulafl›lmas›n›n yönü belirlenmifltir.
May›s 1992’de yürürlü¤e giren güncellenmifl Sermaye Piyasas› Kanunu’nda
içeriden ö¤renenlerin ticareti ve manipülasyonlar› yasaklayan 47. madde, bu
tür faaliyette bulunanlara a¤›r para cezas› ve hapis cezas› öngörmektedir.
Madde 47 A-1’de içeriden ö¤renenlerin ticaret ve içerideki kifliler;
“Sermaye piyasas› araçlar›n›n de¤erini
etkileyebilecek, henüz kamuya aç›klanmam›fl bilgileri kendisine veya
üçüncü kiflilere menfaat sa¤lamak
‹SMMMO Yay›n Organ›

amac›yla kullanarak, sermaye piyasas›nda ifllem yapanlar aras›ndaki f›rsat
eflitli¤ini bozacak flekilde mameleki
yarar sa¤lamak veya bir zarar› bertaraf
etmek içerden ö¤renenlerin ticaretidir.
Bu fiili iflleyen 11'inci madde kapsam›ndaki ihraçc›larla, sermaye piyasas›
kurumlar›n›n veya bunlara ba¤l› veya
bunlara hakim iflletmelerin yönetim
kurulu baflkan ve üyeleri, yöneticileri,
denetçileri, di¤er personeli ve bunlar›n
d›fl›nda meslekleri veya görevlerini ifa
etmeleri s›ras›nda bilgi sahibi olabilecek durumunda olanlarla, bunlarla temaslar› nedeniyle do¤rudan veya dolayl› olarak bilgi sahibi olabilecek durumundaki kifliler” olarak tan›mlanm›flt›r.
Sermaye Piyasas› Kanunu, ayr›cal›kl›
bilgi yoluyla ifllem yap›lmas›n› yasaklamakta, menkul k›ymet al›m-sat›m ifllemi yaparak kazanç sa¤lama veya herhangi bir zarardan kaç›nma faaliyetlerini “‹çeriden Ö¤renenlerin Ticareti”
kapsam›nda de¤erlendirmektedir.
Madde 47 A-2 ve A-3 manipülasyon
fiili ve faillerini tan›mlamaktad›r.
Madde 47 A-2’ye göre;

“Yapay olarak, sermaye piyasas› araçlar›n›n, arz ve talebini etkilemek, aktif
bir piyasan›n varl›¤› izlenimini uyand›rmak, fiyatlar›n› ayn› seviyede tutmak, artt›rmak veya azaltmak amac›yla al›m ve sat›m›n› yapan gerçek kiflilerle, tüzel kiflilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenler,”
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Madde 47 A-3’e göre;

“Sermaye piyasas› araçlar›n›n de¤erini
etkileyebilecek yalan, yanl›fl, yan›lt›c›,
mesnetsiz bilgi veren; haber yayan; yorum yapan ya da aç›klamakla yükümlü
olduklar› bilgileri aç›klamayan gerçek
kiflilerle, tüzel kiflilerin yetkilileri ve
bunlarla birlikte hareket edenler” manipülasyon failleri olarak tan›mlanmaktad›r.
‹lgili madde de belirtilen suçlar›n tespit
edilmesi durumunda failler, 2 y›ldan 5
y›la kadar hapis ve 10 milyar liradan
25 milyar liraya kadar a¤›r para cezas›
ile cezaland›r›l›rlar. Suçun ifllenmesinde, bu bentte yaz›l› hallerden iki veya
daha fazlas› birleflirse, hapis cezas›n›n
asgari haddi 3, azami haddi 6 y›ld›r.

Kanunda, içeriden ö¤renenlerin ticaretine yönelik düzenlemeler sadece gerçek kiflileri ilgilendirmekte olup, tüzel
kiflilere iliflkin bir düzenleme bulunmamas›, içeriden ö¤renenlerin ticareti fiilini iflleyenler tan›mlan›rken “11'inci
madde kapsam›ndaki ihraçc›larla, sermaye piyasas› kurumlar›n›n veya bunlara ba¤l› veya bunlara hakim iflletmelerin yönetim kurulu baflkan ve üyeleri,
yöneticileri, denetçileri, di¤er personeli ve bunlar›n d›fl›nda meslekleri veya
görevlerini ifa etmeleri s›ras›nda bilgi
sahibi olabilecek durumunda olanlarla,
bunlarla temaslar› nedeniyle do¤rudan
veya dolayl› olarak bilgi sahibi olabilecek durumundaki kifliler” olarak ifade
edilmifl olsa bile, temaslar› nedeniyle
do¤rudan veya dolayl› olarak bilgi sahibi olabilecek durumdaki kiflilerin ta‹SMMMO Yay›n Organ›

n›m›n›n detayl› yap›lmam›fl olmas› ve
manipülatif eylemlerin tek tek tan›m›n›n yap›lmam›fl olmas›, AB mevzuat›na göre uyumsuzluklar› oluflturmaktad›r.

Ülkemizde sermaye piyasas› suçlar› ile
ilgili yaflanan en büyük sorun, piyasan›n gerçekten uzmanl›k gerektiren,
teknik ve özel bir alan olmas›d›r. Öyle
ki gerek Ticaret Kanunu ve gerekse
Ceza Kanunumuzun K›ta Avrupas› hukukunun dokusuna uygun yap›land›r›lm›fl olmas› Anglo-Sakson hukukuna
uygun olarak yap›land›r›lm›fl olan Sermaye Piyasas› Kanununa göre yer yer
anlay›fl ve hüküm farkl›l›klar›n› do¤urmakta ve bunun neticesinde a¤›rl›kl›
olarak K›ta Avrupas› mevzuat kültürüne uygun bir alg›lama ve hüküm verme
al›flkanl›¤›nda olan Cumhuriyetin Savc›lar› ve Mahkeme Yarg›çlar›n›n sermaye piyasalar›na iliflkin davalar intikal etti¤inde bilirkifliye daha çok baflvurmas› ve mahkemeler aras›nda ayn›
ya da benzer konularda farkl› kararlar
al›nabilmesi durumlar› ortaya ç›kmaktad›r. Görülmektedir ki özel donan›ma
sahip olmadan, savc›l›k ve mahkemelerin genel hukuki bilgileri do¤rultusunda uyuflmazl›klar› çözebilmesi
mümkün de¤ildir. Türkiye’de sermaye
piyasalar› ile ilgili ihtisas mahkemeleri
bulunmad›¤›ndan, bu tür ekonomik
suçlar Asliye Ceza Mahkemelerinin
görev alan›na girmekte, savc› ve hakimlerin gerekli yarg›lamay› yaparak
sa¤l›kl› karar verebilmeleri çok güç olmaktad›r. Bilirkifli atanarak uyuflmaz-
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l›klar›n çözülmeye çal›fl›lmas› yarg› sürecini uzatmakta ve davalar›n mahkeme
koridorlar›nda t›kanmas›na dolay›s›yla da adaletin geç tecelli etmesine yol açmaktad›r.
Son zamanlarda sermaye piyasas› alan›nda ihtisas mahkemelerinin olmamas›ndan kaynaklanan menfi etkinin önüne geçilebilmesi için Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan sermaye piyasas› içerikli dava dosyalar› önceden belirlenmifl ve dolay›s›yla bu konularda tecrübeli hakimlerin görev yapt›¤› belirli mahkemelere
gönderilmektedir. Bu uygulama yukar›da bahsi geçen s›k›nt›y› bir ölçüde de olsa hafifletmektedir.1

Ülkemizdeki içeriden ö¤renenlerin ticareti ve manipülasyon suçlar› ile ilgili suçun tespitinden hukuki sürece kadar geçen zaman ve aflamalara bakacak olursak
karfl›lafl›lan tablo, acil önlemlerin al›nmas› gerekti¤ini çarp›c› bir flekilde ortaya
koymaktad›r.
Tablo 1.’de SPK’n›n son 3 y›lda gerçeklefltirmifl oldu¤u denetim faaliyetlerinin
konulara göre da¤›l›m› bulunmaktad›r.
Tablo 1

Konu

Denetim Çal›flmalar›n›n Konulara Göre Da¤›l›m›
2002

2003

Manipülasyon

115

159

137

411

40.7

TOPLAM

309

333

367

1009

100

‹çeriden Ö¤renenlerin Ticareti
Di¤er

7

187

7

167

Kaynak: SPK 2002, 2003, 2004 Faaliyet Raporlar›

2004 TOPLAM
3

227

17

581

%

1.7

57.6

Yap›lan denetlemelerin yaklafl›k % 42.4’ü, içeriden ö¤renenlerin ticareti ve manipülasyon incelemeleri olup, büyük ölçüde ‹MKB taraf›ndan Kurula iletilen ihbarlara istinaden gerçeklefltirilmektedir.

Dikkat çekici bir nokta son üç y›lda manipülasyon ile ilgili 411 denetim yap›lmas›na karfl›l›k içeriden ö¤renenlerin ticareti denetimlerinin sadece 17 adet olmas›d›r.
1 Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan ‹stanbul Bölgesi Sultanahmet Merkez Adliyelerine sözkonusu dosyalar
aktar›l›rken yak›n zamanda Adalet Bakanl›¤›nca sayanak olarak kullan›lan yasa iptal edildi¤inden Sar›yer Bölge
Mahkemelerine aktar›lmaya bafllanm›fl; Sar›yer Bölge Mahkemeleri görevsizlik iddias›nda bulundu¤undan konu
Yarg›tay›n karar›n› beklemektedir.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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‹çeriden ö¤renenlerin ticareti ve manipülasyon incelemesi sonucunda uygulanan
yapt›r›mlardan biri, suçu tespit edilenlere Kurul Karar Organ› karar›na istinaden
SPK’n›n verdi¤i yetki çerçevesinde borsada ifllem yapma yasa¤› getirilmesidir.
2004 y›l›nda yap›lan denetim faaliyetleri sonucunda, 71’i daha önceden de yasakl› olan 226 gerçek ve tüzel kifliye ifllem yasa¤› getirilmifl, 2004 y›l sonu itibariyle ifllem yasakl› kifli say›s› 399’a ulaflm›flt›r.
Tablo 2 ‹MKB taraf›ndan Kurula iletilen manipülasyon ihbarlar›n›n say›s›na iliflkin bilgileri içermektedir.
Tablo 2
Manipülasyon ‹hbarlar› Hakk›nda Bilgiler
2002 2003 2004 2005
Önceki Y›ldan Devreden ‹nceleme Say›s›
207
205
182
155
‹MKB'den Gelen Dosya Say›s›
104
75
68
SPK’daki Toplam Manipülasyon Dosyas›
311
280
250
Sonuçland›r›lan Dosya Say›s›
106
98
95
Sonraki Y›la Devreden Dosya Say›s›
205
182
155
Kaynak: SPK 2002, 2003, 2004 Faaliyet Raporlar›

Bu verilere göre, y›ll›k sonuçland›r›lan dosya say›s›n›n, bir önceki y›ldan devreden dosyalar› bile karfl›lamad›¤›, toplam dosya say›s›n›n yaklafl›k %35’ini teflkil
etti¤i görülmektedir.
Kurulun yapm›fl oldu¤u denetimler sonucunda, mevzuata ayk›r› ifllem ve eylemleri tespit edilen kifliler hakk›nda, Cumhuriyet Savc›l›klar›na suç duyurusunda
bulunulmaktad›r. Tablo 3 Kurul taraf›ndan yap›lan suç duyurular› üzerine, ilgililer hakk›nda aç›lm›fl Kurulun “müdahil” s›fat›yla kat›ld›¤› ceza davalar›na iliflkin
bilgileri içermektedir.
Tablo 3

SPK Taraf›ndan Yap›lan Suç Duyurular› ve Kamu Davalar› Bilgileri
Y›llar

Konular›na Göre Da¤›l›m

Suç

‹çeriden

Duyurusu Ö¤renenlerin

Manipülasyon Di¤er

Yarg›lama Aflamas›na Göre Da¤›l›m
Savc›l›k

‹ncelemesinde

2002

124

1

78

45

41

2004

124

2

77

45

78

2003
TOPLAM

158

406

1

4

93

64

248

154

Kaynak: SPK 2002, 2003, 2004 Faaliyet Raporlar›

‹SMMMO Yay›n Organ›

150

67

186

Yarg›lamas›

Karara

Devam

Ba¤lanan

40

43

46

0

Eden
84

170
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7

50

Son 3 y›l içinde yap›lan 406 suç duyurusundan sadece 50’sinin karara ba¤lanmas› yarg› sürecinin ne kadar a¤›r ilerledi¤ini göstermektedir.
Karara ba¤lanan 50 davaya iliflkin bilgiler Tablo 4’te incelenmifltir.
Tablo 4

SPK Taraf›ndan Yap›lan Suç Duyurular› Üzerine Aç›lan ve
Karara Ba¤lanan Davalara ‹liflkin Bilgiler

Suç

Karara

2002

43

2004

0

Duyurusu Ba¤lanan
2003
TOPLAM

Mahkumiyet Erteleme Görevsizlik
0

38

0

0

7

1

50

1

1

Ön

Ödeme
0

Takipsizlik Beraat
4

0

1

0

1

4

0

39

1

1

8

0

0

Kaynak: SPK 2002, 2003, 2004 Faaliyet Raporlar›

0

0

0

Erteleme: 4616 say›l› 23 Nisan 1999 tarihine kadar ifllenen suçlardan dolay›
flartl› sal›vermeye, dava ve cezalar›n ertelenmesine dair kanun uyar›nca verilen
yarg›laman›n ertelenmesine dair kararlard›r.
Görevsizlik: 4487 say›l› Kanun ile SPKn. Md. 47/B-5 hükmündeki suçun müeyyidesinin idari para cezas›na dönüfltürülmesi nedeniyle gerekli ifllem yap›lmak
üzere mahkemelerce dosyan›n Kurula gönderilmesine iliflkin kararlard›r.
Tüm bu rakamlar gösteriyor ki; yüksek say›da suç duyurusu yap›lmas›na karfl›l›k hala SPK’da beklemekte olan fazla say›da manipülasyon dosyas› bulunmaktad›r. Dosyalar›n oluflturulmas›, soruflturma, inceleme ve suç duyurusu için geçen sürenin 2-3 y›l sürdü¤ü gözlenmektedir.

Suç duyurusunun ard›ndan bafllayan süreçte, savc›n›n dava aç›l›p aç›lmayaca¤›na karar vermesi, mahkeme sürecinin bafllamas› ve sonuçlanmas› y›llarca sürmektedir. Yarg›daki bu gecikme son derece dinamik bir yap›ya sahip olan piyasalarla uyuflmamakta, piyasalar› olumsuz etkilemekte ve cezan›n cayd›r›c›l›¤›n›
zay›flamaktad›r.
SONUÇ

Sermaye piyasalar›nda, güven unsurunu zedeleyen ve etkin bir piyasa oluflmas›n› engelleyen en önemli olumsuzluklar, içeriden ö¤renenlerin ticareti ve manipülasyon olarak s›ralanabilir.

Bilginin öneminin kavranmas›, bilgiye eriflimin adil olmas› ve bilginin kötüye
kullan›lmas›n›n engellenmesi gerekmektedir. Piyasalar›n sa¤l›kl› ve güvenilir bir
flekilde ifllemesini engelleyen bu fiillerin, ayr›nt›lar›yla tan›mlar›n›n yap›lmas›,
‹SMMMO Yay›n Organ›

151

Mali ÇÖZÜM - 73

daha da önemlisi hukuki ve cezai yapt›r›mlar›n›n son derece a¤›r olmas›, fiillerde cayd›r›c› etki yaratmaktad›r.
AB sürecinde h›zla ilerleyen ülkemizde, sermaye piyasas› suçlar›, mevcut
sistemde gözetim ve denetim mekanizmas›n›n yeterince güçlü olanaklara sahip olmamas› ve hukuki düzenlemelerde, müeyyidelerin cayd›r›c›l›ktan uzak
olmas› ile yo¤unlaflm›flt›r.
‹MKB gözetim ve denetim uzmanlar›n›n yapt›klar› ön inceleme raporlar›n›n
SPK’ya gönderilmesi, SPK uzmanlar›n›n ayn› raporlar üzerinde yeniden inceleme yaparak Kurul’un karar organ›na göndermesi ve karar organ›n›n raporlar› inceleyerek Cumhuriyet Savc›l›¤›na raporla birlikte ihbar etmesi ortalama 2-3 y›l sürmektedir. Bunun üzerine Cumhuriyet Savc›l›klar› SPKanunu’nun 49. maddesi uyar›nca fiili iflleyen kifli yada kifliler hakk›nda zorunlu
olarak haz›rl›k soruflturmas› yapmakta,
bu kiflilerin yarg› önüne ç›kmas› süresi
de birkaç seneyi bulmaktad›r.
Oysa ki ihtisas mahkemelerinin oluflturulmas›, yarg›ya intikal eden bir dosyan›n çok daha h›zl› bir flekilde sonuçland›r›lmas›n› sa¤layaca¤› gibi failler
üzerinde de cayd›r›c› etki yapacakt›r.
Sermaye piyasalar› ile ilgili ihtisas
mahkemesinin olmamas›, konuyla ilgili yeterli bilgisel donan›ma sahip olmayan savc› ve yarg›çlar›m›z›n bilirkifli
incelemesine baflvurmas›na neden olmaktad›r. Ancak bilirkifliler, emekli
banka müdürlerinden veya mali müfla‹SMMMO Yay›n Organ›

virlerden seçilmekte, konuya yeterince
vak›f olmayan kiflilerin inceleme ve
tespitlerine baflvurulmaktad›r. Tüm bu
olumsuzluklar dava sürecini uzatmakta, karara ba¤lanan davalarda da oransal olarak az say›da ceza veya mahkumiyetin oldu¤u gözlenmektedir. Özetle, yarg› sürecinin bir an önce h›zlanabilmesi ve sa¤l›kl› çal›flabilmesi için
ihtisas mahkemeleri zaruri bir hal alm›flt›r.

Uygulamada görülen önemli sorunlardan biri de, içeriden ö¤renenlerin ticaretinde temaslar› nedeniyle do¤rudan
veya dolayl› olarak bilgi sahibi olabilecek durumdaki kiflilerin tan›m›n›n detayl› yap›lmam›fl olmas› ve hangi faaliyetlerin manipülasyon suçu kapsam›na
girdi¤inin tan›mlanmam›fl olmas›d›r.
Mevzuat›m›zda bulunan büyük boflluklar bu fiilleri ifllemeyi daha kolay ve
rahat hale getirmifl ve zaman içerisinde
artarak karfl›m›za ç›kmas›na neden olmufltur. Manipülatif faaliyetlerin ayr›nt›l› bir flekilde belirtildi¤i bir düzenlemenin yap›lmas› manipülatif ifllemin
ispatlanmas› aç›s›ndan çok büyük
önem arzetmektedir. Gerek Sermaye
Piyasas› Kanunu’nda gerekse Türk Ceza Kanunu’nda, manipülatif ifllem kapsam›na giren faaliyetler tek tek tan›mlanmal› ve müeyyideleri cayd›r›c› özellikte olmal›d›r. Her ne kadar kanunda;
“belirtilen suçlar›n tespit edilmesi durumunda failler, 2 y›ldan 5 y›la kadar
hapis ve 10 milyar liradan 25 milyar liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›rlar” ve “Birinci f›kran›n (A), (B)
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ve (C) bentleri uyar›nca verilecek a¤›r para cezalar› üst s›n›rla ba¤l› olmaks›z›n
suçun ifllenmesi suretiyle temin edilen menfaatin üç kat›ndan az olamaz” (S.P.
Kanunu md. 47/C bendi ile) fleklinde yapt›r›m belirtilmifl olsa bile, bu cezalar,
manipülasyondan zarar görmüfl yat›r›mc›lar›n zararlar›n›n karfl›lanmas›, piyasan›n ve yat›r›mc›lar›n yaflad›¤› güven kayb› aç›s›ndan önemsiz rakamlard›r ve
cayd›r›c› nitelik tafl›mamaktad›r. E¤er tafl›sayd› örne¤in manipülasyon suçuyla
19 farkl› tahtada 23 ayr› suç duyurusu yap›lan bir sermaye piyasas› oyuncusunun
olamamas› gerekirdi.2
Unutulmamas› gereken en önemli nokta, AB’ye üyeli¤in yolunun güçlü ekonomiden, güçlü ekonominin iyi iflleyen sermaye piyasalar›ndan geçti¤idir.
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GERÇEKLEfiEN GET‹R‹LER‹, REEL GET‹R‹
BAZINDA KARfiILAfiTIRILMASI VE
2006 YILINDAK‹ DURUM
Dr. Suphi ASLANO⁄LU
K›r›kkale Üniversitesi
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi,
‹flletme Bölümü

Ali ERBAfiI
K›r›kkale Üniversitesi
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi,
‹flletme Bölümü

F

I. G‹R‹fi
inans sektörünün gittikçe önem kazand›¤› ve reel sektöre göre getirisinin
daha fazla oldu¤u günümüzde, finansal yat›r›m araçlar›n›n önemi h›zla artmaktad›r. Gelirleri ile giderleri aras›nda müspet fark bulunan, bir baflka ifade ile fon fazlas› olan bireylerin, günümüzde bu tasarruflar›n› yat›r›ma dönüfltürme e¤ilimi gittikçe art›fl göstermektedir. Bu amaçla, tasarruf sahiplerince yat›r›m
yap›lacak finansal araçlar›n seçimi konusunda çok yönlü bir de¤erlendirmenin
yap›lmas› gerekir Bu çal›flmada; finansal yat›r›m araçlar› özellikle vergilendirme
boyutuyla ele al›narak risk, getiri, yat›r›m süresi, yat›r›m miktar›, enflasyon, likidite gibi birtak›m faktörlere de¤inilmifl ve 2005 y›l› itibariyle bir y›ll›k gerçekleflen veriler ›fl›¤›nda finansal yat›r›m araçlar›n›n reel getirileri hesaplanm›fl olup
bu araçlar›n reel getiri baz›nda bir karfl›laflt›rmas› yap›lm›flt›r. Ayr›ca, finansal
araçlar›n vergilendirilmesinde 2006 y›l› itibariyle uygulanacak de¤ifliklikler incelenmifltir.
II. F‹NANSAL YATIRIM ARAÇLARI VE VERG‹LEND‹R‹LMES‹
Finansal yat›r›m araçlar›, gelecekteki bir nakit ak›m› üzerinde sahip olunan hakk› gösteren araçlar olup, fon fazlas› olan birimlerden fon ihtiyac› olan birimlere
do¤ru kaynak transferini sa¤lar. Bu kaynak transferi ile finansal yat›r›m araçlar›n›n tafl›d›¤› kaç›n›lmaz riskler fon fazlas› ve fon ihtiyac› olan birimler aras›nda
paylaflt›r›lm›fl olur.1
1

SARIKAMIfi Cevat vd., Sermaye Piyasalar› ve Finansal Kurumlar, Anadolu Üniversitesi Yay›nlar› No:
957, Eskiflehir 1999, s.57.
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‹flletmelerin daha fazla kar edebilmeleri için veya pazar paylar›n› koruyabilmeleri için yat›r›m yapmaya ihtiyaçlar›
vard›r. Yat›r›m için gerekli olan fon ise
özkaynaklardan ve yabanc› kaynaklardan temin edilir. Di¤er taraftan, tasarruf sahipleri ise tasarruflar›n› enflasyondan korumak için ellerindeki fonlar› piyasada bulunan finansal araçlara
yat›r›rlar.
Ülkemizde geleneksel finansal yat›r›m
araçlar› banka mevduat hesab›, alt›n,
döviz, devlet tahvili, hazine bonosu ve
hisse senedi olarak s›n›fland›r›labilir.
Finansal yat›r›m araçlar›n› bunlar›n d›fl›nda birkaç flekilde s›n›fland›r›lmak
mümkün olmakla birlikte ve tasarruf
sahiplerince bu araçlar›n seçimi öznel
bir tercih olmakla birlikte bu çal›flmada, piyasada en çok ilgi gören finansal
araçlar gözönünde bulundurulmufltur.
Bu araçlar; hazine bonosu ve devlet
tahvili, repo, yat›r›m fonlar›, dolar, euro, vadeli mevduat, döviz mevduat›, alt›n ve hisse senetleridir.
Para ve sermaye piyasalar›nda ifllem
gören finansal yat›r›m araçlar›ndan elde edilen kazanç ve iratlar›n vergilendirilmesi, ilgilendirdi¤i taban›n geniflli¤inin yan› s›ra vergi uygulamalar›n›n
önemli ekonomik sonuçlar do¤urmas›n›n da etkisiyle her zaman yo¤un bir ilgi görmüfl ve çeflitli tart›flmalara konu
olmufltur.

Genel olarak bak›ld›¤›nda Türk Vergi
Sisteminin ve özelde Gelir Vergisi Kanununun menkul k›ymetlerden elde
edilen gelirleri üç grup içerisinde ta‹SMMMO Yay›n Organ›

n›mlayarak vergilemeyi amaçlad›¤›
söylenebilir;
1) Do¤rudan menkul k›ymetlerden elde
edilen gelirlerin menkul sermaye irad›
olarak vergilendirilmesi,

2) Menkul k›ymetlerin elden ç›kar›lmas› dolay›s›yla elde edilen gelirlerin de¤er art›fl kazanc› (di¤er kazanç ve irat)
olarak vergilendirilmesi,

3) Gelir menkul k›ymetlerden elde
edilmesine karfl›n, elde edildi¤i organizasyon dikkate al›narak ticari kazanç
veya kurum kazanc› olarak vergilendirilmesi.
Bu bölümde, sözkonusu finansal araçlar s›ralanarak bu araçlar›n vergisel boyutu üzerinde durulacakt›r.
1) Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili:

Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin 5 numaral› bendinde her nevi tahvil
ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut ‹daresi, Kamu Ortakl›¤› ‹daresi ve
Özellefltirme ‹daresince ç›kar›lan menkul k›ymetlerden sa¤lanan gelirlerin
menkul sermaye irad› olarak de¤erlendirilece¤i belirtilmifltir. Tahvil ve bonodan faiz ve al›m sat›m kazanc› olmak
üzere iki farkl› gelir elde edilebilir. Faiz, tahvil ve bonolar›n vadesine kadar
elde tutulmas› halinde elde edilen ve
Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesi
uyar›nca menkul sermaye irad› say›lan
bir gelir türüdür. De¤er art›fl kazanc›
ise, bu menkul k›ymetlerin vadesinden
önce elden ç›kar›lmas› halinde ortaya
ç›kar ve Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80. maddesine tabi bir kazançt›r.
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Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinde gelir vergisi stopaj› %0 olarak uyguland›¤› için elde edilen gelir üzerinden herhangi bir verginin kesilmesi
sözkonusu de¤ildir. 2005 y›l›nda elde
edilen gelirden GVK m.76/2 uyar›nca
Hazine taraf›ndan tespit edilen enflasyon indirim oran›n›n düflülmesi gerekir. (Enflasyon indirim oran›, 2005 y›l› yeniden de¤erleme oran›n›n ayn› dönemde hazine bonosu ve devlet tahvili
ihalelerinde oluflan bileflik ortalama faiz oran›na bölünmesiyle bulunur) Enflasyon indirimi düflüldükten sonra, bulunacak tutar›n 174.033,88 YTL’si gelir vergisinden istisna tutulmufltur
(GVK geçici m.59) Enflasyon indirimi
ve ‹stisna düflüldükten sonra kalan tutar›n 15.000 YTL’yi aflmas› durumunda aflan tutar›n GVK. m.86/c uyar›nca
beyan edilmesi gerekmektedir.

5281 say›l› “Vergi Kanunlar›n›n Yeni
Türk Liras›na Uyumu ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun” ile 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlü¤e girmek üzere GVK’ye
eklenen geçici 67. madde ile 20062015 y›llar› aras›nda elde edenlerin
mükellefiyet durumlar› ve hukuki niteliklerine ba¤l› olmaks›z›n, menkul k›ymetler ve di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n elde tutulmas› ve elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan gelir üzerinden
banka veya arac› kurumlar yada menkul sermaye iratlar›n› ödeyenler taraf›ndan %15 gelir vergisi tevkifat› yap›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. GVK’nun
an›lan geçici 67. Maddesi kapsam›nda
‹SMMMO Yay›n Organ›

2006-2015 y›llar› aras›nda elde edilen
devlet tahvilleri ve hazine bonosu faizleri de tevkif suretiyle vergilendirilecektir. Di¤er bir ifadeyle, 01.01.2006
tarihinden itibaren ihraç edilecek hazine bonosu ve devlet tahvillerinin faiz
geliri ve al›m-sat›m kazanc› %15 stopaja tabi tutulacak, stopaj nihai vergi
oldu¤u için ayr›ca tutar› ne olursa olsun beyannamenin verilmesi ise sözkonusu de¤ildir.

2) Repo:
Gelir Vergisinin Kanununun 75. maddesinin 14 numaral› bendi gere¤ince,
menkul k›ymetlerin geri al›m veya sat›m taahhüdü ile iktisap veya elden ç›kar›lmas› karfl›l›¤›nda sa¤lanan menfaatler menkul sermaye irad› olarak kabul edilmifltir.
Tasarruf sahiplerinin k›sa vadeli fonlar›n› piyasa koflullar›na göre de¤iflen faiz oranlar› üzerinden günlük veya daha
uzun vade ile fon ihtiyac› bulunan kurulufllara kulland›rmas› durumunda repo geliri elde edilir. Gelir Vergisi Kanununun Geçici 55. maddesi uyar›nca
repo-ters repo geliri elde eden gerçek
kifliler bu gelirler için beyanname vermeyecekler ve banka gelirleri nedeniyle beyanname verilmesi durumunda bile bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir. Bu gelir için nihai vergi
kaynaktan kesilen gelir vergisi tevkifat›d›r. GVK. 94. Maddesine göre, 2005
itibariyle repo gelirlerinden %22 oran›nda stopaj kesintisi yap›lmaktad›r.
01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere bu tarihten sonra elde edi-
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len repo gelirleri GVK’nun geçici 67.
Maddesi hükmüne göre %15 oran›nda
tevkifata tabi tutulacakt›r. Stopaj nihai vergi oldu¤u için ayr›ca tutar› ne olursa olsun beyannamenin verilmesi ise
sözkonusu de¤ildir.

3) Yat›r›m Fonlar›:
Yat›r›m fonlar›, kat›lma belgeleri ihraç
ederek tasarruf sahiplerinin bu kat›lma
belgeleri karfl›l›¤›nda portföye yat›r›m
yapmalar›na imkan tan›yan, riskin da¤›t›lmas› ve portföy çeflitlendirmesi ilkelerine göre faaliyet gösteren fonlard›r. Bu fonlar, de¤iflik risk gruplar›ndaki sermaye piyasas› araçlar›na yat›r›m
yapabilme ve profesyonel portföy yönetimi hizmeti sunabilme olanaklar› ile
yat›r›mc›lar›n beklenti ve taleplerine
yan›t verebilecek esneklikte tasarlanabilir. Bu özellikleri ile yat›r›mc›lar,
külfetli ve yüksek maliyetli bireysel
portföy yönetiminden vazgeçerek bu
fonlara yönelmektedir. Bunun do¤al
bir sonucu olarak, sermaye tabana yay›lmakta ve sermaye piyasas› yoluyla
ülke ekonomisine katk› sa¤lanmaktad›r.
Yat›r›m fonlar›, vadelerine ve risk derecelerine göre A Tipi ve B Tipi olmak
üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Vadelerinin
k›sa olmas›, düflük risk tafl›mas› ve likidite h›z› dikkate al›nd›¤›nda, daha düflük getiri sa¤lamas›na karfl›n en çok ilgi gören yat›r›m fonu B Tipi Likit Fonlar›d›r. Bu nedenle, çal›flmam›zda yat›r›m fonlar› kavram› için B Tipi Likit
Fonlar üzerinden hesaplamalar yap›lacakt›r. B Tipi Likit Fonlardan elde edi‹SMMMO Yay›n Organ›

len gelirler üzerinden GVK. 94. Maddesine göre, %10 oran›nda kaynakta
kesinti yap›lmaktad›r. GVK. Geçici
55. Maddesi gere¤ince, elde edilen yat›r›m fonlar› gelirleri, tutarlar› ne olursa olsun beyan edilmemekte olup kaynakta kesinti nihai vergileme olmaktad›r.

01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere Sermaye Piyasas› Kanunu’na göre kurulan yat›r›m fonlar›n›n
bu tarihten sonra elde edilen gelirleri
GVK’nun geçici 67. Maddesi hükmüne göre %15 oran›nda stopaja tabi tutulacak olup stopaj nihai vergi oldu¤u
için ayr›ca tutar› ne olursa olsun beyannamenin verilmesi ise sözkonusu
de¤ildir.

4) Dolar:

Dövizin getirisi üzerinden %0,1 oran›nda stopaj yoluyla kambiyo vergisi
kesilmekte olup kur fark› kazançlar›n›n
beyan›na gerek olmad›¤› için sözkonusu stopaj nihai vergilemedir.
5) Euro:

Dövizin getirisi üzerinden %0,1 oran›nda stopaj yoluyla kambiyo vergisi
kesilmekte olup kur fark› kazançlar›n›n
beyan›na gerek olmad›¤› için sözkonusu stopaj nihai vergileme olmaktad›r.
6) YTL Mevduat Faizi:

Bankaya yat›r›ld›¤› tarihten ancak belli bir süre sonra çekilebilen mevduatlar
vadeli mevduat (Time Deposit) olup,
bu mevduatta vade süresi birkaç ay
(örne¤in 3 ay) gibi k›sa bir süre yada
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bir y›l veya daha fazla gibi uzun bir süre olabilmektedir 2. Bankalar piyasadan toplad›klar› mevduatlar için tasarruf sahiplerine belirli dönemler için belirli oranda faiz verirler. Mevduat faizleri GVK m.75/7’ye göre; bankalara,
bankerlere, tasarruf sand›klar›na, tevdiat kabul eden di¤er müesseselere yat›r›lan vadeli ve vadesiz paralara ödenen faizler, bunlar›n d›fl›nda kalan kifli
ve kurulufllardan devaml› olarak para
toplama ifli ile u¤raflanlar›n her ne flekil
ve ad alt›nda olursa olsun toplanan paralara sa¤lanan gelirler ve menfaatler
ile bankalar ve 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu’na göre kurulan arac›
kurumlar aras›ndaki para piyasas›nda
de¤erlendirilen paralara ödenen faizler
olarak say›lm›flt›r.

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 55.
maddesi uyar›nca; elde edilen ve tevkif
suretiyle vergilendirilen mevduat faiz
geliri için tam mükellef gerçek kifliler
(bu gelirler için) beyanname vermeyecekler ve banka gelirleri nedeniyle beyanname verilmesi durumunda bile bu
gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir. Mevduat faizi gelirleri için nihai vergileme gelir vergisi tevkifat›d›r.
GVK 94. Maddesi 8/b bendine göre, 1
y›l ve daha uzun vadeli mevduat hesaplar›ndan yap›lan stopaj kesintisi
%7’dir.

2

01.01.2006 tarihinden itibaren mevduat hesaplar›na ödenecek faizlerden
%15 oran›nda tevkifat yap›lacak olup
sözkonusu hesaplar›n aç›l›fl tarihinin
2005 y›l› olmas› veya 2005 y›l›nda vadesinin yenilenmifl bulunmas› durumu
de¤ifltirmeyecektir. Tevkifat nihai vergi oldu¤u için ayr›ca tutar› ne olursa olsun beyannamenin verilmesi ise
sözkonusu de¤ildir.
7) Döviz Tevdiat Hesab› Faizi:

GVK. 94. Madde 8/a bendine göre, 1
y›l ve daha uzun vadeli döviz mevduat
hesaplar›ndan %18 oran›nda stopaj kesintisi yap›lmaktad›r. GVK. Geçici 55.
Maddesi gere¤ince, elde edilen döviz
mevduat faizinin tutar› ne olursa olsun
beyan edilmemekte olup kaynakta kesinti nihai vergileme olmaktad›r. Döviz mevduat›n›n reel getirisi hesaplan›rken kur fark›n›n da dikkate al›nmas› gerekmektedir.
01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere döviz tevdiat hesab› faizine uygulanacak stopaj oran› %18’den
%15’e düflecektir. Döviz tevdiat hesab›nda da kaynakta kesinti sözkonusu
oldu¤u için tutar› ne olursa olsun beyanname verilmesi sözkonusu de¤ildir.

8) Alt›n: Alt›n ile ilgili herhangi bir
vergilendirme söz konusu de¤ildir.
9) Hisse Senetleri:

Anonim flirketlere paydafll›¤› ifade

AYPEK Nevzat, BAN Ünsal, Finans, Bankac›l›k, Borsa ve D›fl Ticaret Terimleri Sözlü¤ü, Gazi Kitabevi,
Ankara, Haziran 2002, s.524.
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eden hisse senetlerinin, elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar 193 say›l›
Gelir Vergisi Kanununa göre de¤er art›fl kazanc› olarak vergilendirilmektedir. Ancak bu kapsamda vergilendirilecek kazanc›n di¤er kazanç ve irat olarak vergiye tabi olabilmesi için hisse
senetlerinin iktisab›n›n ivazl› (hisse senetlerinin ediminde para veya para ile
temsil edilen bir de¤erin ödenmifl olmas›) olmas› gerekmektedir.
GVK.’nun 80. maddesi hükmüne göre,
ivazs›z olarak iktisap edilenler hariç
olmak üzere tam mükellef kurumlara
ait hisse senetlerinin belirli koflullarda
elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar›n de¤er art›fl kazanc› say›laca¤›
hükme ba¤lanm›flt›r. GVK.’nun 4842
say›l› kanunla de¤iflik 80/1. Maddesi
“ivazs›z olarak iktisap edilenler, Türkiye’de kurulu menkul k›ymet borsalar›nda ifllem gören ve üç aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile
tam mükellef kurumlara ait olan ve bir
y›ldan fazla süreyle elde tutulan hisse
senetleri hariç, menkul k›ymetlerin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar” de¤er art›fl kazanc› say›laca¤› hükmünü amirdir.
Di¤er bir ifadeyle, hisse senetlerin elden ç›kar›lmas›ndan ortaya ç›kan kar›n
vergilendirilebilmesi için, sat›n al›nan
hisse senetlerinin Türkiye’de kurulu
menkul k›ymet borsalar›nda ifllem gö-

renlerin 3 ay, tam mükellef kurumlara
ait olanlar›n ise 1 y›ldan daha k›sa bir
sürede elden ç›kar›lmas› gerekir. Bu
duruma göre, gerçek kifliler sat›n ald›klar› ‹MKB’de ifllem gören hisse senetlerini üç aydan, di¤erlerinin ise 1 y›ldan fazla süreyle elde tutuktan sonra
satmas› durumunda elde edilen al›m
sat›m kazançlar›n›n beyan edilmesi
sözkonusu de¤ildir. GVK.’nun 4783
say›l› kanunla de¤ifltirilen 80. maddesinin 6/3. bendine göre, “bir takvim
y›l›nda elde edilen de¤er art›fl kazanc›n›n 13.000 YTL’lik k›sm› gelir vergisinden müstesnad›r”. Bu durumda, bir
takvim y›l›nda hisse senetlerinin elden
ç›kar›lmas›ndan do¤an de¤er art›fl kazanc›n›n 13.000 YTL’lik k›sm› safi kazanca dahil edilmeyecektir 3.
GVK. Mük. Md. 81/son maddesine göre, de¤er art›fl kazanc›n›n hesaplanmas›nda hissenin edinme de¤eri, elden ç›kar›ld›¤› ay hariç olmak üzere D‹E taraf›ndan belirlenen TEFE art›fl oran›nda artt›r›l›p sat›fl bedeli ile k›yaslanmaktad›r. GVK. Mük. Md. 80/f.3’e göre, 2005 y›l›nda ortaya ç›kan kazanc›n,
13.000 YTL’yi aflan k›sm› “de¤er art›fl
kazanc›” olarak gelir vergisine tabi tutulmaktad›r.
Yukar›da ifade edilen süre, 5281 Say›l› Kanunun 27. maddesi gere¤ince 1
Ocak 2006 tarihinden itibaren 2 y›l
olarak uygulanacak olup 2 y›ldan fazla

3 DE⁄ER Nuri, “Hisse Senetlerinin 2005 ve 2006 Y›llar›nda Elden Ç›kar›lmas›ndan Sa¤lanan Kazançlar›n
Vergilendirilmesi”, Yaklafl›m Dergisi, Y›l:13, Say›:145, Ekim 2005, s.41-42.
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elde tutulan hisse senetlerinin kazanc› beyana ve stopaja tabi olmayacakt›r. Banka ve arac› kurumlar›n, al›m sat›m›na arac›l›k etti¤i hisse senetlerinin al›m-sat›m
fark› %15 stopaja tabi olup kazanc›n tutar› ne olursa olsun beyana tabi olmayacakt›r. Sat›fl›n 2 y›l içinde yap›lmas› durumunda sat›fl kazanc› stopaja tabi de¤il
ancak beyana tabi olacakt›r 4. Vadeli ifllem ve opsiyon borsas›nda al›nan kontratlar ise stopajdan hariç tutulmufltur.
Yukar›da ayr›nt›l› olarak ifade edilen finansal araç gelirleriyle ilgili olarak
2005’te uygulanan ve 2006 y›ll›nda uygulanacak vergilendirme sistemini karfl›laflt›rmal› olarak afla¤›da tabloda görüldü¤ü gibi özetlemek mümkündür 5;
Finansal Araçlar›n 2005 ve 2006 Y›l› Gelirlerinin Vergisel Durumu
Gelir Türü
Stopaj Oran› (%)
Beyana Tabi Olma Durumu
2005
2006
Hazine Bonosu2005 Y›l›: 25.07.2001’den sonra
Devlet Tahvili
0
15
ihraç edilenlerde enflasyon indi
rimi ve 174.033 YTL istisna dü
flüldükten sonra kalan k›s›m
15.000 YTL’yi aflarsa beyan
edilecek,
2006 Y›l›: Tutar› ne olursa olsun
beyana tabi de¤il
Repo
22
15
Tutar› ne olursa olsun beyan yok
Yat›r›m Fonlar›
(B Tipi Fon)
10
15
Tutar› ne olursa olsun beyan yok
Mevduat Faizi
18-7
15
Tutar› ne olursa olsun beyan yok
Döviz Tevdiat
Hesab› Faizi
24-18
15
Tutar› ne olursa olsun beyan yok
Hisse Senedi
Al›m-Sat›m Kaz.
0
15
2005 Y›l›: Borsada 3 ay içinde
di¤erleri bir y›l içinde sat›l›rsa
beyana tabi, bu sürelerin afl›lma
s› durumunda beyan yok (13.000
YTL istisna var)

4 KIZILOT fiükrü, “Anonim fiirketlerde Hisse Sat›fl›n›n Vergilendirilmesi ve Baz› ‹nce Noktalar”, Yaklafl›m
Dergisi, Y›l: 13, Say›:150, Haziran 2005, s.17.
5 KIZILOT fiükrü, Menkul K›ymet ve Di¤er Sermaye Piyasas› Araçlar›n›n 2005 ve 2006-2015 Dönemi
Getirilerinin Vergilendirilmesi”, Yaklafl›m Dergisi, Y›l:13, Say›:154, Ekim 2005, s.29-30.
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Alacak Faizi

0

0

Döviz

0.1

0.1

Alt›n

0

0

2006 Y›l›: 2 y›ldan fazla elde
tutulan hisse senetlerinin kazanc›
beyana ve stopaja tabi de¤il, 2 y›l
içinde sat›l›rsa stopaja tabi ancak
kazanç tutar› ne olursa olsun
stopaja tabi de¤il

Belli bir tutar› (2005 y›l›nda 800
YTL) aflmas› halinde tamam›
beyan edilir

Tutar› ne olursa olsun beyana
tabi de¤il
Beyan yok

III. F‹NANSAL YATIRIM ARAÇLARININ SEÇ‹M‹NDE D‹KKAT ED‹LECEK NOKTALAR
Finansal yat›r›m araçlar›n›n seçiminde, bireysel yat›r›mc›lar›n dikkat etmesi gereken bir tak›m faktörler bulunmaktad›r. Bunlar; getiri, risk, likidite, vergi miktar›, yat›r›m miktar›, yat›r›m süresi ve enflasyondur.

1) Getiri: Yat›r›m enstrüman›n›n ne kadar nominal getiri sa¤lad›¤›, yat›r›mc› aç›s›ndan oldukça önemli bir faktördür. Bir yat›r›m enstrüman›n›n vergi oran›, riski
ne kadar düflük yada likiditesi ne kadar yüksek olursa olsun nominal getirisi düflükse yat›r›mc› için cazip bir araç de¤ildir.

2) Risk: Risk-getiri dengesi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, yat›r›m enstrüman›n›n riski
artt›kça getirisinin artmas› beklenir. Ancak, bu durum her zaman ayn› sonucu
vermeyebilir. Riski yüksek olan bir enstrüman oldukça düflük bir getiri sa¤larken
yada hiç getiri sa¤lamazken, riski düflük olan bir enstrüman oldukça yüksek bir
getiri sa¤layabilir. Ancak genelde riskin artmas› ile getirinin artaca¤› düflünülmelidir. Oldukça yüksek getiri sa¤layan bir yat›r›m enstrüman›n›n yüksek risk tafl›yaca¤› gözard› edilmemelidir. Örne¤in, borsa çok kazand›ran fakat risk ve bilgi
isteyen bir yat›r›m enstrüman›d›r.

3) Likidite: Yat›r›m enstrüman›n›n istenildi¤i anda paraya çevrilmesi, yat›r›m›
seçimini etkileyen önemli etkenlerden birisidir. Küçük bireysel yat›r›mc›lar, her
an parasal ihtiyaç hissetmelerinden dolay› genellikle likidite h›z› yüksek enstrümanlara yönelmektedirler. Konuya bu aç›dan bak›ld›¤›nda yat›r›mc›lar, baz› yat›r›m enstrümanlar›n› yüksek oranda nominal getiri sa¤lamalar›na ra¤men portföylerine dahil etmek istemeyebilmektedirler. Örne¤in, vadeli mevduat hesab›ndaki tasarrufun vadesinden önce çekilmesi durumunda elde edilecek getiri düflecektir.
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4) Vergi Miktar›: Yat›r›m arac›na uygulanan vergi oran›n›n yüksekli¤i; ya da
indirim, istisna ve muafiyetin az oluflu, yat›r›m› olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biridir. Verginin cayd›r›c› etkisi, yat›r›m enstrüman›n›n talebini
etkileyen son derece önemli bir faktördür

5) Yat›r›m Miktar›: Baz› yat›r›m araçlar›n›n tercih edilmesi, belirli miktardaki
bir yat›r›m› gerektirebilir. Örne¤in; bir adet yat›r›m fonunun bedeli olmadan, bu
enstrüman›n seçilme ihtimali bulunmamaktad›r. Yat›r›mda bulunulmas› düflünülen ve 15 YTL de¤erindeki yat›r›m fonuna, 10 YTL bütçe ile sahip olmak mümkün bulunmamaktad›r.

6) Yat›r›m Süresi: Bir tak›m yat›r›m enstrümanlar›, fonun belirli bir süre ba¤lanmas› gereklili¤ini, bir baflka ifade ile vade kavram›n› ön plana ç›karmaktad›r.
Örne¤in; hazine bonosuna yat›r›m yapmay› düflünen bir yat›r›mc›, vadesi dolana
kadar sözkonusu enstrüman› elinden ç›karamayacakt›r. Yat›r›m süresi, yat›r›m
yap›lacak enstrüman›n ne oldu¤unu belirleyen önemli etkenlerden biri olmaktad›r.

7) Enflasyon: Yat›r›m araçlar›ndan elde edilen getiri, ülke içerisindeki enflasyon oran›n›n alt›nda ise yat›r›mc› için uygun bir araç kabul edilmemektedir. 10
birimlik getiri, 15 birimlik enflasyon karfl›s›nda de¤erini yitirmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda enflasyon, tasarruflar›n yat›r›m araçlar›na aktar›lmas›n› etkileyen önemli bir faktör olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
IV. F‹NANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GET‹R‹ BAZINDA
KARfiILAfiTIRILMASI

Afla¤›da mevduat faizi, borsa endeksi, dolar, euro ve alt›ndan oluflan 5 finansal
yat›r›m arac›n›n D‹E Kas›m 2005 verilerine göre 3 ayl›k, 6 ayl›k, y›ll›k ve y›ll›k
ortalama baz›nda nominal getirileri ile ÜFE ve TÜFE’ye indirgenmifl reel getirileri Tablo 1’de verilmifltir.
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Tablo 1: Finansal Yat›r›m Araçlar›n›n Nominal ve Reel Getirileri (Kas›m 2005 %)
Dönem/Y›l
Yat›r›m
Nominal
Reel Getiri (%)
Araçlar›
Getiri (%) TÜFE
TÜFE
Mevduat faizi (Brüt)
4,13
3,60
-0,14
Borsa Endeksi (‹MKB 100)
19,90
19,29
14,98
3 Ayl›k
Dolar
1,20
0,69
-2,95
Euro
-3,10
-3,59
-7,08
Külçe alt›n
11,10
10,54
6,54
Mevduat faizi (Brüt)
8,15
7,81
3,32
Borsa Endeksi (‹MKB 100)
42,10
41,65
35,76
6 Ayl›k
Dolar
-0,70
-1,02
-5,13
Euro
-8,00
-8,29
-12,10
Külçe alt›n
10,00
9,65
5,09
Mevduat faizi (Brüt)
15,65
13,83
7,47
Borsa Endeksi (‹MKB 100)
53,10
50,69
42,27
Y›ll›k
Dolar
-6,20
-7,68
-12,83
Euro
-14,90
-16,24
-20,92
Külçe alt›n
0,20
-1,38
-6,89
Mevduat faizi (Brüt)
16,38
8,87
7,45
Y›ll›k
Borsa Endeksi (‹MKB 100)
45,26
35,89
34,11
Ortalama
Dolar
-5,62
-11,70
-12,86
Euro
-3,78
-9,98
-11,16
Külçe alt›n
0,93
-5,58
-6,81
Kaynak: www.die.gov.tr

Di¤er finansal araçlardan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilinin y›ll›k net getirisi
%25,7(6), Reponun getirisi %17(7), B Tipi Likit Fonlar›n›n getirisi %18(8) ve
Döviz Tevdiat Hesab›n›n getirisi %3(9) olarak hesaplanm›flt›r.
6 IMKB verilerine göre, Tahvil ve Bono Piyasas›’nda 2004 y›l› ortalama oranlar ve D‹BS getiri endeksleri
zerinden yap›lan hesaplama sonucudur.
7 2004 y›l› getirileri dikkate al›narak aktif büyüklü¤üne göre on büyük bankan›n belirledi¤i 1 y›ll›k repo
oranlar›n›n brüt ortalamas›d›r.
8 2004 y›l› getirileri dikkate al›narak aktif büyüklü¤üne göre on büyük bankan›n belirledi¤i B Tipi Likit
Fonlar›n getiri oranlar›n›n brüt ortalamas›d›r.
9 2004 y›l› getirileri dikkate al›narak aktif büyüklü¤üne göre on büyük bankan›n belirledi¤i Döviz Tevdiat
Hesab› faiz oranlar›n›n brüt ortalamas›d›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›

163

Mali ÇÖZÜM - 73

Yukar›da ifade edilen ve reel getiri yüzdeleri verilen her finansal yat›r›m arac›na 2005 y›l›nda 20.000 YTL ile yat›r›m yapan bir yat›r›mc›n›n Kas›m 2005 itibariyle y›ll›k olarak elde edece¤i net getiriler afla¤›daki gibi hesaplanm›flt›r.
Hesaplamada, ÜFE’ye indirgenmifl reel getirilerden ilgili finansal yat›r›m arac›na ait vergi tevkifat› yap›ld›ktan sonra net getiriye ulafl›lm›flt›r.
1) Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili:

20.000 YTL x %25,7 = 5.140 YTL (Net Faiz)

2005 y›l›nda uygulanan vergi oran› %0’d›r. Ayr›ca, istisna s›n›rlar›n› aflan bir getiri sözkonusu olmad›¤› için beyanname ve herhangi bir vergi söz konusu de¤ildir.
2) Repo:

20.000 YTL x %17 = 3.400 YTL (Brüt Faiz)

3.400 YTL x %22 = 748 YTL (Gelir Vergisi Stopaj›)
3.400 YTL – 748 YTL = 2.652 YTL (Net Faiz)
3) Yat›r›m Fonlar›:

20.000 YTL x %18 = 3.600 YTL (Brüt Getiri)

3.600 YTL x %10 = 360 YTL (Gelir Vergisi Stopaj›)
3.600 YTL – 360 YTL = 3.240 YTL (Net Getiri)
4) Dolar:

20.000 YTL / 1.35 YTL (10 ) = 14.815 USD (20.000 YTL karfl›l›¤› USD)

14.815 USD x % (-7,68) = -1.138 (ÜFE’ye göre USD’de reel y›ll›k %7.8 düflüfl
var)
1.138 USD x 1 USD (1.35 YTL) = -1.536 YTL (Elde edilen Net Zarar)

ÜFE ile indirgendi¤inde 20.000 USD’lik yat›r›m üzerinden reel olarak 1.536
YTL net zarar elde edildi¤i için kambiyo vergisi sözkonusu de¤ildir.
5) Euro:

20.000 YTL / 1.59 YTL (11 ) = 12.579 EURO (20.000 YTL karfl›l›¤› EURO)

12.579 EURO x % (-16.24) = -2.043 (ÜFE’ye göre EURO’da y›ll›k %16.24
düflüfl var)
2.043 EURO x 1 EURO (1.59 YTL) = 3.248 YTL (Elde edilen Net Zarar)
10 30 Kas›m 2005 tarihinde 1 USD = 1.35 YTL’dir.
11 30 Kas›m 2005 tarihinde 1 EURO = 1.59 YTL’dir.
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ÜFE ile indirgendi¤inde 20.000 EURO’luk yat›r›m üzerinden reel olarak 3.248
YTL net zarar elde edildi¤i için kambiyo vergisi sözkonusu de¤ildir.
6) YTL Mevduat Faizi:

20.000 YTL x %13.83 = 2.766 YTL (Brüt Faiz)

2.766 YTL x %7 = 194 YTL (Gelir Vergisi Stopaj›)
2.766 YTL – 194 YTL = 2.572 YTL (Net Faiz)

ÜFE ile indirgendi¤inde 20.000 YTL’lik yat›r›m üzerinden net olarak 2.572 YTL
mevduat faizi elde edilmifltir.
7) Döviz Tevdiat Hesab› Faizi:

Euro’nun 2004 y›l› verilerine göre getirisi, dolardan fazla oldu¤u için döviz mevduat›n›n getirisinin hesaplanmas›nda euro yat›r›m› yap›ld›¤› varsay›lm›flt›r.
20.000 YTL / 1.59 YTL (12 ) = 12.579 EURO (20.000 YTL karfl›l›¤› EURO)

12.579 EURO x %3 = 377 EURO (Brüt faiz)

377 EURO x %18 = 68 (Gelir Vergisi Stopaj›)

377 EURO – 68 EURO = 309 EURO (Net Faiz)

309 EURO x 1.59 YTL = 491 YTL (YTL baz›nda Net Faiz)
8) Alt›n:

20.000 YTL x %(-1.38) = -276 YTL (Elde Edilen Net Zarar)

ÜFE ile indirgendi¤inde 20.000 YTL’lik alt›n yat›r›m üzerinden reel olarak 276
YTL zarar elde edilmifltir.
9) Hisse Senetleri (Borsa):

20.000 YTL x %50.69 = 10.138 YTL

ÜFE ile indirgendi¤inde 20.000 YTL’lik hisse senedi yat›r›m üzerinden reel olarak 10.138 YTL net getiri elde edilmifltir. Elde edilen kazanç bir y›l içinde elden
ç›kar›ld›¤› varsay›lsa bile 13.000 YTL’yi geçmedi¤i için herhangi bir vergilendirme sözkonusu de¤ildir.
2005 y›l› Kas›m ay› D‹E verilerine göre yap›lan hesaplamalar sonucunda, finansal araçlar›n 20.000 YTL’lik yat›r›m karfl›l›¤›nda elde ettikleri net getirileri karfl›laflt›rmal› olarak afla¤›da Grafik 1’de gösterilmifltir;

12 30 Kas›m 2005 tarihinde 1 EURO = 1.59 YTL’dir.
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V. SONUÇ

Finansal yat›r›m araçlar›n›n vergilendirilmesi, ilgilendirdi¤i taban›n geniflli¤inin
yan›s›ra vergilendirmenin önemli ekonomik sonuçlar do¤urmas› nedeniyle özellikle hassas dengeler içinde bulunan Türkiye ekonomisi aç›s›ndan büyük bir
öneme haizdir. Bu çal›flmada, öncelikle finansal yat›r›m araçlar›n›n vergisel boyutu ele al›nm›fl ve 2006 y›l›nda vergilendirmede meydana gelen de¤ifliklikler
ifade edilmifl olup finansal yat›r›m araçlar›n›n seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler ele al›nm›flt›r. Daha sonra, 2005 y›l› Kas›m ay› itibariyle D‹E verileri, vergi kesintileri ve di¤er veriler göz önünde bulundurularak finansal yat›r›m
araçlar›n›n reel getirileri hesaplanm›fl ve bu araçlar›n reel getiri baz›nda karfl›laflt›r›lmas› yap›lm›flt›r. Yap›lan hesaplamalar ›fl›¤›nda, 2005 y›l›nda en karl› finansal yat›r›m arac› hisse senetleri olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Hisse senetlerini
s›ras›yla hazine bonosu ve devlet tahvili, yat›r›m fonlar›, repo ve YTL mevduat
faizi ile takip etmektedir. Bu s›ralama nezdinde; vergilendirme, getiri, risk, likidite, vergi miktar›, yat›r›m miktar›, yat›r›m süresi ve enflasyon gibi faktörler dikkate al›narak finansal araçlara yat›r›m yap›lmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r.

19 BDDK,2002,S.2-3.
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BA⁄IMSIZ DENET‹M fi‹RKETLER‹ ‹Ç‹N
ULUSAL VE ULUSLARARASI
DÜZENLEMELERLE UYUMLU ÇOK
YÖNLÜ B‹R ‹Ç KONTROL ANKET
FORMU ÖNER‹S‹1
Dr. Tamer AKSOY

Y

ÖZET
aflanan küresel skandallar›n akabinde iç kontrol olgusu, iflletme hedeflerine ulaflmada hayatiyet arzeden kritik bir ifl haline gelmifltir. 2002 y›l›nda
ABD’de ç›kar›lan Sarbanes Oxley Yasas› (SOX) ile ba¤›ms›z d›fl denetimin üstlendi¤i sorumluluk da ciddi biçimde art›r›lm›flt›r. Bu yasayla kurumsal
yönetim ba¤lam›nda, iflletme hedeflerine ulafl›labilmesi ve finansal raporlaman›n
do¤rulu¤unun ve gerçekli¤inin temini aç›s›ndan, iç kontrol sistemlerinin oluflturulmas› ve etkinli¤inin sa¤lanmas› noktas›nda ba¤›ms›z denetçilere do¤rudan
tasdik (attestation) yükümlülü¤ü getirilmifltir. ‹ç kontrol sisteminin kurulmas›,
etkinli¤inin sa¤lanmas› ve de¤erlendirilmesi SOX baflta olmak üzere UDS dahil
birçok ulusal ve uluslararas› standart ve düzenlemelere konu edilmifltir. Tüm bu
düzenlemelerde, iflletmelerin hedeflerine ulaflmada iç kontrol ve iç kontrol sistemindeki etkinli¤in sa¤lanmas› gere¤i ve önemi vurgulanmaktad›r. ‹ç kontrolün
öneminin artmas› ile beraber, ba¤›ms›z denetçiler aç›s›ndan, iç kontrol sistemini de¤erlendiren ve etkinli¤ini ölçen araçlar da büyük önem kazanm›flt›r. Çal›flmam›zda, kurumsal yönetim, COSO, SOX, etik, ulusal ve uluslararas› standart
ve düzenlemelerle uyumlu, iflletmenin bütününü kavrayan çok yönlü bir iç kontrol anket formu önerilmektedir. Anket formunun yap›lacak ba¤›ms›z denetimlerde, iç kontrol sistemlerinin varl›¤›n›n ve etkinli¤inin seri, gerçekçi, isabetli ve
do¤ru bir biçimde belirlenebilmesinde yard›mc› olabilece¤i ve denetimin planlama aflamas›nda derinlemesine incelenecek konular›n önceden tesbiti aflamas›nda yararl› olaca¤› düflünülmektedir. Anket formunun ayr›ca, iflletme hedeflerine
ulaflabilme, potansiyel risklerin proaktif belirlenebilmesi, ba¤›ms›z d›fl denetime
1

(‹flletmenin bütününü kavrayan çok yönlü anket önerisi, COSO-Sarbanes Oxley Yasas›-Kurumsal
Yönetim- Etik ‹lkeler-UDS-Ulusal ve Uluslararas› Düzenlemeler ile uyum arzedecek flekilde tasarlanm›flt›r.)
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yüklenen ciddi sorumlulu¤unun yerine
getirilebilmesi ve daha da önemlisi iflletme faaliyetlerine yönelik çal›flanlar›n katk›s›n›n (düzeltici, önleyici, gelifltirici, yarat›c› vb. nitelikteki) temininde interaktif biçimde önemli rol oynamas› beklenmektedir.
Anahtar Kavramlar: ‹ç kontrol, iç kontrol sistemi, ba¤›ms›z d›fl denetim, iç
kontrol anket formu.

G‹R‹fi
“‹ç Kontrol Sistemi” bir flirketin hedeflerine ulaflmas›na yard›mc› olmak
amac›yla flirket yönetimi taraf›ndan
belirlenmifl tüm politika ve prosedürleri (iç kontrolleri) ifade eder.2 ‹ç kontrol
sistemi, yönetim politikalar›na ba¤l›l›k, iflletme varl›klar›n›n korunmas›,
yolsuzluk ve hatalar›n önlenmesi ve
tespit edilmesi, muhasebe kay›tlar›n›n
do¤rulu¤unun ve güvenilirli¤inin sa¤lanmas› ve mali raporlaman›n do¤ru ve
zaman›nda haz›rlanmas› gibi flirketin
verimlili¤ini artt›racak yöntemleri ve
prosedürleri kapsamaktad›r.
Etkin bir ‹ç Kontrol Sisteminin (‹KS)
varl›¤›, hedeflere ulaflma ve finansal
raporlamalar›n güvenilirli¤inin temini
yan›nda, belirlenen politikalara ve yasal/yönetsel düzenlemelere uygunlu¤un sa¤lanmas› aç›s›ndan büyük önem
tafl›maktad›r. Bu nedenle, d›fl denetimin planlanmas› aflamas›nda, yap›la2

cak denetim çal›flmas›n›n kapsam›, uygulanacak testlerin niteli¤i, niceli¤inin
saptanabilmesi vb hususlar›na yönelik
olarak, müflteri iflletmenin ‹KS’nin incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle
iç kontrol, genel kabul görmüfl denetim standartlar› baflta olmak üzere, çok
çeflitli ulusal ve uluslararas› standartlara ve düzenlemelere konu olmufltur.
Bunlara ilaveten, skandallar›n akabinde ç›kar›lan Sarbanes Oxley Yasas›
(SOX) ve di¤er düzenlemeler ile, iflletme yönetimi ve ba¤›ms›z d›fl denetçilerin sorumluluklar› ciddi boyutta artt›r›lm›flt›r. Borsaya tabi flirket yönetimleri ve ba¤›ms›z denetimle görevli d›fl
denetçilere, ‹KS’nin etkin çal›flmas›n›
temin konusunda çok önemli bireysel
ve kurumsal sorumluluklar getirilmifltir. Dolay›s›yla, ba¤›ms›z d›fl denetçilerce ‹KS’nin etkinli¤inin seri, gerçekçi, isabetli ve do¤ru bir biçimde belirlenebilmesi önem arzetmektedir. Ayr›ca, bu durumun SOX ve kurumsal yönetim do¤rultusunda ba¤›ms›z denetçilerce tasdik edilmesi zorunlulu¤u,
‹KS’nin süratli ve etkin biçimde incelenebilmesini daha da önemli hale getirmifltir. Sorumluluklardaki art›fl, ba¤›ms›z denetçilerce bu amaç do¤rultusunda kullan›lacak enstrümanlar›n da
önemini art›rm›flt›r.
Çal›flmada, ba¤›ms›z d›fl denetim uy-

IFAC, IAASB, “ISA-400 Risk Assessments and Internal Control”, Handbook of International Auditing,
Assurance and Ethics, January 1st, 2005, s.268
Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu (TÜDESK), “UDS-400 Risklerin Belirlenmesi ve ‹ç Kontrol”,
Uluslararas› Denetim Standartlar›, Türmob yay›n›, No:238, Ankara, 2004, s.4
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gulamalar›nda, iç kontrol sistemlerinin
etkinli¤inin seri, gerçekçi, isabetli ve
do¤ru bir biçimde belirlenebilmesinde
yard›mc› olabilece¤i düflünülen çok
yönlü bir iç kontrol anket formu önerilmektedir. Çal›flma, sonuç ve kaynakça
ile sona ermektedir.

1. ‹Ç KONTROL ETK‹NL‹⁄‹N‹N
ÖNEM‹ VE ‹Ç KONTROL YAPISI
1.1.Kurumsal Yönetim, Sarbanes
Oxley Yasas›, COSO ‹ç Kontrol
Yap›s› ve Tan›ma Yöntemleri
Kurumsal yönetim (corporate governance), küresel etkili skandallar sonras›nda gündeme ilk kez ABD’de ortaya
ç›kan bir kavram olup, flirket faaliyetlerinde fleffafl›k, adil olma, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin hakim olmas›n› öngörmektedir 3.
Kurumsal yönetimdeki önemli unsurlar flunlard›r: iflletmenin pay sahipleri,
yönetim kurulu, murahhas yönetici
(CEO), üst düzey yöneticiler, do¤ru ve
güvenilir finansal raporlama ve kamuya yönelik bildirim ve aç›klamalar ile
bunlara yönelik sorumluluk düzeyi, iç
denetim, iç kontrol ve risk yönetim
mekanizmalar›, bunlar›n iç kontrol sistemlerinin etkin iflletilmesi, ba¤›ms›z
d›fl denetim, finansal raporlama ve ba¤›ms›z d›fl denetim baflta olmak üzere
flirketlere yönelik kamusal gözetim vb.
SOX, flirket kurumsal yönetim süreci
3
4

ile muhasebe ve denetim uygulamalar›
üzerinde çok köklü de¤ifliklikler ve sorumluluklar getirmektedir. SOX, flirket
yöneticilerinin sorumluluklar›, kamuya
aç›klanan finansal tablolar›n kapsam›n›n geniflletilmesi, bu konudaki yönetim, denetim ve gözetim sorumluluklar›n›n art›r›lmas›, flirket denetim kurullar›n›n ba¤›ms›zl›¤› ve ifllevlerinin daha etkin hale getirilmesi, flirket yöneticileri ve çal›flanlar› için öngörülen cezai yapt›r›mlar ve Amerikan Menkul
K›ymetler ve Takas Komisyonu’nun
(SEC) yetkilerinin geniflletilmesi, muhasebe ve denetim uygulamalar›n›n
düzenlenmesi gibi yönetim, denetim
ve gözetime iliflkin çok çeflitli konular›
yeniden düzenleyerek disipline etmektedir.
SOX ve di¤er düzenlemeler ile, iflletme
yönetimi ve ba¤›ms›z d›fl denetçilerin
sorumluluklar› ciddi boyutta artt›r›lm›flt›r. Borsaya tabi flirket yönetimleri
ve ba¤›ms›z denetimle görevli d›fl denetçilere, ‹KS’nin etkin çal›flmas›n› temin konusunda çok önemli bireysel ve
kurumsal sorumluluklar getirilmifltir.
Dolay›s›yla, ba¤›ms›z d›fl denetçilerce
‹KS’nin etkinli¤inin seri, gerçekçi, isabetli ve do¤ru bir biçimde belirlenebilmesi önem arzetmektedir.
Dünyada iç kontrol sistemlerine yönelik farkl› modeller oluflturulmufltur. Bu
sistemlerin en belli bafll›lar› flunlard›r :4

QUIEVREUX, Cristophe, “The Requirements of the Sarbanes-Oxley Act are Making Internal Audit a
Critical Function for Dealing with Corporate Governance Issues”, The 2003-ECIIA European
Conference of Internal Auditing, Hotel President WTC, Brussels, 16&17 October 2003, s.8
CANGEMI, M.P., SINGLETON, T., Managing the Audit Function:A Corporate Audit Department
Procedures Guide, 3rd edition, John Wiley&sons inc., 2003, s.72-76
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(COSO, CobiT, eSAC, SysTrust vb).
COSO (Committee of Sponsoring Organizations) bu sistemlerin içerik aç›s›ndan en geniflidir ve di¤erlerine nazaran iflletmenin bütününü kapsayan
bir yaklafl›md›r. COSO Komitesi,
Amerikan Muhasebe Birli¤i (AAA),
Amerikan Sertifikal› Kamu Muhasipleri Enstitüsü (AICPA), Finans Yöneticileri Enstitüsü (FEI), Uluslararas› ‹ç
Denetçiler Enstitüsü (IIA) ve Yönetim
Muhasebecileri Enstitüsünün (IMA)
bilefliminden oluflmaktad›r.

Genel tan›m›yla iç kontrol, belirlenen
amaçlara ve hedeflere ulaflmak için iflletme yönetimince kabul edilen politikalar ile uygulanan usul ve yöntemlerin bütününü ifade eder. COSO ise iç
kontrolü flöyle tan›mlam›flt›r5. “‹ç kontrol, mali tablolar›n güvenilirli¤i, faaliyetlerin ve ifllemlerin etkinli¤i ve verimlili¤i, faaliyetlerin yasa ve yönetmeliklere uygunlu¤unu sa¤lama konusunda s›n›rl› bir güvence vermek üzere,
flirket üst yönetimi veya yönetim kurulu taraf›ndan oluflturulan ve kontrol
edilen bir yöntemler bütünüdür.”

‹ç kontrolün olmad›¤› ve/veya etkinli¤inin sa¤lanamad›¤› durumlar, flirket
varl›klar›n›n kayb›na, yönetimin eksik
ya da hatal› kararlar almas›na, suistimallere ve çeflitli kay›plara (müflteri,
karl›l›k, verimlilik vb.) sebebiyet verir6
Etkin çal›flan ‹KS, iflletme yönetimi ve

sahipleri için oldu¤u kadar, ba¤›ms›z
denetçiler için de büyük önem tafl›maktad›r. ‹ç kontrol sistemi ba¤›ms›z
d›fl denetçilerce de gözden geçirilmelidir. Çünkü, ba¤›ms›z denetim çal›flmas›n›n planlanmas›nda dikkate al›nan
faktörlerin bafl›nda, müflteri firman›n
‹KS yer almaktad›r. Etkin bir ‹KS, ba¤›ms›z denetim çal›flmas›n›n kalitesini
olumlu yönde etkiler. Bir d›fl denetçinin amac›, firman›n muhasebe sistemindeki hesaplar›n ve üretilen finansal raporlamalar›n güvenilirli¤i ile mali y›l bitiminde yapaca¤› denetimde uygulayaca¤› ifllemlerin türünü, içeri¤ini,
derinli¤ini vb. belirlemektir. ‹KS’nin
denetçilerce incelenmesi, üzerinde yo¤unlafl›lmas› ve derinlemesine incelenmesi gereken temel risklerin önceden
ve do¤ru biçimde saptanabilmesine,
denetime harcanan sürenin k›salmas›na, dolay›s›yla müflteri firman›n daha
az ücret ödemesine de neden olur.
‹KSnin etkinli¤i art›kça, denetim riskinin azalmas› sözkonusu olacakt›r. ‹flletmelerde etkin bir ‹KS, iflletmede çal›flanlar›n sorumluluklar›n› yerine getirmelerinde, iflletmenin hedeflerinin
baflar›lmas›nda önemli rol oynamaktad›r. Bir firmadaki ‹KS, o firma denetimini son derece yak›ndan etkilemektedir. Etkili ve güvenilir bir ‹KSnin iflletmede kurulabilmesi, yürütülebilmesi
ve etkinli¤inin sa¤lanabilmesi için, uy-

5 SAWYER, L. B., DITTENHOFER, M.SCHEINER, H.JAMES, Sawyer’s Internal Auditing:The Practice of
Modern Internal Auditing, 5 th edition, IIA, Florida, USA, 2003, s.57-59.
6 PRICEWATERHOUSECOOPERS, fiirketlerde ‹ç Kontrol ve ‹ç Denetim Fonksiyonu, Ankara, 3 Aral›k 2003, s.3
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gun bir iç kontrol çevresinin7 sa¤lanmas› ve sistemin dayand›¤› varsay›mlar›n iyi bilinmesi gerekir. ‹ç kontrol sistemi, finansal tablolarda yer alan bilgilerin ve bunlara dayanak oluflturan muhasebe kay›tlar›n›n mutlak surette do¤ru
olduklar› anlam›na gelmeyece¤i gibi, ifllemlerin yasa ve yönetmeliklere uygunlu¤u konusunda eksikliklerin ve zaafiyetlerin olabilece¤i olas›l›¤›n› da ortadan kald›rmaz. ‹flletme çal›flanlar›n›n
yanl›fl kararlar› ve kar›flt›klar› yolsuzluklar sistemin etkin olarak çal›flmas›n›n
önündeki engellerdir 8. Bundan dolay›d›r ki, bir iflletmenin ‹KS iyi bir biçimde yap›land›r›lm›fl olsa dahi denetçi, asgari denetim tekniklerini uygulamak zorundad›r.
‹ç kontrolün bafllang›ç noktas›, kuvvetli
ve amaca uygun bir flekilde yap›land›r›lm›fl kontrol çevresidir. COSO uygulamas›, flirket faaliyetleri geliflirken risk
yönetimi aç›s›ndan uygun bir platform
yarat›r. Kriz yönetimi ve uygunluk, ifl
süreklili¤inin (business continuity) sa¤lanmas› ve hisse de¤erinin artt›r›lmas›.
AICPA taraf›ndan da benimsenen COSO modelinde ‹KSnin oluflturulmas›na
iliflkin sorumluluk sadece üst yönetimdedir. Üst yönetimin, ‹KSnin oluflturulmas› d›fl›nda, etkin iflleyifline yönelik
tüm önlemleri almas› da öngörülmüfltür.
7
8
9

Skandallar sonras› ç›kar›lan SOX sonras›nda, ‹KSnin etkinli¤inin sa¤lanmas›nda ve iflletilmesinde iflletme yönetiminin yan›s›ra ba¤›ms›z d›fl denetçinin
sorumluluklar› ve yükümlülükleri de
önemli oranda art›r›lm›flt›r. Yasa uyar›nca, ba¤›ms›z denetçilerin ‹KSni inceleme yan›nda, sistemin etkinli¤ine
yönelik olarak yönetimce haz›rlanan iç
kontrol raporunu da ayr›ca tasdik etmeleri zorunlu k›l›nm›flt›r.
Tasdik (attestation), ba¤›ms›z denetçilerin iflletmeye iliflkin ‹KS hakk›nda
genel ve s›n›rl› bilgi edinmelerini aflacak tarzda, sistemin etkinli¤ini teyit ve
onay anlam›nda ‹KS raporuna bizzat
imza koyarak bu konudaki sorumlulu¤un üstlenilmesidir. Bu do¤rultuda, ba¤›ms›z denetim flirketi, flirket yönetimince yap›lacak iç kontrol de¤erlendirmesinin do¤rulu¤unu ve gerçe¤e
uygunlu¤unu ve raporda iç kontrole
iliflkin yukar›da yer alan di¤er yönetim
beyanlar›n› teyit etmesi ve onaylamas›
gerekmektedir 9.
Tasdik zorunlulu¤unun getirilerek sorumlulu¤un art›r›lmas›, ba¤›ms›z denetçinin yüzeysel görüfl bildirmekten
ziyade, iç kontrole iliflkin daha derinlemesine inceleme yapma gereksinimi
zaruri k›lan bir düzenleme olmufltur.

‹ç kontrol ortam› ve iç kontrol çevresi , (›nternal control environment) teriminin karfl›l›¤› olarak, yaz›da ayn›
anlamda kullan›lmaktad›r.
ROEHL-ANDERSON, J., BRAGG, S.M. The Controller’s Function, 2nd Edition, John Wliy&sons Inc. 2000,
s.30
IOMA, Companies and Auditors Clash over Internal Control Reporting, IOMA’s Report on Financial
Analysis, Planning and Reporting, Volume 3, No:2, NY, September 2003, s.2-4
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1.2. COSO Matriks Yaklafl›m›na (matrix approach) Göre ‹ç Kontrol
Sisteminin Yap›s›n› Oluflturan Faktörler

‹flletmenin ‹KS ile yöntemlerini oluflturan ve ‹KSnin etkinli¤i üzerinde rol oynayan çeflitli
faktörler vard›r. Bu faktörlerin de¤erlendirilmesi, ‹KSnin, yöntemlerinin, tekniklerinin ve
prosedürlerinin de¤erlendirilmesini olanakl› k›lar 10. Etkin ‹KSni oluflturan faktörler biraraya gelmedikçe ve amaca uygun flekilde iflletmede var olmad›kça, ‹KSnden beklenenlerin
gerçekleflmesi mümkün olmaz. ‹ç kontrol sisteminin oluflturan çeflitli unsurlar sözkonusudur.
Kontrol Çevresi

‹ç Kontrol Yap›s›n› Oluflturan Unsurlar
Muhasebe sistemi

Kontrol Prosedürleri

Yönetimin Düflüncesi ve ‹flletmenin muhasebe sistemi
yaklafl›m›
ve yap›s›

Görevlerin ayr›l›¤› ilkesi
‹fllem ve faaliyetlere
iliflkin uygun yetkilendirme

‹flletmenin Organizasyon Kayda al›nan ifllemlerin
yap›s›
gerçekten varolup olmad›¤›

Yönetim Kurulu ve
denetim komitesinin
‹fllevi
Yetki ve sorumluluklar›n
da¤›l›m›
Yönetimin kontrol
Yöntemleri
‹ç denetim ifllevi ve iç
denetim sistemi
‹flletmenin Personel
politikalar›, prosedürleri,
personel yap›s› ve
durumu
D›fl etkenler

‹fllemlerin verilmifl olan yetkiye
dayan›larak yap›l›p yap›lmad›¤›,
Gerçekleflen ifllemlerin kay›tlara
al›n›p al›nmad›¤› ‹fllemlerin
uygun bir biçimde de¤erlenip
de¤erlenmedi¤i, ‹fllemlerin do¤ru
hesaplara kaydedilip kaydedilmedi¤i,
‹fllemlerin zaman›nda kay›t
alt›na al›n›p al›nmad›¤›,
‹fllemlerin tablo ve raporlara
gerekti¤i biçimde yans›t›l›p
yans›t›lmad›¤›.
Muhasebe Sisteminde
bulunmas› Gereken Unsurlar
‹flletme faaliyetlerine uygun bir
biçimde oluflturulmufl hesap plan›,
Hesaplar›n iflleyiflini yeterli
bir biçimde aç›klayan muhasebe
yönetmeli¤i,

Doküman ve kay›tlar›n
uygunlu¤u
Varl›klar ve kay›tlara
üzerinde fiziki kontrol
Performansa yönelik
ba¤›ms›z kontroller

Etkin bir Bütçe sistemi,
Faaliyetlere uygun olarak düzenlenmifl
maliyet muhasebesi sistemi,
Hareketleri kontrol alt›nda tutan
belge ak›fl düzeni.

Kaynak: ARENS, Alvin ve LOEBBECKE, James, Auditing: An Integrated Approach, Prentice Hall
International Edition, Inc. 1991, s.297

10 MARTIN, Albert S., Kenneth p. JOHNSON, Assesing Internal Accounting Control : A Workable
Approach, Coopers and Lybrand Co. 1978, s.14
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Etkin bir ‹ç Kontrol Modeli 11 temelini, iç kontrol konusundaki mevcut lider sistem ve düflüncelerin (COSO, Turnbull, King, COCO) birlefliminden almal›d›r. iflletmenin amaçlar›, risklerin belirlenmesi ve kontrol operasyonlar›n›n birbirleriyle iliflkilendirildi¤i bir yap›y› içermelidir. Ayr›ca, iflletme amaçlar›na ulafl›lmas›n› engelleyecek her türlü riskin en aza indirgenmesine odakl› olmal›d›r.

Etkin bir iç kontrol mekanizmas› için gerekli temel ihtiyaçlar flu unsurlardan
oluflmaktad›r: Aç›k olarak belirlenmifl amaçlar, ana riskleri belirleyecek, öncelik
tan›m›n› yapacak ve gözlemleyecek ak›fllar, ana riskleri gözlemleyen ve en aza
indiren “kuvvetli ama esnek (strong but elastic)” iç kontroller, iç kontrollerin dizayn edildi¤i flekilde ve makul bir maliyette iflledi¤ini kontrol eden bir fonksiyonun mevcudiyeti, mevcut iç kontrollerin etkinliklerinin s›k s›k ve devaml› olarak
de¤erlendirilmesi”.

COSO Matriks yaklafl›m›na göre ‹KSnin yap›s›n› oluflturan faktörlere (kontrol
çevresi, risk de¤erlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletiflim, gözlemleme/
izleme) afla¤›daki tabloda özet olarak yer verilmektedir.
COSOMatr›ks Yaklafl›m›na Göre ‹ç Kontrol Sisteminin Yap›s›n›
Oluflturan Faktörler

Kontrol Çevresi (Control Enviroment)

a) ‹flletme Ortam›, b) Bütünlük, c) Etik/Ahlaki de¤erler, d) Kiflilerin yeterlili¤i,
e) Yönetimin felsefesi, f) Sorumluluk/güvenilirlik, g)‹nsan kayna¤›, h) Otorite,
›) Çal›flanlar›n geliflimi

Risk De¤erlendirmesi (Risk Assessment) 12
‹yi yönetilen flirketlerde belirlenen amaçlara ulaflmay› engelleyebilecek risklerin
ortaya ç›kar›lmas› ve de¤erlendirilmesi amac›yla kullan›lan süreçler mevcuttur.
Süreçlerin içine kontroller de eklenerek risklerin azalt›lmas› ve hedeflere ulafl›lmas› sa¤lan›r. Bu flekilde, amaçlar, riskler ve kontroller devam eden bir sürecin
parças› olarak birbirleriyle ba¤lant›l› hale gelirler.
Risk De¤erlendirmesi Süreci flu unsurlar›n bilefliminden oluflur: Amaç belirleme, risk tolerans seviyesini belirleme, riskleri belirleme, Kontrolleri belirleme,
Kontrollerin de¤erlendirilmesi, Kontrollerin gelifltirilmesi ve Sürekli gözlem.

11 PWC, a.g.k.s.21
12 Ayr›nt›l› bilgi için bkz.SAWYER, a.g.e.s.119-168
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Etkin bir risk yönetimi sisteminin sa¤lad›¤› faydalar vard›r. Bunlar, güven, onay,
teminat, kredibilite ve bilgidir. Risk de¤erlendirmesi kapsam›nda dikkate al›nmas› gereken unsurlardan Güven, kontrol çevresin›n etkin ve verimli olarak risklerin en aza indirilmesine yönelik tüm iflletme baz›nda iflledi¤i anlam›ndad›r.
Onay, kontrol, uygunluk ve gözlemleme prosedürlerinin istenilen seviyede çal›flt›¤›na dair onay verme anlam›ndad›r. Teminat, sistemin ani de¤ifliklik ve de¤iflimlere cevap verebilece¤ine iliflkin teminat sa¤lama anlam›ndad›r. Kredibilite,
d›flar›ya karfl› kontrollerin gerekli seviyede oldu¤una dair her türlü gere¤in yerine getirildi¤ini gösterme imkan› anlam›ndad›r. Bilgi ise, kontrol çevresin› etkileyebilecek tüm önemli olaylar›n bilgisine sahip olma anlam›ndad›r. Bu önemli
olaylar aras›nda, flirketin amaçlar›na ulaflmas›nda mevcut olan riskler; Stratejik
riskler, Finansal riskler ve Operasyonel riskler say›labilir. Ayr›ca, iflletmede “de¤iflim yönetimi” anlay›fl›n›n mevcut olup olmad›¤› da risk de¤erlendirmesinde
göz önünde tutulmas› gereken bir unsurdur.
Kontrol Faaliyetleri (control activities)
a)Yönetim direktiflerini uygulayacak prosedürler, b)Üst yönetim kontrolleri,
c)Fonksiyon ya da faaliyet yönetimi, d)Fiziksel kontroller, e) Uygunluk prosedürleri, f)Kalite programlar›, g) fiirket amaçlar›na ulaflmay› sa¤layacak mekanizmalar, h) Görevlerin Ayr›l›¤› ilkesi
Bilgi ve iletiflim (Information and Communication)
a)Operasyonel ve finansal bilginin zaman›nda ve do¤ru olarak elde edilmesi,
b)‹ç ve d›fl bilgiye eriflim, c)Organizasyonel iletiflim
Gözleme‹zleme (monitoring)
a)Kontrol sistemlerinin de¤erlendirilmesi, b)Devaml› ve tek defal›k ifller, c)Ciddi sorunlar› raporlayacak mekanizmalar›n kurulmas›
Kaynak: PWC, a.g.k.s.1116

1.3. ‹ç Kontrol Sistemini Tan›ma Yöntemleri
‹ç kontrol sisteminin incelenmesi ve de¤erlendirilmesinde ilk aflama, denetlenen
iflletmenin ‹KS’ni tan›makt›r. Bu aflamada denetçi sistem hakk›nda bilgi toplar ve
bunlar› sistematik bir biçimde çal›flma ka¤›tlar›na kaydeder. ‹ç kontrol sisteminin tan›nmas›nda çeflitli bilgi kaynaklar›ndan yararlan›r. Bunlardan baz›lar› flunlard›r. ‹flletme personel ile yap›lan görüflmeler, Sorgulamalar, ‹flletmenin örgüt
yap›s›, ‹flletme yönetiminin yay›nlad›¤› genelgeler, ‹fl tan›mlar›, ‹flletmenin hesap
plan› ve muhasebe yönetmeli¤i, ‹ç denetçinin raporlar›, çal›flma ka¤›tlar› ve denetim programlar›, Önceki y›llara ait d›fl denetim raporu, çal›flma ka¤›tlar› ve iç
kontrol raporlar›, Muhasebe çal›flanlar›n›n gözlemlenmesi, belge ve kay›tlar›n incelenmesi, ‹flletme tesislerinin gezilmesi vb.
‹flletme özelliklerine göre faaliyet aflamalar›n›n saptanmas›, d›fl denetçiye kolay‹SMMMO Yay›n Organ›
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l›k sa¤lar. D›fl denetçi, her aflamada
oluflan faaliyetleri, örgüt flemalar›n›,
görev yönetmeliklerini, ifllem el kitaplar›n› inceleyerek ve ilgili personelle
konuflarak ö¤renmeye çal›fl›r. Faaliyetler sonunda haz›rlanan belgeleri ve
bunlar›n kay›t yöntemlerini izleyerek
‹KSni incelemeye çal›fl›r 13. D›fl denetçi yukar›da s›ralad›¤›m›z bilgi kaynaklar›ndan ‹KSni incelemek ve de¤erlemek için afla¤›daki çeflitli yöntemlere
baflvurur 14:
• Not Alma Yöntemi
• Yönetici ve di¤er düzeylerdeki personel ile yaz›l›/sözlü Görüflme yöntemi
• Kay›t ve belgelerin kontrolü
• Faaliyetlerin gözlenmesi
• ‹fl ak›fl› ve süreç haritalar›n›n takibi
• Yöntem ve sistem dokümanlar›n›n
incelenmesi
• ‹ç denetçilerle koordine kurulmas›
• Üçüncü kiflilerden ve/veya uzmanlardan do¤rulama
• Ak›fl fiemalar›
• Anket Yöntemi
Bu çal›flmada, konuyla do¤rudan ilgili
olmas› dolay›s›yla sadece anket yönetimi çok k›sa olarak tan›mlanm›flt›r.
• Anket Yöntemi
Anket yönteminde denetçi, ‹KS hakk›nda bir dizi soru haz›rlar. Sorular ge-

nelde, evethay›r veya söz konusu de¤il
ya da belirli bir yelpazede say›lara dayal› bir ölçekleme oluflturacak yan›tlar
al›nabilecek flekilde haz›rlan›r. Bu
yöntemin en belirgin yarar›, ‹KS yeterlili¤i hakk›nda çabuk ve genel bir kan›ya ulafl›lmas›na olanak vermesidir. Genelde ayr›nt›l› d›fl denetimden önce
yayg›n bir biçimde kullan›lmaktad›r.
Anket yöntemi ya da di¤er bir ifadeyle
iç kontrol soru ka¤›tlar› uygulamas›,
incelenen sistemdeki kontrollerin güvenilirli¤ini ve etkinli¤ini araflt›rmaya
yönelik çeflitli sorular içerir. Uygulamada ço¤u d›fl denetim kurumlar› standart soru ka¤›tlar› gelifltirmifltir. Soru
ka¤›tlar› haz›rlan›rken dikkat edilecek
husus, sorular›n telkin edici ve yönlendirici de¤il, somut bir olaya kesin yan›t
arayan nitelikte olmas›d›r.
2. BA⁄IMSIZ DENET‹M
fi‹RKETLER‹NE YÖNEL‹K YEN‹
B‹R ‹Ç KONTROL ANKET
FORMU ÖNER‹S‹ (COSO
Sarbanes Oxley Yasas›Kurumsal
Yönetim Etik ‹lkeler UDS Ulusal ve
Uluslararas› Düzenlemelerin
tamam›yla Uyumlu)
2.1. Anket Formunun Genel Tan›t›m›,
Beklentiler, Uygulanma Biçimi ve
Ölçeklenme Yöntemi
“‹ç kontrol’ün” tan›m› hakk›nda uzun
süre genel kabul görmüfl bir uzlafl› sa¤-

13

PORTER W.Thomas ve Willam E PERRY, Electronic Data Processing Control and Auditing, Second
Edition, Wadsworth Publishing Company, Inc., Belmat, 1977, s.190.
14 Denetim kan›tlar›, denetim teknikleri, bilgi alma yöntemleri ve iç kontrol tan›ma yöntemleri hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi için ayr›ca bkz. AKSOY, Tamer, Tüm Yönleriyle Denetim, AB ile Uyum Sürecinde
Denetimde Yeni Bir Paradigma, Yetkin Yay›nlar›, Ankara 2002, s.182-229, ve 280-285
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lanamam›flt›r. Bu nedenle iç kontrol ile
ilgili taraflar, (iflletme yöneticileri, finans yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, iç ve d›fl denetçiler, yasa koyucular, düzenleme yapanlar, yat›r›mc›lar,
kredi verenler vb) kendi aralar›nda
kontrol’e iliflkin genel kabul görmüfl
bir “dil”in yoklu¤unu uzun süre hissetmifllerdir.

Daha sonra, COSO taraf›ndan gelifltirilen iç kontrol modeli, bütün ifl ve devlet çevrelerinde genel kabul görmüfl ve
organizasyonlar›n iç kontrol sistemlerinin etkinli¤ini ölçmede belirleyici
standart olarak kabul edilmifltir. COSO
modeli iç kontrol’ü; afla¤›da yer verilen kategorilerdeki amaçlara ulafl›lmas› ve bu amaçlara ulafl›laca¤›na iliflkin
yeterli güveni oluflturmay› sa¤layan ve
organizasyonun yönetim kurulu, yöneticileri ve di¤er personeli taraf›ndan tasarlanan bir süreçler bütünü fleklinde
tan›mlam›flt›r. Bu temel kategoriler
flunlard›r;
• Faaliyetlerin etkin ve verimli olarak
gerçeklefltirilmesi
• Finansal raporlaman›n güvenilirli¤ini
sa¤lamak

• Faaliyetlerin yasa ve düzenlemelere
uygunlu¤unu sa¤lamak”

Etkin bir ‹KS, organizasyonun misyonunu, stratejisini ve ilgili ifl amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesini desteklemek
üzere befl temel unsurun bir araya gelmesinden oluflur.Bu unsurlar ise flunlard›r;
1) Kontrol Çevresi,

‹SMMMO Yay›n Organ›

2) Risk De¤erleme

3) Kontrol Faaliyetleri,
4) Bilgi ve ‹letiflim,
5) Gözetim.

Bu unsurlar; flirketin içinde sa¤lam bir
iç kontrol kurulmas› için yönetici liderlik, de¤er paylafl›m› ve kontrol sorumlulu¤unu vurgulayan bir kültür
içinde çal›fl›rlar. Organizasyonun tüm
fonksiyonlar› içerisinde ve her kademede flirketin karfl›laflt›¤› muhtelif
risklerin rutin olarak belirlenerek de¤erlendirilmesi yap›lmal›d›r. Önemli
risklere gönderme yap›lmas› ve bu
risklerin azalt›lmas› amac›yla kontrol
faaliyetleri ve di¤er mekanizmalar proaktif bir flekilde tasarlanmal›d›r.

‹fl hedeflerini karfl›layan ve risklerin
belirlenmesinde kritik rol oynayan bilgi, flirkette kurulmufl olan dikey ve yatay kanallar üzerinden iletilmektedir.
‹flletme bünyesindeki tüm ‹KS’nin sürekli olarak gözetlenmesi neticesinde
iflletmeye iliflkin sorunlar›n zaman›nda
ve proaktif olarak ortaya ç›kar›lmas›,
saptanmas› mümkün olur.
SarbanesOxley Yasas› (SOX) sonras›,
iflletmelerde iç kontrol sistemlerinin
varl›¤› ve/veya etkinli¤inin ölçülmesi
ve iç kontrol süreçlerinin analiz edilmesi yan› s›ra, kurumsal yönetim (corporate governance), etik ilkeler (code
of ethics) ve mesleki davran›fl kurallar› (professional rules of conduct) ve
bunlar›n birbirleriyle uyumu gibi konular ön plana ç›km›flt›r.

Çal›flmam›zda müflteri flirketlerin iç
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kontrol sistemini COSO modeli çerçevesinde de¤erlendirmek üzere tasarlanan iç kontrol anket formu 15, 5 ana
bafll›kta iflletmenin bütününe yönelik
toplam 93 soruyu içermektedir. Anket,
modelde tan›mlanan tüm iç kontrol unsurlar› ile raporlamaya tabi tüm flirket
bölümleri baz›nda de¤erlendirmeye
uygun içeriktedir. Ayr›ca, flirket genelinde, ifl ya da fonksiyon baz›nda kontrollerin yönlendirilece¤i alanlar da tan›mlanmaktad›r.

Bunun yan› s›ra, önerilen iç kontrol
anket formunun sektörün ve flirketin
kendine has özellikleri, öncelikleri ve
ihtiyaç duyulan di¤er özel hususlar
dikkate al›narak, katk›larla gelifltirilmesi de mümkündür. Bu form ve içeri¤inin, iç kontrol sistemi etkinli¤inin ve
iflletme baflar›s›n›n ölçülmesinde yeni
ve önemli bir enstrüman› oluflturaca¤›
ve ba¤›ms›z denetim flirketleri baflta
olmak üzere tüm denetim birimlerince
yayg›n bir uygulama alan› bulaca¤› düflünülmektedir.
Çal›flmam›zda ba¤›ms›z denetim flirketleri için önerilen anket form önerisi,
COSO, SarbanesOxley yasas›, kurumsal yönetim, etik ilkeler, UDS ve ulusal ve uluslar aras› düzenlemeler ile
uyumluluk arzetmektedir.
‹ç kontrol anket formlar›nda baz al›nan

ölçekleme de önem arzeden di¤er bir
husustur.

Çal›flmam›zdaki iç kontrol anketi ile
içeri¤indeki sorular ve cevaplama ölçe¤i, Likert tipi Ölçekleme (Likert
Scaling) ile de¤erlendirilebilecek tarzda oluflturulmufltur. Dolay›s›yla, uygulanan anketin Likert tipi ölçekleme ile
de¤erlendirilmesi, fonksiyonlar itibar›yla tüm iflletme genelinin çok yönlü
ve boyutlu incelenmesini de mümkün
k›laca¤› ve fayda sa¤layaca¤› düflünülmektedir. Dolay›s›yla önerilen anket
sonras›nda, üzerinde odaklan›lmas› ve
yo¤unlafl›lmas› gerekli konular›n proaktif flekilde saptanmas› hedeflenmektedir. Bir baflka anlat›mla, ba¤›ms›z
denetim flirketlerince üzerinde odaklan›lacak ve derinlemesine incelenecek
hususlar›n ön tesbiti amaçlanmaktad›r.
Likert tipi ölçekler, s›ral› bir ölçek tipi olup, sorular yoluyla anket uygulanan kiflilerin (deneklerin) bilgi vermesi esas›na dayan›r. Tekni¤in uygulanmas›nda genel olarak izlenen yol, önceden bilgisi, görüfl, öneri ve kanaati
al›nmak isteyen deneklere yaz›l› ve
sözlü olarak anket formundaki sorular›n sorulmas›d›r. Rensis Likert (1932)
taraf›ndan gelifltirilen dereceleme toplamlar›yla ölçekleme yaklafl›m›nda, öl-

15 Farkl› kontrol listesi ve anket formlar›na yönelik olarak; IBM AS-400 Güvenli¤ine yönelik kontrol listesi
için bkz. (http://www.auditnet.org/docs/AS400Security.pdf), muhasebe ve yönetime iliflkin iç control listesi
örne¤i için bkz. (http://www.copedia.com/controls.htm), bilanço kalemleri baz›nda muhasebesel iç kontrol
listesi örne¤i için bkz.(http://www.albertleger.com/bof_internal_control_checklist.asp),
(http://www.ofm.wa.gov/policy/iccklsts.htm), (http://www.auditnet.org/docs/icdoc.txt),

‹SMMMO Yay›n Organ›

178

Mali ÇÖZÜM 73

çülmek istenen sözkonusu tutumla iliflkili çok say›da olumlu ve olumsuz ifade,
çok say›da yan›tlay›c›ya uygulan›r.16

Bu anket formundaki her bölümün bafl›nda ilgili kontrol unsurunun aç›klamas›
yer almaktad›r. Anket, kontrol unsurlar›yla ilgili muhtelif aç›klamalar› da kapsamaktad›r. Bu aç›klamalar, uygulanan kiflilerin konu hakk›nda bilgilenmesi ve sorular› daha kolay anlamas›n› sa¤lamak amac›yla haz›rlanm›flt›r. Ankette sorulara kat›l›p kat›lmama durumuna göre 1 ile 5 aras›nda bir not verilmekte, dene¤in
çal›flt›¤› kademe ve ifl türünde uygulamas› olmayan ve bu nedenle bilgisinin bulunmad›¤› sorularda ise s›f›r› iflaretlemesi istenmektedir.
Anket Sonuçlar›n›n De¤erlendirilmesinde Likert Tipi Ölçekleme

(5=Kesinlikle kat›l›yorum, 4=Kat›l›yorum, 3=Karars›z›m, 2=Kat›lm›yorum,
1=Kesinlikle Kat›lm›yorum, 0=Sisteme Uygulanabilir de¤il.)
Kaynak: (http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/psy/likert.html),

Anket formlar›n›n de¤erlendirilmesinde “SPSS for Windows” program› ile çözümlemelerin yap›lmas› önerilmektedir.

Ayr›ca, Likert Ölçe¤inin s›ral› bir ölçek tipi olmas› nedeniyle, bu tip ölçeklemelerde aritmetik ortalama kullan›lmas›n›n sak›ncalar› ile anket uygulamas›ndaki
birimsel ve fonksiyonel say›n›n fazlal›¤› gözönüne al›nmal›d›r. Dolay›s›yla, istatistiksel anlaml›l›¤›n art›r›labilmesine ve veri setlerinde çarp›k bir da¤›l›m›n
önüne geçilmesine yönelik olarak da, merkezi da¤›l›m ölçüsü olarak medyan ve
mod’un incelenmesinin, daha fazla yarar sa¤layaca¤› düflünülmektedir.
Ayr›ca, verilerin saç›l›m›na yönelik olarak kartillerin hesaplanmas› uygun olacakt›r. Bunun yan›nda, de¤erlendirmelerde baz› ifadelere verilen yan›tlar aras›ndaki ba¤›ml›l›k/ba¤›ms›zl›k durumunu incelemek amac›yla (KiKare) testi ile belli bir anlaml›l›k düzeyinde, istatistiki testlerin, (t) ve (f) testlerinin de yap›lmas›
faydal› görülmektedir.

Her bölümün sonunda iste¤e ba¤l› olarak yorumlar›n yap›labilece¤i bir boflluk
b›rak›lm›flt›r. Kat›l›mc›lar›n bu anket sonucuna göre gelifltirilecek yeni öneri ve
uygulamalara katk› sa¤lamalar› ve çal›flt›klar› flirkete art› bir de¤er yaratmalar›
beklenmektedir.
Ayr›ca bu flekilde di¤er hususlara ilaveten, proaktif olarak sürekli iyilefltirme ve
16

Likert Ölçeklemesi ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için ayr›ca bkz. LIKERT SCALING,
(http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/ cshtml/psy/likert.html), (http://www.accelteam.com/human_relations/hrels_ 04_likert.html), (http://www.socialresearchmethods.net/kb/scallik.htm),
(http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/history/likert.html) (eriflim.17.09.2005)
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gelifltirmeye yönelik olarak flirkete iliflkin sorunlar ile gelifltirici, düzeltici,
önleyici, gelifltirici ve yarat›c› görüfl,
öneri ve de¤erlendirmelerin belirlenmesi amaçlanmaktad›r.
2.2. ‹Ç KONTROL ÇEVRES‹

IFAC bünyesindeki Uluslararas› Denetim ve Güvence Standartlar› Kurulu
(IAASB)’nun UDS400’de yer alan tan›m›na göre kontrol çevresi, iç kontrol
sistemi ile ilgili üst yönetimin ve di¤er
yöneticilerin yaklafl›mlar›, duyarl›l›klar› ve davran›fllar› ile iç kontrol sisteminin flirket içerisindeki önemlilik derecesidir17. Kontrol çevresi belirli kontrol prosedürlerinin etkinli¤i hususunda önem arzeder. Güçlü bir kontrol
çevresi, örne¤in, s›k› bütçe kontrolleri
ve etkin bir iç denetim fonksiyonu, belirli kontrol prosedürlerini önemli ölçüde etkinlefltirebilir. Ancak, güçlü bir
kontrol çevresi tek bafl›na iç kontrol
sisteminin etkinli¤ini sa¤layamaz.
UDS400’e göre, kontrol çevresini etkileyen hususlar afla¤›daki gibidir:
• Yönetim Kurulu’nun ve Yönetim
Kurulu’na ba¤l› komitelerin fonksiyonu.
• Yönetim anlay›fl› ve faaliyet biçimi.

• fiirket’in organizasyon yap›s› ve sorumluluk ve yetkinin verilmesinde uygulanan yöntemler.
• Görevlerin ayr›l›¤›, flirketin çal›flanla-

r›na yönelik benimsedi¤i politika ve
prosedürlerle, iç denetim fonksiyonlar›n› içeren yönetim kontrol sistemi.

Bir baflka tan›ma göre bir iflletmenin
kontrol çevresi, iflletmenin hem (içinde
bulundu¤u sektördeki rekabet flartlar›
gibi) genel faaliyet ortam›na iliflkin
hem de (örgütte biçimsel veya biçimsel olmayan yetki da¤›l›m› gibi) daha
özel bilgileri içerir18. Bir iflletmenin
kontrol çevresi, o iflletmede çal›flan insanlar›n kontrol bilincini etkileyerek
örgütün niteli¤ine yön verdi¤i için
‹KS’nin de temelini oluflturur. Kontrol
çevresi, flirketin geçmiflinden ve kültüründen etkilenir ve organizasyonun niteli¤ini belirlerken ayn› zamanda çal›flan personelin kontrol bilincini de etkiler. Kontrol Çevresi di¤er kontrol
unsurlar›n›n yap›sal ve disipliner alt
yap›s›n› olufltur. Kontrol Çevresi, de¤erlendirilen risklerin, belirlenen hedeflerin ve faaliyetlerin yap›land›r›ld›¤› yöntem üzerinde, yay›lan bir etkiye
sahiptir. Ayn› zamanda, kontrol faaliyetlerini, bilgi ve iletiflim sistemlerini
ve faaliyetlerin gözetimini etkilemektedir.
Etkin bir flekilde kontrol edilen flirketler, ehil ve yetkin personele sahip olmak için çaba sarf ederler. fiirket genelinde kontrol bilinci, dürüstlü¤ü, iç
kontrol kültürü ve pozitiflik benimse-

17 IFAC, IAASB, a.g.e.s.268-269
TÜDESK, a.g.e.s. 4-5
18 KAPLAN, S.E., “An Examination of the Effect of Environment and Explicit Internal Control Evaluation on
Planned Audit Hours”, Auditing:A Journal of Practice&Theory, Vol.5, No:1, Fall 1985, s.13
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nir. Bu flirketler, flirketin ortak de¤erlerini besleyen ve flirket hedeflerinin takip edilmesinde etkin bir tak›m çal›flmas›n› teflvik edecek niteliklere haiz
mesleki davran›fl kurallar›n› da içeren
politika ve prosedürler olufltururlar.
Ba¤›ms›z denetçi, müflteri iflletmenin
iç kontrol sisteminin yeterli derecede
anlafl›labilmesine yönelik olarak kontrol çevresini etkileyen hususlarla birlikte de¤erlendirmelidir. Kontrol çevresi afla¤›daki faktörlere dayal› olarak
de¤erlendirilmektedir.
• Dürüstlük ve Etik De¤erler
• Yeterlilik Beyan›

• Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi
• Yönetim Felsefesi ve Çal›flma tarz›
• Organizasyonel Yap›

• Yetki ve Sorumluluklar›n Belirlenmesi ve Da¤›t›m›

• ‹nsan Kaynaklar› Politika ve Uygulamalar›
2.2.1. Dürüstlük ve Etik De¤erler

Bir flirketin amaçlar› ve bu amaçlara
ulaflma yöntemine, flirketin öncelikleri, de¤er yarg›lar› ve yönetim biçimleri
temel oluflturur. Bu öncelikler ve de¤er
yarg›lar›, yönetimin dürüstlük anlay›fl›n›n ve etik de¤erlere ba¤l›l›¤›n›n göstergesi olarak de¤erlendirilir. Bir kuruluflun bu anlamdaki itibar›, o kuruluflun tam ve kesin olarak yasal mevzuata uymas›ndan bile daha önemlidir.

Önde gelen kurulufllara itibar gösterilse dahi, toplum bundan daha fazlas›n›
bekler.
Bir ‹KSnin etkinli¤i, o sistemi kuran,
yöneten ve gözeten kiflilerin dürüstlük
ve etik de¤erlerine ba¤l› olarak artar
veya azal›r. Dürüstlük ve etik de¤erler,
iç kontrol çevresinin temel ö¤eleri
olup, di¤er iç kontrol unsurlar›n›n
planlanmas›n›, yönetilmesini ve gözetlenmesine etki eder.
Etik, genel olarak, birey veya grubun
do¤ru veya yanl›fl davran›fllar›n› yöneten de¤erler olarak tan›mlanabilir. Bir
baflka tan›mla etik, yasal gerekleri aflan
ölçüde kendini kontrol edebilme gücüne sahip olan ideal insan özelli¤idir.
Etik ilkeler (code of ethics) ile mesleki
davran›fl kurallar›n›n (Professional rules of conduct) temel hedefleri, iflletme
faaliyetlerinin yürütülmesi s›ras›nda en
yüksek mesleki standartlarda çal›fl›lmas›, yüksek standartlarda bir performans sa¤lanmas› ve genel olarak kamu
ç›kar› gereksinimlerinin karfl›lanmas›d›r 19. Bu hedefler, dört temel ihtiyac›n karfl›lanmas›n› gerekli k›lmaktad›r:
Temel etik ilkeler ile davran›fl kurallar›ndan baz›lar› flunlard›r.
Temel Etik ‹lkeler
• Güvenilirlik
• Profesyonellik
• Yüksek Hizmet Kalitesi
• Do¤ruluk ve Dürüstlük

19 IFAC, International Federation of Accountants, “ Code of Ethics”, Handbook of International Auditing,
Assurance and Ethics Pronouncements, 2005, s.1-105
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• Tarafs›zl›k,objektiflik, önyarg›s›zl›k
• Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Özen
• Gizlilik ve s›r saklama

• Profesyonellik ve sorumluluklar›n›n bilincinde olma
• Mesleki ve Teknik Standartlara Uyum

1 fiirketin davran›fl kurallar› ile di¤er uygulamalar›nda
belirlenen, ifl yapma teamülleri ile menfaat
çat›flmalar›yla ilgili olan etik ve ahlaki davran›fl
standartlar›n›n kapsam› sizin önem verdi¤iniz
hususlar› içeriyor mu ?

2 Çal›flanlar; hangi davran›fllar›n›n flirketin Davran›fl
Kurallar› taraf›ndan kabul edilebilir veya edilemez
oldu¤unu tam ve aç›k olarak anlam›fl m›d›r? Ayr›ca
uygunsuz bir davran›flla karfl›laflt›klar› zaman ne
yapmalar› gerekti¤ini biliyorlar m› ?
3 Yönetim; genel kat›l›ml› toplant›larda ve/veya bire
bir görüflmelerde dürüstlük ve etik davran›fllar›n
önemini sürekli ve aç›kça vurgular m›?
4 Yönetim; günlük ifllere iliflkin uygulamalar›nda
dürüstlük ve etik davran›fllara uygun hareket
edece¤ini gösterir mi ?
5 Çal›flanlar politika ve prosedürlere ayk›r› ifllem
yapma konusunda uyar›ld›klar›nda do¤ru
uygulamay› seçme e¤iliminde midir ?

6 Yönetimce; Davran›fl ve etik standartlar›yla ilgili
ihlaller, flirketin davran›fl kurallar› çerçevesinde
kal›nmak suretiyle zaman›nda, uygun ve adaletli
olarak çözümlenebiliyor mu?
7 fiirket davran›fl kurallar›n›n ihlal edilmesi
durumunda uygulanan yapt›r›mlar bu davran›fllar›
engellemede etkili midir?

8 fiirketin resmileflmifl politika ve prosedürlerinin
ihlaline yönelik hareketler yönetim taraf›ndan kat›
bir flekilde yasaklanm›fl m›d›r?
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Yorum ve Aç›klamalar›n›z: ……………………………
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2.2.2. Yetkinlik/Uzmanl›k Taahhüdü

Yetkinlik ve uzmanl›k taahhüdü, farkl› fonksiyonlarda ve kademelerde çal›flanlar›n mesleki e¤itimleri, yeterlilik, yetkinlik ve mesleki formasyonlar›yla ilgili
esaslar› içerir 20. ‹flletme çal›flanlar›, görevlendirildi¤i ve sorumlulu¤unu ald›¤›
ifli lay›k› vechile yapabilecek e¤itim ve mesleki yeterlili¤e sahip olmal›d›r. Sorumlulu¤u üstlenilen görevlere k›yasla yeterli e¤itim, yetkinlik ve deneyime sahip olunmamas›, ‹KSnin etkinli¤ini azaltan bir risk faktörü olarak de¤erlendirilmektedir. Bu durum, iflletme yönetimince belirlenen hedeflere ulafl›lmas›n› zorlaflt›ran ve ço¤u durumda olanaks›z k›lan bir etki do¤urmaktad›r.

Dolay›s›yla iflletme yönetimi, özel ve belirli iflleri için uzmanl›k seviyelerini ve
bu seviyelere iliflkin gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerini belirlemelidir. Gerekli bilgi,beceri ve yetkinlik düzeyi son tahlilde flahsi geliflim ve tecrübeye ba¤l›d›r. Bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyinin gelifltirilmesine iliflkin önem
tafl›yan faktörler aras›nda, spesifik ifle yönelik karar verme derecesi ve iflin do¤al niteli¤i de say›labilir. Çal›flanlara iliflkin gerekli olan bireysel yeterlilik ve
yetkinlik seviyesiyle, gözetim derecesi aras›nda yak›n bir iliflki sözkonusudur.
9 Yönetimce; görev ald›¤›n›z fonksiyondaki ifllerin
icra edilmesinde gerekli olan bilgi ve beceriler,
iyi bir flekilde tan›mlanm›fl m›d›r?
10 Yönetim görevlerini icra etmek için gerekli olan
bilgi, tecrübe ve deneyime uzmanl›k düzeyinde
sahip oldu¤u için teknik uzmanlara ve harici
dan›flmanlara s›kça baflvurmamakta m›d›r?

11 Çal›flanlar düzenli olarak e¤itime tabi
tutuluyorlar m› ve yapt›klar› iflleri do¤ru ve düzgün
bir biçimde icra etme kapasitesine sahipler mi?
12 Kiflisel performans hedefleri; k›sa ve uzun vadeyi
birlikte planlay›p, genifl bir bak›fl aç›s›yla gerekli
olan kriterleri içeriyor mu?. (Ör: Kalite,
üretkenlik, liderlik, tak›m çal›flmas› ve kiflisel
geliflim vb.)
Yorum ve Aç›klamalar›n›z: ……………………

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

2.2.3. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi
Kontrol Çevresi ve flirket üst yönetiminin niteli¤i, Denetim Komitesi ve Yöne20 ARENS, LOEBBECKE, a.g.e.s.17
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tim Kurulu taraf›ndan önemli ölçüde etkilenir. Denetim Komitesi yönetimden
ba¤›ms›z olmal›d›r. Komitenin yönetimden ba¤›ms›zl›¤›n› etkileyen faktörler
aras›nda; üyelerin bilgi, tecrübe, yetkinlik düzeyleri, statüleri ve kapsan›lan faaliyetlerin boyutu ile detay› ve gerçeklefltirdi¤i faaliyetlerin uygunlu¤u gibi hususlar yer al›r 21. Bu konudaki di¤er bir faktör ise, planlar veya performanslarla
ilgili yönetime kat›l›mlar› ve bunlar›n takibinde yönetime yönelttikleri sorular›n kapsay›c›l›¤›n›n derecesidir. Denetim Komitesinin iç ve d›fl denetçilerle etkileflimi kontrol çevresini etkileyen di¤er bir faktördür 22.

13 Yönetim Kurulu, iflletmeye iliflkin geçmifl
kararlar›, stratejik giriflimleri ve di¤er bafll›ca
iflleri yap›c› bir flekilde tart›fl›r m›? Geçmifl
faaliyetleri de¤erlendirmek için derinlemesine
araflt›rma yapar m›?
14 Yöneticiler etkinlik sa¤layabilecek düzeyde
bilgi, piyasa deneyimi ve gerekli zamana
sahip midirler?
15 Denetim Komitesi (E¤er böyle bir komite
var ise), finansal raporlama süreçlerinin makul
ve kabul edilebilirli¤ini, ‹KSni, belli bafll›
yorum ve önerileri ve yönetimin performans›n›
tart›flmak için iç ve d›fl denetçilerle özel
görüflmelerde bulunuyor mu?
16 Denetim Komitesi, iç ve d›fl denetçilerin faaliyet
alanlar›n› gözden geçiriyor mu?
17 Önemli konularda Yönetim Kurulu’nu
bilgilendiren ve bilgi ak›fl›n›n zaman›nda
gerçeklefltirilmesini sa¤layan bir iletiflim
mekanizmas› mevcut mudur?
18 Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi flirketin
yönetim tarz›n›n etkinli¤inin de¤erlendirilmesine
yeterince kat›lmakta m›d›r ve uygun tarz›n
sa¤lanmas›nda mesafe al›nmakta m›d›r?
Yorum ve Aç›klamalar›n›z:…………………
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21 SCOTT, “Audit Committee Challenges”, IIA-International Conference, Hyatt Regency Hotel, Chicago
USA, 10-13 July 2005, s.2-5
22 U.S.SEC, The Sarbanes- Oxley Act of 2002, (http://www.auditnet.org/ articles/SOX&IA.htm), Yönetim
kurulu ve denetim komitesi ile iliflkiler aç›s›ndan ayr›ca bkz.SAWYER, a.g.e.s.1319-1348
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2.2.4. Yönetimin Felsefesi ve Çal›flma Tarz›
Yönetimin felsefesi ve çal›flma tarz›, flirketin yönetilme fleklini ve kabul edilebilir ifl risklerinin çeflidinin belirlenmesini etkiler 23. Önemli riskleri baflar› ile üstlenebilen bir flirketin iç kontrol’e bak›fl aç›s› ile tehlikeli ifllere giriflmesi sonucu fliddetli yasal ve ekonomik yapt›r›mlarla karfl›laflan bir flirketin iç kontrol’e bak›fl aç›lar› farkl› olacakt›r. Formel
olmayan flirket yap›lar›nda faaliyet kontrolleri genellikle kilit yöneticiler taraf›ndan yüz
yüze temaslarla sa¤lan›r. Buna karfl›n formel yönetime sahip flirketler, yaz›l› politikalara, performans göstergelerine ve raporlamalara a¤›rl›k verirler.
19 Yönetim uygun ölçüde ifl riski al›yor mu?
20 Kilit personel umulmad›k bir anda ve aniden
ayr›l›yor mu ve personel de¤iflikli¤i çok yo¤un
flekilde gerçeklefltiriliyor mu?
21 Görev yapt›¤›n›z bölümde çal›flanlar, flirketin
stratejisine katk›lar› oldu¤unu hissediyorlar m›?
22 Görev yapt›¤›n›z bölümde periyodik olarak
yap›lan ifl toplant›lar›na grup müdürleri de
kat›l›yor mu?
23 Orta kademe yöneticiler taraf›ndan konulan
hedefler gerçekçi mi ve ulafl›labilir nitelikte mi?
24 Yönetimin faaliyet ve ifllemlere mali aç›dan
yaklafl›m› muhafazakar veya kolayc›(at›lgan)
olmay›p, dengeli bir tutum mu sergilemektedir?
25 Yönetim taraf›ndan “Muhasebe Fonksiyonu”
‹ç Kontrol Sisteminin önemli bir eleman› olarak
görülmeyip atlan›lmas› gereken bir engel olarak m›
görülmektedir?
26 Yönetim ifl hedeflerine ulaflma sürecinde muhtelif
riskleri rutin olarak de¤erlendirmekte midir?
27 Yönetimin uzun vadeli ifl hedefleri ile k›sa
dönemdeki faaliyet sonuçlar›na bak›fl aç›s›
dengelimidir ve kar hedefinin gerçeklefltirilmesi
için makul olmayan düzeyde bask› uygulanmas›
önlenmifl midir?
28 Göreviniz kapsam›ndaki faaliyetlere yönelik tahminler,
sa¤lam modellere, do¤rulanabilir piyasa verilerine ve
makul de¤erlendirmelere dayal› olarak m› yap›lmaktad›r?
Yorum ve Aç›klamalar›n›z:………………
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23 ERNST&YOUNG, Corporate Reform, The New SEC Auditor Independence Rules: Implications for Audit
Committees and Management, (www.ey.com/global/download.nsf/ US/corporate_Reform_SEC) (e.t.,
22.2.2003.)
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2.2.5. Organizasyonel Yap›

Bir flirketin yetki ve sorumluluk da¤›l›m›n› tan›mlayan organizasyonel yap›s› ayr›ca, planlanan, yürürlükte olan, kontrol edilen ve gözetime konu genel flirket
amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesine yönelik faaliyetlerin yer ald›¤› ana çat›y› oluflturmal›d›r 24. Oluflturulan organizasyonel yap›n›n amaca uygunlu¤u için, flirketteki önemli yetki ve sorumluluk alanlar›n›n tan›mlanmas› ve amaca uygun raporlama kanallar›n›n oluflturulmas› gereklidir.
29 Yönetim görev ald›¤›n›z ifli flirketin tüm
operasyonlar›n› tamamlay›c› bir parça olarak m›
görmektedir?

30 Mevcut organizasyonel yap› ifl fonksiyonunuzla ilgili
afla¤›ya ve yukar›ya do¤ru ve di¤er fonksiyonlarla ise
yatay bilgi ak›fl›na olanak sa¤lamakta m›d›r?

5 4 3

2 1 0

5 4 3

2 1 0

31 Fonksiyonunuzla ilgili yönetici ve ifl (süreç) sahipleri
önemli konular› göstermek (iletmek) için üst yönetime
eriflebiliyor mu?
5 4 3

2 1 0

5 4 3

2 1 0

5 4 3

2 1 0

5 4 3

2 1 0

32 Fonksiyonunuzdaki organizasyonel yap› yeterli
yönetsel ve idari gözetimi sa¤l›yor mu?

33 Yönetim; fonksiyonunuzla ilgili organizasyonel
yap›y›; faaliyet alan›n›z, operasyonlar›n›z›n kapsam›
vb. de¤ifliklikler ›fl›¤›nda periyodik olarak
de¤erlendirir mi?
34 Çal›flanlar gere¤inden çok fazla mesai yapar ve kendi
sorumluluk alanlar›n›n d›fl›nda baflkalar›n›n da
sorumlulu¤unu yerine getirirler mi?
Yorum ve Aç›klamalar›n›z:………………..

2.2.6. Yetki ve Sorumluluklar›n Belirlenmesi ve Da¤›t›m›

Bu kontrol unsuru, çal›flma faaliyetleri için yetki ve sorumluluklar›n belirlenmesi, raporlama iliflkilerinin oluflturulmas› ile yetkilendirme fleklinin tan›mlanmas›n› içerir. Bununla birlikte bu kontrol unsuru; kifli ve tak›mlar›n kendilerine verilen yetki limitleri dahilinde konular› ele al›rken ve problemleri çözümlerken
hangi ölçütlerde insiyatif kullan›m›n›n teflvik edilece¤i hususlar›n› da kapsar.
Ayr›ca bu unsur, görevlerin yerine getirilmesinde makul çal›flma uygulamalar›24 ARENS,LOEBBECKE, a.g.e.s.289
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n›n, kilit personelin bilgi ve tecrübesinin ve kaynaklar›n sa¤lanmas›na yönelik tan›mlay›c› politikalarla da ilgilidir. Bütün bunlar›n sa¤lanmas› için, riskler, riski
tan›mlay›c› ve minimize edici sa¤lam uygulamalara dayal› olarak kabul edilmeli ve iyi bir faaliyet karar› verirken risklerin ölçülmesi ve potansiyel kazanç ve
kay›plar›n de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Di¤er bir boyut ise tüm personelin flirketin hedeflerini anlamas›n› ve hedefler konusundaki fark›ndal›¤›n› sa¤lamakt›r. fiirket hedeflerinin gerçeklefltirilmesinde
personelin yapt›¤› faaliyetlerin katk› sa¤lad›¤›n›n ve iliflkili oldu¤unun her bir
personel taraf›ndan bilinmesi önemlidir. Çal›flanlar›n, (‹KS dahil tüm flirket faaliyetlerinden nihai olarak do¤rudan sorumlulu¤u bulunan üst yönetim de dahil olmak üzere) sorumlu tutulacaklar›n›n fark›na vard›klar› ölçüt dahilinde kontrol
çevresin›n geliflimi etkilenecektir. (Yetki ve sorumluluklara iliflkin olarak üst yönetimin do¤rudan sorumlulu¤u bulunmaktad›r. Murahhas aza ve/veya genel müdür iç kontrolün sahibidir. Di¤er yöneticiler kendi alanlar›n›n en yetkilisi durumundad›rlar. Her personele iliflkin tan›mlanm›fl görev tan›mlar› bulunmal›d›r.
Yönetim kurulu ise rehberlik, izleme ve gözlemleme fonksiyonunu üstlenmelidir 25)
35 Yönetsel olarak mali ve parasal konularda kimlerin
sorumlu oldu¤u, resmi bir yetki devri ile
belirlenmifl midir?

36 Görev yapt›¤›n›z bölümde, yap›lan ifllemlere iliflkin
yetki limitleri belirlenmifl midir ve yetki devirleri
çal›flanlara aç›k flekilde anlat›lmakta ve
anlafl›lmakta m›d›r?

37 Görev yapt›¤›n›z bölümle ilgili “personel görev
tan›mlar›nda” kontrol ve kontrole iliflkili tan›mlamalar
bulunmakta m›d›r?

38 Ba¤l› oldu¤unuz yöneticiler, görev yapt›¤›n›z bölümde
yap›lan raporlamalarda ortaya ç›kan sonuçlarla ilgili
olarak sorumluluk üstlenmekte midir?
39 Görev yapt›¤›n›z bölümde ki yöneticileriniz uygun
ölçüde yetkilendirilmifl midir?
Yorum ve Aç›klamalar›n›z:………………..

25

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

PWC, a.g.k.s.23
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2.2.7. ‹nsan Kaynaklar› Politika ve Uygulamalar›

‹nsan Kaynaklar› ile ilgili uygulamalar; sahip olunmas› arzu edilen dürüstlük,
etik davran›fl ve yeterlilik seviyeleri hakk›nda çal›flanlara mesaj verir. Bu uygulamalar; ifle alma, oryantasyon, e¤itim, de¤erlendirme, fikir verme, terfi ve telafi edici uygulamalarla ilgilidir.
40 Mevcut personel politikalar› ve prosedürleri flirket
hedeflerinin gerçeklefltirilmesinde gerekli niteliklere
haiz personelin ifle al›nmas›na ve geliflimine olanak
tan›yor mu?

41 Görev ald›¤›n›z bölümde ifle yeni bafllayan personel,
beklentiler ve sorumluluklar hakk›nda
bilgilendiriliyor mu?

5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

42 Ba¤l› oldu¤unuz yöneticiler, ifl performans› ile ilgili
ve performans› gelifltirmeye yönelik olarak çal›flanlarla
düzenli de¤erlendirme toplant›lar yapmakta m›d›r?
5 4 3 2 1 0
43 Performans de¤erlendirmelerinde iç kontrol
sorumluluklar› yeterince dikkate al›n›yor mu ve etik
davran›fllar ile dürüstlük konular›nda kriterler
bulunmakta m›d›r?
Yorum ve Aç›klamalar›n›z:……………..

5 4 3 2 1 0

2.3. R‹SK DE⁄ERLEND‹RME

Büyüklüklerine, yap›lar›na, do¤alar›na ve bulunduklar› sektörlere ba¤l› olmaks›z›n tüm flirketler, organizasyonlar›n hemen hemen tüm seviyelerinde risklerle
karfl›lafl›rlar. Riskler, flirketin yaflam›n› sürdürme yetene¤ini, baflar›l› bir flekilde
rekabet etmesini, güçlü bir mali yap› oluflturmas›n›, pozitif bir imaj oluflturmas›n›, hizmetlerinin ve ürünlerinin toplam kalitesini etkiler 26 Risk seviyesini s›f›ra
indirmek için pratik bir yöntem bulunmamaktad›r. ‹fl hayat›nda olma karar›n› almak bile gerçekten risk yarat›r. Yönetim ne kadarl›k bir riskin üstlenilebilece¤ini, ihtiyatl›l›k içinde belirlemeli ve üstlenilen riskleri belirlenen bu seviyelerde
tutmak için çaba sarf etmelidir.
Hedeflerin konulmas›, risk de¤erlendirmenin ön koflulunu oluflturur. ‹flletme
riskleri tan›mlamadan önce hedeflerin mevcut olmas› ve tan›mlanan risklerin yönetilmesi için gereken tedbirlerin al›nmas› gerekmektedir. ‹flletme sürecinin kilit
parças› hedef koymak ile oluflur. Hedef belirlemek, iç kontrolün bir unsuru olma26 SAWYER, a.g.e.s.119-137
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mas›na karfl›l›k, iç kontrol tesis edilmesinde ön koflul oluflturur. ‹ç Kontrol’ün
risk de¤erlendirme unsuru, afla¤›daki faktörlere ba¤l› olarak irdelenmektedir.
• Ana fiirket Hedefleri

• Süreç Bazl› Hedefler
• Risk belirlemek

• De¤iflimi Yönetmek

2.3.1. Ana fiirket Hedefleri

Hedeflerin belirlenmesi yap›sal veya informal süreçler olabilir. Hedefler aç›kça
ifade edilmifl veya geçmifl performans seviyesinin devam› gibi dolayl› biçimde
ima edilmifl olabilir. fiirketlerde hedefler, s›kl›kla flirketin misyonu ve de¤er yarg›lar› taraf›ndan temsil edilir. fiirketin belirlenmifl güçlü ve zay›f yönleri, f›rsat
ve tehditleri, genel stratejiye rehberlik etmelidir. Genelde, stratejik plan aç›kça
ifade edilen ve üst seviyede kaynak paylafl›m› ve önceliklerle ilgilidir. Daha spesifik hedefler, flirket ana stratejisinden kaynaklan›r. fiirket ana hedefleri, çeflitli
faaliyetler için oluflturulmufl spesifik hedeflerle ba¤lant›l› ve bütünlefltirilmifl olmal›d›r. Hedefler, flirket geneli ve faaliyet düzeylerinde birlikte oluflturuldu¤unda; flirket kritik baflar› faktörlerini tan›mlamal›d›r. E¤er hedeflere ulafl›lacak ise,
bunlar do¤ru olmas› gereken anahtar hususlard›r. Hedefleri belirlemek, yönetime
kritik baflar› faktörleriyle birlikte ölçülebilir performans kriterlerini de tan›mlama olana¤› sa¤lar.
44 Yönetim, flirketin misyon, strateji ve ifl hedeflerini
oluflturdu mu? Bunlar› aç›kça ifade etmekte midir?

45 Mevcut geri bildirim mekanizmalar› (Raporlama vb),
flirket ana hedeflerine ulafl›l›p ulafl›lamayaca¤›n›n
yönetimce de¤erlendirilmesine imkan vermekte midir?

46 fiirket ana hedefleri ve temel performans kriterleri
herkes taraf›ndan ayn› biçimde anlafl›lmas›n› sa¤layacak
aç›kl›kta ifade edilmifl midir?

Yorum ve Aç›klamalar›n›z: …………………………

5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

2.3.2. Süreç Bazl› Hedefler

Daha spesifik hedefler, flirketçe belirlenen ana stratejiden ç›kar. fiirket ana hedefleri, her fonksiyonuna iliflkin çeflitli faaliyetler için oluflturulmufl belirli hedeflerle ba¤lant›l›d›r ve bütünlefltirilmifltir. fiirket ana hedeflerinin sadece flirket kapasite ve beklentileriyle ba¤lant›l› ve tutarl› olmas› yeterli olmay›p, ayn› zamanda
flirketin ifl ünite ve fonksiyonlar›n›n hedefleriyle de ba¤lant›l› ve tutarl› olmas›
gerekir.
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fiirketin ana hedefleri; ana strateji ve tüm organizasyonla ilgili faaliyetlerle ba¤lant›l› olmal› ve tutarl› süreç bazl› hedeflere bölünmüfl (ayr›lm›fl) olmal›d›r. Süreç bazl› hedefler aç›k biçimde ortaya konulmal› ve hedeflerin gerçekleflmesinde etkin olan ve sorumluluk üstlenen kiflilerce kolayca anlafl›l›r ve ölçülebilir olmal›d›r.
47 Görev ald›¤›n›z ifl süreçleriyle ilgili hedefler
oluflturuldu mu? Bu hedefler flirket ana strateji ve
hedefleriyle ilgili ve bunu destekler nitelikte mi? Bu
hedefler sorumlu personel taraf›ndan aç›k olarak
anlafl›lm›fl m›d›r?

5 4 3 2 1 0

48 ‹fl süreçleriyle ilgili hedeflerin gerçeklefltirilip
gerçeklefltirilmedi¤ini ölçmeye yarayacak belirli
kriterler oluflturulmufl mudur?

5 4 3 2 1 0

50 Bölümünüzde çal›flanlar, süreçlerinden ve
sonuçlar›ndan sorumlu olduklar› ifllere iliflkin hedeflerin
belirlenmesine kat›lmakta m›d›r?

5 4 3 2 1 0

49 Bölümünüzde süreçlerle ilgili hedeflere ulafl›lmas›nda
gerekli olan kaynaklar yeterli nitelik ve kalitede midir?
E¤er de¤ilse bu kaynaklar› elde etmeye yönelik planlar
var m›d›r?
5 4 3 2 1 0

Yorum ve Aç›klamalar›n›z: …………………………..
2.3.3. Risk Belirleme

Risklerin analiz edilmesi ve belirlenmesi süreci, sürekli bir süreç olup, etkin bir
‹KSnin kritik unsurunu oluflturur. Risklerin analizi, belirlenme ve de¤erlendirilmesinde, beklenti boflluklar› da dikkate al›nmal›d›r 27. Deyim yerinde ise ba¤›ms›z denetçiden herkes için herfley olmas› beklenmemeli, tüm risklerin tüm taraflar için tüm risklerin kapsanaca¤› beklenmemelidir. Tüm taraflar için en önemli riskler hedeflenmelidir. ‹flletme yönetimi öncelikle, flirketin her kademesinde
dikkatli bir flekilde tüm önemli risklerin üzerinde odaklanmal› ve riskleri yönetmek için gereken önlemleri almal›d›r. Bir flirketin performans› iç ve d›fl faktörlerden kaynakl› risk alt›nda olabilir. Bu faktörler, üzerinde durulan hedefleri etkileyebilir. Konulan hedeflerde geçmifl performanstan uzaklafl›ld›kca risk düzeyi de artar. Burada alt› çizilmesi gereken hususlardan bir di¤eri de risklerin, hem
flirket genelinde hem de süreç bazl› olarak tan›mlanmas› ve de¤erlendirilmesi gere¤idir.
27 PWC, a.g.k.s.40
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51 Görev ald›¤›n›z ifllerdeki süreçlerde, amaçlar›n
gerçeklefltirilmesinin önündeki engelleri tan›mlay›p
de¤erlendiren yeterli mekanizmalar bulunmakta m›d›r?
52 Görev ald›¤›n›z ifllerdeki riskleri analiz eden süreç
aç›kca anlafl›labilmekte midir ve bu süreç risklerin
önem derecesini belirlemek, oluflma flekillerini
de¤erlendirmek ve azaltmak gibi hususlar›
içermekte midir?
53 Ana flirket hedeflerinin gerçeklefltirilmesinin
önündeki engelleri tan›mlay›c› ve de¤erlendirici
yeterli mekanizmalar bulunmakta m›d›r?
Yorum ve Aç›klamalar›n›z:……………………

5 4 3 2 1

0

5 4 3 2 1

0

5 4 3 2 1

0

2.3.4. De¤iflimi Yönetmek

Ekonomik, sektörel ve düzenleyici çevrelerin de¤iflimi ile birlikte flirketlerin faaliyetleri de bu de¤iflime paralel bir geliflim göstermelidir. fiirketin faaliyetleri
de¤ifltikçe ‹KS de de¤iflime ihtiyaç duyar, çünkü belli flartlar alt›nda etkin olan
bir sistem farkl› flartlar alt›nda etkin olmayabilir. De¤iflimi yönetmeye yönelik
mekanizmalar ileriye dönük olmal›d›r ki böylece flirket önemli de¤iflimleri önceden görebilsin ve buna göre bir plan oluflturabilsin. Risk de¤erlendirmesinin temelini de¤iflen flartlar›n tan›mlanmas› ve ihtiyaç halinde gereken tedbirlerin al›nmas› süreci oluflturmaktad›r. Yeni risklerin sinyallerini ve uyar›lar›n› veren flartlar›n tan›mlanmas› için, flirketlerde erken uyar› sistemleri bulunmal›d›r.
54 fiirket genelinde veya süreç baz›nda hedeflere
ulafl›lmas›nda etkisi olabilen rutin olay ve etkinliklere
cevap verebilecek, bunlar› önceden belirleyip
tan›mlayabilecek resmi yada gayri resmi
mekanizmalar mevcut mudur?
55 De¤ifliklikleri flirketin misyon ve hedefleri ile
birlefltirici mekanizmalar mevcut mudur?

Yorum ve Aç›klamalar›n›z:…………………

5 4

3 2 1 0

5 4

3 2 1 0

2.4. KONTROL FAAL‹YETLER‹

Kontrol faaliyetleri, yönetimin talimatlar›n›n gerçeklefltirilmesini sa¤layan politika ve prosedürlerdir. Kontrol faaliyetleri, etkilerini azaltmaya çal›flt›klar› risklerin do¤as›na ve bunlar›n üzerindeki etkilerine göre de¤iflir. Kontrol faaliyetleri, flirketin ilgili olduklar› hedeflerinin mahiyetine göre üç kategoriye bölünebilir.(faaliyetler, mali raporlama ve uygunlukla ile ilgili) Mevcut flartlar dahilinde
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kontroller, flirketin bu üç kategorideki hedefleri için uygulanabilir. Bir baflka tan›mlamaya göre, kontrol faaliyetleri, görevlerin ayr›l›¤› (segregation of duties),
fiziki kontrol, mutabakatlar, politika ve prosedürler, ifllem ve faaliyetlerin gözden geçirilmesi hususlar› ile bilgi süreçlerine uygulanabilir 28.

Anketimizde iç kontrol’ün unsurlar›ndan olan kontrol faaliyetlerinin, afla¤›daki
faktörlere dayal› olarak irdelenmesi önerilmektedir.
• Politika ve Prosedürler

• Kontrol Faaliyetlerinin Uygulamas›
2.4.1. Politika ve Prosedürler

Kontrol Faaliyetleri genellikle iki unsuru içerir; birincisi ne yap›laca¤› konusunda bir politika oluflturmak, ikincisi ise bu politikay› etkilemeye yönelik prosedürlerin oluflturulmas›d›r. Ço¤u zaman politikalar sözlü olarak ifade edilmektedir.
Yaz›l› olmayan politikalar›n uzun vadeli oluflturulmufl ve iyi anlafl›lm›fl olmas›
halinde, ayr›ca yak›n bir iletiflim ve gözetim imkan› veren bir ortam›n mevcudiyetiyle desteklenmesi halinde, etkinlik sa¤layabilmesi mümkündür. Bir politikan›n yaz›l› olup olmamas›ndan ziyade, özenle ve tutarl› bir flekilde uygulan›p uygulanmad›¤› önem arzetmektedir. Politikalar›n yönlendirilmifl oldu¤u flartlara sürekli odaklan›lmaks›z›n, sadece mekanik uygulanan bir prosedür, belirlenen
amaca hizmet etmeyecektir.
56 Görev ald›¤›n›z iflteki temel süreçlere uygun politika
ve prosedürler gelifltirildi mi ve uygulanmakta m›d›r?
5 4 3

57 Görev ald›¤›n›z ifle yönelik politika ve prosedürlerde
elefltirilen hususlar için zaman›nda ve uygun tedbirler
al›nmakta m›d›r?
5 4 3

58 Süreçlerin nas›l yürütülece¤ini, gözetlenece¤ini ve
bunlar› kimin yapmakla sorumlu olaca¤›n› belirleyen
politika ve prosedürler bulunmakta m›d›r?
5 4 3

Yorum ve Aç›klamalar›n›z:……………..

2.4.2. Kontrol Faaliyetlerinin Uygulamas›

2 1

0

2 1

0

2 1

0

‹fl hedeflerini gerçeklefltirmek için çaba gösteren flirketteki sürecin en önemli
parças›n› kontrol faaliyetleri oluflturur. Kontrol faaliyetleri, ifllemsel/operasyonel
faaliyetler üzerinde ve/veya içindeki riskleri azalt›c› ve yönetici bir mekanizma
olarak çal›fl›r ve flirket hedeflerinin gerçeklefltirilmesine olanak sa¤lar 29. Kon28 OHIO UNIVERSITY, http://www.ohio.edu/audit/controls.cfm (e.t.10.09.2005)
29 SAWYER, a.g.e.s.57-58
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troller, etkisi azalt›lmaya çal›fl›lan risklerle ilgili olarak sürecin içerisinde tasarlan›rlar. Önemsiz ve gerçekte var olmayan risklere yönelik kontrol faaliyetlerinin gelifltirilmesi ise, maliyeti artt›r› ve etkinli¤i engelleyici afl›r› kontrol yüküne
neden olabilir.
59 Politika ve prosedür el kitaplar›nda ve k›lavuzlar›nda
tan›mlanan kontrol faaliyetleri pratikte öngörüldü¤ü edildi¤i
flekilde uygulanmakta m› ve bu faaliyetler aç›kça belirlenmifl
olan risklerle ilgili mi?
5 4 3 2 1 0
60 Gözetmen personel taraf›ndan uygulanan kontrol
mekanizmalar›n›n çal›flma flekli ve etkinli¤i düzenli olarak
takip ediliyor mu?

5 4 3 2 1 0

62 Veri girifl, iflleme, üretme, da¤›tma ve iletme aflamalar›nda
bilgilerin do¤rulu¤unu teyit edici etkin prosedürler
oluflturulmufl mudur?

5 4 3 2 1 0

61 Görev ald›¤›n›z bölümde sorumluluklar belirlenirken veri
iflleme ve kay›tlamalar›n bütünlük içerisinde
gerçeklefltirilmesi göz önünde bulundurulmakta m›d›r?
5 4 3 2 1 0

63 Görev yapt›¤›n›z iflle ilgili bilgi ve varl›klar›n kontrolü ile
ilgili olarak çal›flan personel duruma ve konumuna uygun
sorumluluk tafl›makta m›d›r?

64 Görev yapt›¤›n›z iflte çal›flmalar›n aksamas›na yol
açabilecek durumlar için yaz›l› olarak etkin bir Ola¤anüstü
Durum Plan› oluflturulmufl mudur?
65 Ola¤anüstü Durum Planlar›n›n güncel, fonksiyonel ve
etkin olup olmad›¤› periyodik olarak test edilmekte midir?
Yorum ve Aç›klamalar›n›z:………………..

5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

2.5. B‹LG‹ VE ‹LET‹fi‹M

Kiflilerin sorumluluklar›n› yerine getirmesini olanakl› k›lan gerekli bilginin belirlenmesi, ay›klanmas› ve belirli bir sistem dahilinde ve zaman›nda iletilmesi gerekir. Bilgi edinmeye iliflkin alt yap› ve sistemler, faaliyetlerin ve mali raporlamayla ilgili ifllerin yürütülmesini ve kontrol edilmesini mümkün k›lan uygulamalara iliflkin bilgileri içermelidir. Bunlar, yaln›zca iç yap›da üretilen bilgilerle ilgili olmay›p, ayn› zamanda karar alma sürecinde ve d›fl raporlamada ihtiyaç duyulan d›flsal olay, faaliyet ve flartlarla ilgili bilgileri de içermelidir.

Etkin bir iletiflimin var olmas› demek, organizasyon genelinde tüm çal›flanlar›
içerecek flekilde afla¤›, yukar›, yatay olarak çoklu ve interaktif bir iletiflimin ve
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buna uygun etkin çal›flan iletiflim kanallar›n›n var olmas› demektir.
Ba¤›ms›z denetçi, denetim süreci içinde iç kontrole yönelik uygulayaca¤› interaktif anket kapsam›nda flu hususlar›
da araflt›rmal›d›r 30: Bilgi ve iletiflim
kanallar›n›n aç›k ve etkin ifller vaziyette olup olmad›¤›, iflletme çal›flanlar›yla çok yönlü ve yap›c› interaktif bir
iletiflimin kurulup kurulmad›¤›, çal›flanlara iflletmenin etkinlik, verimlilik
ve hedeflerine yönelik yarat›c› fikir ve
ilave katma de¤erlerini ortaya koyma
f›rsat› tan›n›p tan›nmad›¤›, iflletmenin
tüm önemli süreçlerinde etkinlik ve verimlili¤in tesis edilip edilmedi¤i, sürekli iyilefltirme ve gelifltirmeye yönelik olarak flirket sorunlar› ve risklerinin
saptanmas› noktas›nda iflletme çal›flanlar›n›n görüfllerine baflvurulup baflvurulmad›¤›, düzeltici, önleyici, gelifltirici, yarat›c› ve ilave de¤er kat›c› görüfl,
öneri ve de¤erlendirmelerin sa¤lan›p
sa¤lanmad›¤› ve bunlar›n de¤erlendirilip de¤erlendirilmedi¤i vb.
Tüm personelin üst yönetimden kontrol sorumluluklar›n› ciddiye almalar›
konusunda aç›k bir mesaj almalar›
önemlidir. Çal›flanlar›n iç kontrol kapsam›ndaki rollerini ve kendi etkinliklerinin di¤er çal›flanlar›n çal›flmalar› ile
nas›l iliflkili oldu¤unu anlamalar› gerekir. Önemli bilgi ak›mlar›na iliflkin iletiflim araçlar›n›n olmas› gerekir.
Ayn› zamanda müflteriler, tedarikçiler,

düzenleyiciler ve ortaklar gibi d›flsal
kesimlerle de, etkili ve interaktif bir
iletiflimin sa¤lanmas›, bunun alt yap›s›,
mekanizma, sistem ve kanallar›n›n
oluflturulmas› ve etkin biçimde iflleyiflinin sa¤lanmas› da son derecede önem
tafl›r. ‹ç kontrol’ün bilgi ve iletiflim unsuru afla¤›daki faktörlere dayal› olarak
irdelenir.
• Bilginin Kalitesi

• ‹letiflimin Etkinli¤i

2.5.1. Bilginin Kalitesi

Bilgi, organizasyonun her seviyesinde
iflin devam› ve flirketin her kategorideki (operasyon, finansal raporlama ve
uyumluluk) hedeflerini baflarmas› için
gereklidir. Bilgi tan›mlanmal›, ay›klanmal›, ifllenmeli ve bilgi sistemlerince raporlanmal›d›r. Bilgi edinme mekanizmalar› farkl›l›k arzedebilir, bilgisayar ortam›nda, manuel veya bunlar›n
karmas›ndan oluflabilir. Bunlar formal
veya informal olabilir. Uygun bilgi bulundurmak/korumak/bulmak, flirketin
çal›flt›¤› sektördeki temel de¤ifliklikler,
yenilikçi ve çabuk hareket eden rakipler veya önemli müflteri talep de¤ifliklikleriyle yüz yüze kal›nd›¤›nda ortaya
ç›kan ihtiyaçlarla ba¤lant›l› olarak
önem kazan›r. Bilgi edinmeye yönelik
mekanizmalar›n etkin olabilmesi için,
sadece finansal ve finansal olmayan
bilgileri tan›mlay›p ay›klamamal›,
bunlar›n yan›nda zaman planlamas›

30 HOLLYMAN, Greg, ’’Informat›on and Communication: Its Role in the Governance Process’’, IIAInternational Conference, Sydney 20-23 June 2004, s.3-8
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çerçevesinde bunlar› iflleyerek raporlamal› ve flirket faaliyetlerinin kontrolünde
ifle yararl› olmal›d›r.
66 ‹fllemlerin düzenli ve verimli flekilde yap›lmas›na
yönelik olarak verileri ay›klayarak yeniden iflleyen
bilgi edinme mekanizmalar› bulunuyor mu?
67 Bölümünüzde üretilen ve/veya kullan›lan raporlar
yeterli, nitelikli ve anlaml› bilgileri içeriyor mu?
68 Acil bilgi ihtiyaçlar›n› tan›mlamaya yönelik
mekanizmalar bulunmakta m›d›r?

69 Bölümünüzün hedeflerini gerçeklefltirmeye yönelik
bölüm içerisinde bir bilgi teknoloji plan› gelifltirildi mi?
Yorum ve Aç›klamalar›n›z:………….

5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

2.5.2. ‹letiflimin Etkinli¤i

‹letiflim, bilgi elde etme mekanizmalar›n›n do¤al yap›s› içinde yer al›r. Bilgi, çal›flanlar›n faaliyetlere, mali raporlamaya yönelik uyum ve sorumluluklar›n› yerine getirebilmesi aç›s›ndan uygun personele sa¤lanmal›d›r. ‹letiflimin, kifli ve
gruplar›n sorumluluklar›n› ve di¤er önemli hususlar› yerine getirmeyi mümkün
k›lacak flekilde genifl bir perspektifte gerçekleflmesi gereklidir.
70 Yönetim taraf›ndan çal›flanlar›n iç kontrol ve risk
de¤erlendirme ile ilgili rolleri ve sorumluluklar› aç›kça
ve etkin bir flekilde aç›klanm›fl m›d›r ve bu roller ve
sorumluluklar oldu¤u gibi anlafl›lm›fl m›d›r?
71 Yönetim, görev ald›¤›n›z fonksiyonla ilgili sorumluluk
ve beklentileri aç›kça ifade ediyor mu ve bunlar
bölümünüzdekiler taraf›ndan oldu¤u gibi
anlafl›lm›fl m›d›r?

72 Bilgiler, görev ald›¤›n›z bölümün içerisinde afla¤›ya
ve yukar›ya do¤ru ve di¤er birimlere ise yatay olarak
etkin bir flekilde iletilmekte midir?
73 Kuflku duyulan uygunsuzluklar› rapor etmeye yaray›fll›
aç›k bir iletiflim kanal› bulunmakta m›d›r?

5 4 3 2

1 0

5 4 3 2

1 0

5 4 3 2

1 0

5 4 3 2

1 0

74 Kuflku duyulan uygunsuzluklar› rapor eden kiflilere
geri bildirim sa¤lan›yor mu ve bunlar misillemelerden
5 4 3 2
uzak tutuluyor mu?

1 0

5 4 3 2

1 0

75 Çal›flanlar›n iyilefltirme amaçl› öneri sa¤lamas›na
yönelik gerçekçi mekanizmalar bulunmakta m›d›r?
‹SMMMO Yay›n Organ›

195

Mali ÇÖZÜM - 73

76 Personelin uygulanabilir fikirleri; inisiyatif sa¤lanarak
veya di¤er anlaml› destekler sa¤lanarak kabul
görmekte midir?
77 Ana flirket hedeflerinde ve stratejilerinde oluflan
de¤ifliklikler zaman›nda ve etkin bir flekilde bu
de¤ifliklikten etkilenen tüm personele bildirilmekte midir?
78 fiirketin d›fl›nda kalan taraflar, flirketin etik ve
davran›flsal standartlar›n› ve beklentilerini
anlam›fl m›d›rlar?
79 Yönetim, ‹ç ve D›fl Denetçilerin kontrollerle ilgili
eksikliklere ve kontrol sürecini iyilefltirmeye yönelik
önerilerine aç›k m›d›r ve önerilere göre gereken
önlemler al›nmakta m›d›r?
Yorum ve Aç›klamalar›n›z:……………………..

5 4 3 2

1 0

5 4 3 2

1 0

5 4 3 2

1 0

5 4 3 2

1 0

2.6. GÖZET‹M
‹ç kontrol sisteminin performans kalitesinin de¤erlendirilmesi süreci, gözetim
olarak adland›r›labilir. Performans kalitesinin sa¤lanmas›, sürekli gözetim faaliyetleri ve ba¤›ms›z de¤erlendirme faaliyetleri ile gerçeklefltirilir. Sürekli gözetim, faaliyetlerin seyri içerisinde gerçekleflir. Bu faaliyetler, yönetimin ve denetimin düzenli faaliyetleri ile birlikte personelin görevlerini yaparken gerçeklefltirdi¤i di¤er etkinlikleri de içerir. Ba¤›ms›z de¤erlendirmelerin (denetim) kapsam› ve s›kl›¤›, temel olarak risklerin de¤erlendirilmesine ve devaml› gözetim prosedürlerinin etkinli¤ine ba¤l›d›r. Önemli iç kontrol eksiklikleri, k›demli yöneticilere ve yönetim kuruluna rapor edilmelidir. ‹ç kontrol’ün gözetim unsuru afla¤›daki faktörlere dayal› olarak irdelenir.
• Sürekli Gözetim
• Ba¤›ms›z De¤erlendirmeler
• Kontrol ve ‹flleyifl Eksikliklerinin Raporlanmas›
2.6.1. Sürekli Gözetim
Sürekli gözetim prosedürleri, flirketin normal ve tekrarlanan operasyonel faaliyetleri üzerinde oluflturulur. Bunlar; dinamik olarak de¤iflen koflullara efl zamanl› reaksiyon gösterirler 31. fiirketin do¤al bir parças› olan gözetim prosedürleri,
ayr› (ba¤›ms›z) de¤erlendirmelere (denetim) dayal› prosedürlerden daha etkili31 Denetim ve iç kontrol aç›s›ndan sürekli gözetim {Contunious Audit Monitoring (CAMs)}ve iç kontrol
soru formlar›na iliflkin örnekler için ayr›ca bkz. AUDITNET,
http://www.auditnet.org/docs/ICQs/Change%20Control%20ICQ.doc (e.t.04.11.2005)
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dir. Denetim kapsam›ndaki de¤erlendirme mekanizmalar›n›n reaktif olmas› bir
baflka anlat›mla olaylar gerçeklefltikten sonra çal›flmaya bafllamas› nedeniyle, sorunlar›n ve darbo¤azlar›n sürekli gözetim yoluyla daha çabuk ve an›nda tan›mlanmas› mümkün olmaktad›r. Bir flirket sürekli gözetim faaliyetlerini güçlendirmeye odaklanmal› ve dolay›s›yla, ayr› kontroller eklemek yerine mevcut kontrolleri etkinlefltirmeye ve gelifltirmeye önem vermelidir.
80 Yönetim, ifl süreçlerine iliflkin performans ölçütlerini
oluflturdu mu? Bu ölçütlere göre periyodik sonuç
raporlar› al›n›yor mu?
5 4 3 2 1 0
81 Bölümünüzde raporlardan sorumlu personelden,
raporlar›n do¤rulu¤u ve bütünlü¤ü ile ilgili bir
eksiklik tespit edilmesi halinde sorumlu tutulmak
üzere imza al›n›yor mu?
5 4 3 2 1 0
82 Kontrol mekanizmalar›nda meydana gelen eksiklik
ve çökmelerin bilinmesi durumunda; uygulamadaki
kontroller üzerinde problemlerin tespit edilip
engellenmesini sa¤layacak nitelikte yeniden
de¤erlendirme ve de¤ifliklikler yap›l›yor mu?
5 4 3 2 1 0
Yorum ve Aç›klamalar›n›z:……………

2.6.2. Ba¤›ms›z De¤erlendirmeler
Ba¤›ms›z de¤erlendirmelerin s›kl›¤›, yönetimin ‹KSnin etkinli¤ine iliflkin sahip
oldu¤u makul güvenceye sahip olma karar›yla ba¤lant›l›d›r..32 Bu karara var›l›rken flu faktörler göz önünde bulundurulmal›d›r; de¤iflikliklerin ortaya ç›kma
düzeyi, de¤iflikliklerin mahiyeti, bunlara ba¤l› risklerin niteli¤i, kontrolleri yürütenlerin yetkinli¤i, tecrübesi ve sürekli gözetimin sonuçlar›.
83 Bölümünüzde, öncelikli riskleri azaltmaya yönelik en
kritik kontroller gerekli s›kl›kta de¤erlendirilmekte midir? 5 4 3 2 1 0
84 Temel strateji de¤iflti¤inde, ana yap› ve finansal
bilgilerin iflleyifli ile ilgili metod ve uygulama
de¤iflikliklerinde ‹KS bütünüyle de¤erlendiriliyor mu? 5 4 3 2 1 0
85 fiirketin denetim birimi, bölümünüzdeki operasyonlar›
anlayabilecek yetene¤e ve tecrübeye sahip çal›flanlardan
5 4 3 2 1 0
oluflmakta m›d›r?
86 Bölümünüzdeki ‹KSnin iflleyiflinin anlafl›lmas›n›
kolaylaflt›racak nitelikte dokümantasyon
gelifltirilmifl midir?
5 4 3 2 1 0
Yorum ve Aç›klamalar›n›z:………………….
32 SAWYER, a.g.e.s.419-422
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2.6.3. Kontrol ve ‹flleyifl Eksikliklerinin Raporlanmas›

fiirket ‹KSnin eksiklikleri, sürekli gözetim prosedürleri, ‹KSne iliflkin ba¤›ms›z
denetim ve flirket d›fl› kaynaklar vb. çok çeflitli yollarla ortaya konabilir. Eksiklik kavram› genifl anlamda “‹KSnin dikkate de¤er tarzda ortaya koydu¤u uyar›lar” olarak tan›mlanabilir Eksiklikler, bu nedenle potansiyel veya gerçek bir yetersizli¤i, problemi temsil edebilir ve/veya flirketin hedeflerine ulaflmas› yönünde düzeltici, önleyici ve gelifltirici mahiyette ‹KSni güçlendirme f›rsat› yaratabilir.
87 Kontrol eksiklikleri, flirket faaliyetlerinin ve
çal›flanlar›n›n sürekli gözetimi ile tan›mlanabiliyor mu?

88 Kontrol eksiklikleri, ‹KSnin ba¤›ms›z de¤erlendirilmesi
esnas›nda tespit edilebiliyor mu?
89 fiirketin hedeflerine ulaflmas›n› etkileyebilecek iç
kontrol eksiklikleri, esas ifli yapan kifliye ve bu iflten
direkt sorumlu olan personelin an az bir üst amirine
raporlanmakta m›d›r?

90 Orta kademe yönetim, raporlanan kontrol eksiklerine
iliflkin gerekli tedbirleri almakta m›d›r?

Yorum ve Aç›klamalar›n›z:………………….

5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

2.6.4. ‹ç Kontrol Hedeflerinin Ba¤›ms›z Denetim fiirketlerince Özet Olarak
De¤erlendirilmesi

‹ç Kontrol, afla¤›daki amaçlara ulafl›lmas› ve bu amaçlara ulafl›laca¤›na iliflkin
yeterli güveni sa¤lamak için tasarlanm›fl olun ve organizasyonun yönetim kurulu, yöneticileri ve di¤er personelinden etkilenen bir süreç fleklinde tan›mlanabilir. ‹ç kontroldeki amaçlar flunlard›r:
• Faaliyetlerin etkin ve verimli olarak gerçeklefltirilmesi
• Finansal Raporlaman›n güvenilirli¤ini sa¤lamak

• Faaliyetlerin yasa ve düzenlemelere uygunlu¤unu sa¤lamak

Anket kapsam›nda bu hususlar da özet ve net olarak çal›flanlara sorulmal›d›r.

Birinci kategori, flirketin temel faaliyet hedefleri ile ilgilidir. Performans ve karl›l›k hedefleri ile varl›klar›n korunmas›n› içerir. ‹kinci kategori, güvenilir mali
tablolar›n haz›rlanmas› ile ilgilidir. Kamuya aç›klanan ara dönem ve özet mali
tablolar› da içerir. Üçüncüsü ise flirketin tabi oldu¤u yasa ve düzenlemelere uygunlu¤un sa¤lanmas› ile ilgilidir. Bu amaçlar birbirleriyle iç içe geçmifltir ve
farkl› ihtiyaçlara yöneliktir. Bu amaçlar, birbirinden ba¤›ms›z ihtiyaçlar›n karfl›lan›lmas›na yönelik olup, bunlar›n üzerine odaklan›lmas›na olanak sa¤lar.
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91 Anketin önceki bölümlerinde yer alan iç kontrol
unsurlar› ile ilgili olarak yapt›¤›n›z de¤erlendirmeler
›fl›¤›nda; ‹ç Kontrol Sisteminin temel amaçlar›ndan olan
“Faaliyetlerin Etkin ve Verimli Olarak Gerçeklefltirilmesi”
hedefine ulafl›ld›¤›n› düflünüyor musunuz?
5 4 3 2 1 0
92 Anketin önceki bölümlerinde yer alan iç kontrol
unsurlar› ile ilgili olarak yapt›¤›n›z de¤erlendirmeler
›fl›¤›nda; ‹ç Kontrol Sisteminin temel amaçlar›ndan olan
“Finansal Raporlaman›n Güvenilirli¤ini Sa¤lamak”
hedefine ulafl›ld›¤›n› düflünüyor musunuz?
5 4 3 2 1 0
93 Anketin önceki bölümlerinde yer alan iç kontrol
unsurlar› ile ilgili olarak yapt›¤›n›z de¤erlendirmeler
›fl›¤›nda; ‹ç Kontrol Sisteminin temel amaçlar›ndan
olan “Faaliyetlerin Yasa ve Düzenlemelere
Uygunlu¤unu Sa¤lamak” hedefine ulafl›ld›¤›n›
düflünüyor musunuz?
5 4 3 2 1 0
Yorum ve Aç›klamalar›n›z:…………………

SONUÇ
‹ç kontrol sisteminin etkinli¤inin sa¤lanmas› ve etkin iflletilmesi, güvenilir bilgi
ve güvenilir finansal raporlaman›n teminat›n› oluflturur. Bunun yan›nda, iflletme
yönetimince saptanan hedeflere ulaflmada ve politika ve yasal düzenlemelere
uyumda büyük önem tafl›r.
Ayr›ca, ba¤›ms›z denetim aç›s›ndan müflteri iflletmenin ‹KS’nin incelenmesi, denetimin planlanmas› aflamas›nda, yap›lacak denetim çal›flmas›n›n kapsam›, uygulanacak testlerin niteli¤i ve niceli¤inin saptanabilmesi vb hususlar›n›n daha net
ortaya konabilmesine katk› sa¤lar. Dolay›s›yla, iç kontrolün incelenmesi, ba¤›ms›z denetim görevinin yerine getirilmesinde denetçiye büyük yarar sa¤lar.
Buna ilaveten, küresel etkili skandallar akabinde ç›kar›lan Sarbanes - Oxley Yasas› ve di¤er düzenlemeler, d›fl denetçilerin sorumluluklar›n› ciddi boyutta artt›rm›flt›r. Borsaya tabi flirket yönetimleri ve ba¤›ms›z denetimle görevli d›fl denetçilere, ‹KSnin etkin çal›flmas›n› temin konusunda çok önemli sorumluluklar yüklenmifltir. Dolay›s›yla, yap›lacak denetimlerde iflletmelerin iç kontrol sistemlerinin etkinli¤inin net olarak belirlenebilmesi ve ortaya koyulabilmesi, denetçiler
aç›s›ndan eskisine göre daha da önemli ve kritik faktör haline gelmifltir.
Bu do¤rultuda, çal›flmada, ‹KS’nin varl›¤› ve/veya etkinli¤inin ba¤›ms›z denetim flirketlerince gerçekçi ve do¤ru bir biçimde de¤erlendirilebilmesine yönelik
olarak denetimlerde kullan›lmak üzere çok yönlü bir iç kontrol anket form öne‹SMMMO Yay›n Organ›
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risi sunulmaktad›r. ‹ç kontrol anket formu, kurumsal yönetim, SOX, COSO,
UDS ve etik ilkeler ile ulusal ve uluslararas› standart ve düzenlemelerle uyumlu
bir yap› göstermektedir.
Sözkonusu interaktif ve proaktif nitelikteki iç kontrol anket formu ve içeri¤inin,
iç kontrol sistemi etkinli¤inin ve iflletme baflar›s›n›n ölçülmesinde yeni ve önemli bir enstrüman› oluflturaca¤› düflünülmektedir. Ayr›ca, ba¤›ms›z denetim flirketleri baflta olmak üzere tüm denetim birimlerince yayg›n olarak kullan›laca¤›
umulmaktad›r.
Önerilen formun denetimlerde uygulanmas› neticesinde ba¤›ms›z denetim flirketlerinin çeflitli avantajlar sa¤lamas› öngörülmektedir. Bunlardan baz›lar›:
(Denetimin etkinli¤inin artmas›, denetime ayr›lan sürenin ve maliyetin azalmas›,
denetim risklerinin azalmas›, iflletmeye iliflkin önemli potansiyel risklerin detaylar›yla beraber bütünü de kapsayacak tarzda önceden tesbitinin kolaylaflmas›,
önemli ve gerçek risklerin zaman›nda saptanarak derinlemesine ve ayr›nt›l› incelenmesinin sözkonusu olmas›, iç kontrol sisteminin de¤erlendirmesinde kullan›lan enstrüman anlam›nda tüm ulusal ve uluslararas› standartlar, etik ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum sa¤lanm›fl olmas›, iflletme çal›flanlar›yla çok yönlü
ve yap›c› interaktif bir iletiflimin kurulmufl olmas›, çal›flanlara iflletmenin etkinlik, verimlilik ve hedeflerine yönelik yarat›c› fikir ve ilave katma de¤erlerini ortaya koyma f›rsat› tan›nmas›, iflletmenin tüm önemli süreçlerinde etkinlik ve verimlili¤in tesis edilmesi vb)
‹flletme bünyesindeki tüm ‹KS’nin etkin, kapsaml› ve çok yönlü kontrol ve gözetimi neticesinde sorunlar›n zaman›nda, do¤ru, gerçekçi, seri ve proaktif olarak
ortaya ç›kar›lmas› ve saptanmas› mümkün olacakt›r. Dolay›s›yla önerilen anket
neticesinde, ba¤›ms›z denetçilerce zaman, dikkat ve emek tasarrufu sa¤lanacakt›r. Bir baflka anlat›mla, ba¤›ms›z denetim flirketlerince üzerinde odaklan›lacak
ve derinlemesine incelenecek hususlar önceden çok yönlü saptanabilecektir.
Son olarak, iflletme çal›flanlar›na uygulanacak çok yönlü anket formu neticesinde, sürekli iyilefltirme ve gelifltirmeye yönelik olarak, flirket sorunlar› ve risklerinin saptanmas› yan›nda, düzeltici, önleyici, gelifltirici, yarat›c› ve ilave de¤er kat›c› görüfl, öneri ve de¤erlendirmelerin sa¤lanmas› hedeflenmifltir.
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G

1.Girifl
ünümüzün artan rekabet koflullar› alt›nda iflletmeler, faaliyetlerine devam
edebilmeleri ve daha uzun yaflayabilmeleri için yeni yat›r›mlara zorlanmaktad›r. ‹flletmeler için çeflitli aç›lardan avantajl› olabilecek uygulamalardan birisi de riski da¤›tmak amac›yla baflka bir iflletmelere ifltirak etmektir. Bu
durum, yat›r›m yapan iflletmenin, yat›r›m yapt›¤› iflletmedeki yat›r›m›n›n tablolarda raporlamas› sorununu ortaya ç›karm›flt›r. ‹fltiraklerin, finansal tablolarda giderek önemli bir paya sahip olmas› sonucunda, muhasebe ile ilgili düzenleme yapan kurulufllar, ifltiraklerin muhasebelefltirilmesi ve raporlanmas› ile ilgili yöntemler ortaya koyan standartlar gelifltirerek uygulamaya koymufllard›r.
Bu çal›flmada bu standartlarda yer alan yöntemlerden Özkaynak Yöntemi (equity method)1 ele al›nm›flt›r. Özkaynak Yöntemi, yat›r›m yapan iflletme taraf›ndan, yat›r›m yap›lan iflletmedeki ifltirak pay›n›n finansal tablolarda sunulmas›n›
hedefleyen bir muhasebe yöntemi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Ülkemizde ifltiraklerin muhasebelefltirilmesi ve raporlanmas› ile ilgili olarak yap›lan bafll›ca düzenlemeler, Vergi Usul Kanunu2’nda, Sermaye Piyasas› Kurulu3’nun, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu4’nun yay›nlad›¤› tebli¤ler1
2
3
4

“Equity Method” kavram›n›n Türkçe karfl›l›¤› olarak Özsermaye, Özvarl›k, Özkaynak, Yarat›lan Haklar
ve Net Yat›r›m De¤eri Yöntemi gibi adlar alt›nda kullan›lmaktad›r. Bu çal›flmada “Özkaynak Yöntemi”
ifadesi kullan›lm›flt›r.
Vergi Usul Kanunu, md. 279.
Sermaye Piyasas› Kurulu, Seri:XI No:25 Say›l› Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda
Tebli¤i, K›s›m 13 “Konsolide Mali Tablolar, Ba¤l› Ortakl›klar, Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüsler ve
‹fltiraklerin Muhasebelefltirilmesi”, Resmi Gazete, 15 Kas›m 2003, Say›:25290
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤ine ‹liflkin 15 Say›l›
Tebli¤ “Konsolide Mali Tablolar›n Düzenlenmesi, Ba¤l› Ortakl›k, Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›k ve
‹fltiraklerin Muhasebelefltirilmesi Standard›”, Resmi Gazete, 22 Haziran 2002, Say›:24793
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de ve Türkiye Muhasebe Standartlar›
Kurulu5’nun yay›nlad›¤› standartlarda
yer almaktad›r.
‹fltiraklerin muhasebelefltirilmesi ve raporlamas› ile ilgili Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan yap›lan ilk düzenleme, Nisan 1989’da
yay›nlanan “‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar›n
Muhasebelefltirilmesi” bafll›kl› Uluslararas› Muhasebe Standard› (UMS)28’dir. Son olarak 2003 y›l›nda güncellenen UMS-28 “‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar” bafll›¤›yla 01.01.2005 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifltir.
Bu çal›flman›n amac›, ifltiraklerin muhasebelefltirilmesi ve raporlanmas›nda
Özkaynak Yöntemini aç›klamak ve bu
yöntemin örnekler yard›m›yla uygulanmas›n› göstermektir. Aç›klamalar,
2003 y›l›nda güncellenen UMS-28 “‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar” ve UMS28’de referans verilen ilgili standartlar
çerçevesinde yap›lacakt›r. Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan 27.12.2005 tarihinde 26036 say›l›
Resmi Gazete’de yay›nlanan 28 numaral› “‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar” bafll›kl›
Türkiye Muhasebe Standard›, UMS-28
paralelinde düzenlendi¤inden dolay›
bu çal›flman›n kapsam›ndad›r.
2. “‹fltirakler” ‹le ‹lgili Baz› Temel
Kavramlar
2003 y›l›nda güncellenen UMS-28’de
temel olarak üç kavram›n tan›m› yap›l5

m›flt›r. Bunlar ifltirak, önemli etki ve
özkaynak yöntemi kavramlar›d›r.

UMS-28 ifltirak kavram›n› flöyle tan›mlam›flt›r: “Yat›r›mc› iflletmenin, adi
ortakl›k gibi tüzel kiflili¤i olmayan iflletmeler de dahil olmak üzere, ifl ortakl›¤› veya ba¤l› ortakl›k niteli¤inde olmayan, ancak üzerinde önemli etkisinin bulundu¤u iflletmelerdir.”
UMS-28’e göre önemli etki, yat›r›m
yap›lan iflletmenin finansal ve faaliyetle ilgili politikalar›n belirlenmesi kararlar›na kat›lma gücüdür. Önemli etki,
bu politikalar› tek bafl›na ya da bir baflka taraf ile ortak kontrol etme gücünü
ifade etmemektedir.

Yine UMS-28’e göre, bir yat›r›mc›n›n
do¤rudan ya da dolayl› olarak yat›r›m
yap›lan iflletmenin oy hakk›n›n % 20
ya da daha fazlas›n› elinde tutmas› durumunda, aksi aç›kça ortaya konulamad›¤› sürece, söz konusu yat›r›mc›n›n
önemli etkisi bulundu¤u kabul edilir.
Di¤er yandan, yat›r›mc›n›n do¤rudan
ya da dolayl› olarak yat›r›m yap›lan iflletmenin oy hakk›n›n % 20’sinden daha az›n› elinde bulundurmas› durumunda ise; böyle bir etkinin bulundu¤u
aç›kça ortaya konulamad›¤› sürece, söz
konusu yat›r›mc›n›n önemli etkisi bulunmad›¤› kabul edilir. Yat›r›m yap›lan
bir iflletmeye baflka bir yat›r›mc› taraf›ndan önemli tutarda veya mutlak ço¤unlukla sahip olunmas›, yat›r›mc› ifl-

Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu,” ‹fltiraklerdeki Yat›r›mlara ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard›”
(TMS-28) Hakk›nda Tebli¤, Resmi Gazete, 27.12.2005, Say›:26036
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letmenin önemli etkiye sahip olmas›na
engel teflkil etmemektedir.

UMS-28’de afla¤›daki hususlar›n bir ya
da birden fazlas›n›n varl›¤› halinde bir
yat›r›mc› iflletmenin "önemli etkisinin"
bulundu¤u kabul edildi¤i belirtilmifltir.
Bu hususlar flunlard›r:
• Yat›r›m yap›lan iflletmenin yönetim
kurulu ya da eflde¤er idari organ›nda
temsil edilme;
• Temettüler ya da di¤er da¤›t›m kararlar› dahil olmak üzere, iflletmenin politika belirleme süreçlerine kat›lma;

• Yat›r›mc› iflletme ile yat›r›m yap›lan
iflletme aras›nda önemli ifllemlerin gerçeklefltirilmesi,
• ‹flletmeler aras›nda yönetici personel
de¤iflimi; veya

• ‹flletme için gerekli teknik bilginin
sa¤lanmas›.

Özkaynak yöntemi, ifltirakteki yat›r›m›n bafllang›çta elde etme maliyeti ile
muhasebelefltirilerek, sonras›nda bu tutar›n yat›r›m yap›lan ifltirakin net varl›klar›nda yat›r›mc› iflletmenin pay›na
düflen k›sm› yans›tacak flekilde düzeltildi¤i ve böylece yat›r›mc› iflletmenin
kar veya zarar›n›n yat›r›m yap›lan iflletmenin kar veya zarar›ndan kendisine
düflen pay› kapsad›¤› muhasebelefltirme yöntemidir.6

6

3. ‹fltiraklerin Muhasebelefltirilmesi
ve Raporlanmas›
Ülkemizde ifltiraklerin muhasebelefltirilmesi ve raporlanmas› ile ilgili yap›lan düzenlemelerde iki yöntem söz konusudur. Bunlardan ilki maliyet yöntemi, ikincisi ise özkaynak yöntemidir.
‹fltirakler, Vergi Usul Kanunu’nda maliyet, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun
düzenlemelerine göre maliyet veya özkaynak, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun düzenlemelerine
göre de maliyet veya özkaynak yöntemine göre raporlan›rlar.
UMS-28’e göre, ifltiraklerin muhasebelefltirilmesi ve raporlanmas›nda özkaynak yöntemi uygulan›r. Bu bölümde, ülkemizdeki düzenlemelerde yer
ald›¤›ndan maliyet yöntemine k›saca
de¤inilecek ve çal›flman›n konusunu
oluflturan özkaynak yöntemi detayl›
olarak irdelenecektir.

3.1. Maliyet Yöntemi
Maliyet yönteminde, ifltirak maliyet
bedeli ile yat›r›m yapan flirketin bilançosuna dahil edilmektedir. Yat›r›m yapan flirket, ifltirakten kar pay› tahsil ettikçe bir faaliyet d›fl› gelir unsuru olarak gelir tablosunda raporlamaktad›r.
Yat›r›m yap›lan flirketin kar veya zarar
durumunun çok de¤iflken, buna karfl›l›k kar pay› da¤›t›m› politikas›n›n büyük ölçüde sabit oldu¤u durumlarda
maliyet yöntemi, yat›r›m yap›lan flirke-

Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu, ‹fltiraklerdeki Yat›r›mlara ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard›
(TMS-28) Hakk›nda Tebli¤, Resmi Gazete, 27.12.2005, Say›:26036
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tin faaliyet sonuçlar›ndaki geliflmeleri
yat›r›m yapan flirketin finansal tablolar›na yans›tmakta yetersiz kalmaktad›r.7
3.2. Özkaynak Yöntemi

Özkaynak yöntemi, ifltirakteki yat›r›m›n bafllang›çta elde etme maliyeti ile
muhasebelefltirilerek, sonras›nda bu tutar›n yat›r›m yap›lan ifltirakin net varl›klar›nda yat›r›mc› iflletmenin pay›na
düflen k›sm› yans›tacak flekilde düzeltildi¤i ve böylece yat›r›mc› iflletmenin
kar veya zarar›n›n yat›r›m yap›lan iflletmenin kâr veya zarar›ndan kendisine
düflen pay› kapsad›¤› muhasebelefltirme yöntemidir.8
Özkaynak yönteminde ifltirakin de¤eri,
ifltirakin özkayna¤›ndaki de¤iflimden
iflletmeye düflen paya göre art›r›l›r veya azalt›l›r. Özkaynaktaki kâr / zarar
kaynakl› art›fl ya da azal›fllar ifltirakler
hesab›na karfl›l›k gelir tablosu hesaplar›na yans›t›l›r. ‹fltirak kâr pay› da¤›tt›¤›nda ise al›nan kâr pay› ifltirakler hesab›ndan düflülür. Özün önceli¤i ilkesine göre, ifltirakin özsermayesinde meydana gelen kâr d›fl›ndaki nedenlerden
kaynaklanan art›fllardan iflletmeye düflen pay ifltirakler hesab›na karfl›l›k sermaye yedeklerine eklenir ve “Finansal Tablolar›n Sunumu" bafll›kl› UMS1’ in gerektirdi¤i flekilde özkaynaklar
de¤iflim tablosunda aç›klan›r. UMS7
8

28’e göre özkaynak yöntemi ile muhasebelefltirilen ifltirakler bilançoda duran varl›k olarak s›n›fland›r›lmal›d›r.

Yat›r›m yapan iflletme, yat›r›m yap›lan
iflletmeye ifltirak ederken üç farkl› durum ortaya ç›kabilir.Yat›r›m yap›lan
iflletme için yat›r›m yapan iflletme taraf›ndan defter de¤eri kadar, defter de¤erinin üzerinde veya defter de¤erinin alt›nda ödeme yap›labilir. Asl›nda bu üç
durumun ortaya ç›k›fl›, yat›r›m yap›lan
iflletmeye kurulufl aflamas›nda veya kurulufltan sonraki y›llarda ifltirak edilmesi ile ilgilidir.

Defter de¤eri kadar bedel ödenmesi
durumu, kurulufl aflamas›nda ifltirak
edilmesi halinde meydana gelir. Bu durumda “ifltirakler” hesab› borçland›r›l›r, ödeme nakit yap›ld›ysa kasa veya
banka hesab› alacakland›r›l›r. Ödeme
nakit d›fl›nda baflka bir ödeme arac› ile
yap›ld›ysa yine ilgili hesap alacakland›r›l›r.
Kurulufltan sonraki y›llarda ifltirak
edildi¤inde, yat›r›m yap›lan iflletmeye
defter de¤erinin üzerinde veya alt›nda
ödeme yap›labilir. “‹flletme Birleflmeleri” bafll›kl› Uluslararas› Finansal Raporlama Standard› (UFRS)-3’e göre
söz konusu durumlarda yat›r›m yap›lan
iflletme, yat›r›m› yapan iflletmenin bilançosunda makul de¤eri ile raporlanmal›d›r. Yat›r›m yap›lan iflletmeye def-

Göksel Yücel, “‹fltiraklerin De¤erlendirilmesinde Net Yat›r›m De¤eri Yöntemi”, Muhasebe Enstitüsü
Dergisi, Say›:41, 1985, s.28.

Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu, ‹fltiraklerdeki Yat›r›mlara ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard›
(TMS-28) Hakk›nda Tebli¤, Resmi Gazete, 27.12.2005, Say›:26036.

‹SMMMO Yay›n Organ›

206

Mali ÇÖZÜM - 73

ter de¤erinin üzerinde ödeme yap›ld›¤›nda aradaki fark özkaynak flerefiyesi
olarak muhasebelefltirilir. Bu durumda
“ifltirakler” hesab› borçland›r›l›r, “özkaynak flerefiyesi” hesab› yat›r›m yap›lan iflletmenin defter de¤eri ile yap›lan
ödeme aras›ndaki olumlu fark kadar
borçland›r›l›r, ödeme nakit yap›ld›ysa
kasa veya banka hesab› alacakland›r›l›r. Ödeme nakit d›fl›nda baflka bir ödeme arac› ile yap›ld›ysa yine ilgili hesap
alacakland›r›l›r. Burada oluflan özkaynak flerefiyesi UFRS-3’e göre bilançoda raporlanacak ve “Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü” bafll›kl› UMS-36’ya
göre de¤er düflüklü¤ü testine tabi tutulacakt›r.
Yat›r›m yap›lan iflletmeye defter de¤erinin alt›nda ödeme yap›ld›¤›nda aradaki fark yine özkaynak flerefiyesi olarak muhasebelefltirilir. Bu durumda
“ifltirakler” hesab› borçland›r›l›r, “özkaynak flerefiyesi” hesab› yat›r›m yap›lan iflletmenin defter de¤eri ile yap›lan
ödeme aras›ndaki olumsuz fark kadar
alacakland›r›l›r, ödeme nakit yap›ld›ysa kasa veya banka hesab› alacakland›r›l›r. Ödeme nakit d›fl›nda baflka bir
ödeme arac› ile yap›ld›ysa yine ilgili
hesap alacakland›r›l›r. Burada oluflan
özkaynak flerefiyesi UFRS-3’e göre,
bilançoda raporlanmamaktad›r. ‹lgili
dönemde bir gelir unsuru olarak gelir
tablosunda raporlanmaktad›r.
4. ‹fltiraklerin Özkaynak Yöntemine
Göre Muhasebelefltirilmesi ve
Raporlanmas› ‹le ‹lgili Örnekler
Çal›flman›n bu bölümünde özkaynak
yönteminin üç örnek yard›m›yla uygu‹SMMMO Yay›n Organ›

lanmas›na çal›fl›lacakt›r. Söz konusu
üç örnek özellik arz eden üç durumu
aç›klamaya yöneliktir. Bu üç durum
yat›r›m yapan flirketin, yat›r›m yap›lan
flirkete ödedi¤i bedel ile ilgilidir ve
flunlard›r:
• Yat›r›m yap›lan flirketin öz kaynaklar›n›n defter de¤erinin yüzdesine isabet
edecek kadar bedel ödenerek ifltirak
edilmesi.
• Yat›r›m yap›lan flirketin öz kaynaklar›n›n defter de¤erinin yüzdesine isabet
eden tutardan daha yüksek bir bedel
ödenerek ifltirak edilmesi.
• Yat›r›m yap›lan flirketin öz kaynaklar›n›n defter de¤erinin yüzdesine isabet
eden tutardan daha düflük bir bedel
ödenerek ifltirak edilmesi.
Yukar›da say›lan üç durumdan birincisi, daha ziyade yat›r›m yap›lan flirkete
kuruluflu s›ras›nda ifltirak edilmesi durumunda gerçekleflir. Kuruluflundan
sonraki dönemlerde de gerçekleflebilir,
ancak bu seçene¤in gerçekleflmesi oldukça tesadüflere ba¤l›d›r. Di¤er iki
durum ise, yat›r›m yap›lan flirketin kuruluflundan sonraki y›llarda ifltirak
edilmesi halinde gerçekleflebilir.
Çal›flman›n bu bölümünde yer verilen
örnekler, UFRS kapsam›ndaki ilkelere
dayand›r›larak çözümlenmifltir. Burada
belirtilen çözüm yaklafl›mlar›, ülkemizde geçerli olan kural ortamlar›ndaki uygulamalara ayk›r› olabilir.
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4.1. Yat›r›m Yap›lan fiirketin Kuruluflunda ‹fltirak Edilmesine Bir Örnek

Akça A.fi., 2001 y›l›nda, Bekçi A.fi.’nin kuruluflu s›ras›nda 100.000 YTL olan
kurulufl sermayesinin %40’›na ifltirak etmifl ve sermaye taahhüdünü nakden yerine getirmifltir. Bekçi A.fi. sermayesinin kalan %60’l›k bölümünü ise baflka ortaklar sahiplenmifl ve gere¤ini yerine getirmifllerdir.
‹fltirakler Hesab›

40.000

Kasa Hesab›

40.000

Akça A.fi., Bekçi A.fi.’nin 100.000 YTL sermayesinin %40’›n› ifltirak amac›yla
sat›n ald›¤› tarihte, 40.000 YTL (100.000*%40) “‹fltirakler Hesab›”na borç, sermaye taahhüdünü nakden yerine getirdi¤i için “Kasa Hesab›”na 40.000 YTL alacak kayd› yapm›flt›r.
Bekçi A.fi. 2001 y›l›n› 65.000 YTL vergi sonras› net kâr aç›klayarak kapatm›flt›r.
‹fltirakler Hesab›

‹fltirak Gelirleri Hesab›

26.000

26.000

Akça A.fi.’nin yat›r›m yapt›¤› Bekçi A.fi.’nin 2001 y›l›nda elde etti¤i 65.000
YTL kârdan Akça A.fi.’ye isabet eden 26.000 YTL (65.000*%40)’d›r. Özkaynak
yöntemine göre ifltirak edilen flirketin öz sermayesindeki art›fl ve azal›fllar, ifltirak
eden iflletmenin “‹fltirakler Hesab›”na yans›t›lmas› gerekir. Bu nedenle, Akça
A.fi. “‹fltirakler Hesab›”na 26.000 YTL borç, “‹fltirak Gelirleri Hesab›”na 26.000
YTL alacak kaydetmifltir.
Tablo 1 – Akça A.fi.’nin 31.12.2001 Tarihli K›smi Bilançosu

Akça A.fi.’nin 31.12.2001 Tarihli K›smi Bilançosu

‹fltirakler Hesab›

66.000

Akça A.fi.’nin 31.12.2001 tarihli k›smi bilançosunda “‹fltirakler Hesab›”n›n toplam de¤eri 66.000 YTL olarak raporlanm›flt›r. Bu tutar, Bekçi A.fi.’nin kuruluflu
s›ras›nda Akça A.fi.’nin koydu¤u 40.000 YTL tutar›ndaki sermaye ile Bekçi
A.fi.nin 2001y›l› için aç›klad›¤› kârdan Akça A.fi.’ye düflen 26.000 YTL’nin toplanmas› ile bulunmufltur. Akça A.fi.’nin 31.12.2001 tarihli k›smi bilançosunda
yer alan “‹fltirakler Hesab›” n›n bakiyesi, Bekçi A.fi.’nin 31.12.2001 tarihli bilançosunda yer alan özsermaye tutar›n›n %40’›na eflittir.
Tablo 2 – Akça A.fi.’nin 01.01.2001-31.12.2001 Dönemi K›smi Gelir Tablosu
Akça A.fi.’nin 01.01.2001-31.12.2001 Dönemi K›smi Gelir Tablosu

‹fltirak Gelirleri
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26.000
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Akça A.fi.’nin 2001 y›l›na ait k›smi gelir tablosunda Bekçi A.fi.’nin aç›klad›¤›
net kâr›n Akça A.fi.’ye düflen k›sm› “‹fltirak Gelirleri” olarak raporlanm›flt›r.
Bekçi A.fi., 2002 y›l›nda toplam 30.000YTL nakit kâr pay› da¤›t›m› gerçeklefltirmifltir.
Kasa Hesab›
12.000
‹fltirakler Hesab›
12.000

Bekçi A.fi.’nin , 2002 y›l›nda da¤›tm›fl oldu¤u kâr pay› Bekçi A.fi.’nin özsermayesini azaltm›flt›r. Özkaynak yöntemine göre ifltirak edilen flirketin özsermayesindeki art›fl ve azal›fllar, ifltirak eden iflletmenin “‹fltirakler Hesab›”na yans›t›lmas› gerekti¤i için, Akçe A.fi. da¤›t›lan kâr pay›n›n kendisine isabet eden 12.000
YTL (30.000*%40) kadar “‹fltirakler Hesab›”na alacak, karfl›l›¤›nda tahsil etti¤i
kâr pay› için “Kasa Hesab›”na borç kayd› yapm›flt›r.
Bekçi A.fi., 2002 y›l› sonunda 25.000YTL tutar›nda maddi duran varl›klar ile ilgili yeniden de¤erleme hesaplam›fl (veya Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklar›) ve faaliyet y›l›n› 40.000YTL vergi sonras› net kâr aç›klayarak kapatm›flt›r.
‹fltirakler Hesab›

10.000
‹fltirak Yeniden De¤erleme
De¤er Art›fllar› Hesab›
10.000

Bekçi A.fi.’nin yapm›fl oldu¤u yeniden de¤erleme sonucu, özsermayesi 25.000
YTL artm›flt›r. Bekçi A.fi.’nin özsermayesinde meydana gelen bu art›fl sonucunda Akça A.fi.’de “‹fltirakler Hesab›”na 10.000 YTL (25.000*%40) borç, karfl›l›¤›nda “‹fltirak Yeniden De¤erleme De¤er Art›fllar› Hesab›”na alacak kayd› yap›lm›flt›r.
‹fltirakler Hesab›

‹fltirak Gelirleri Hesab›

16.000

16.000

Akça A.fi.’nin yat›r›m yapt›¤› Bekçi A.fi.’nin 2002 y›l› için ilan etti¤i 40.000
YTL net kârdan Akça A.fi.’ye isabet eden 16.000 YTL (40.000*%40)’d›r. Özkaynak yöntemine göre ifltirak edilen flirketin özsermayesindeki art›fl ve azal›fllar, ifltirak eden iflletmenin “‹fltirakler Hesab›”na yans›t›lmas› gerekti¤i için, Akça A.fi. “‹fltirakler Hesab›”na 16.000 YTL borç, “‹fltirak Gelirleri Hesab›”na
16.000 YTL alacak kaydetmifltir.
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Tablo 3 – Akça A.fi.’nin 31.12.2002 Tarihli K›smi Bilançosu
Akça A.fi.’nin 31.12.2002 Tarihli Bilançosu

‹fltirakler Hesab›

80.000

‹fltirak Yeniden De¤erleme
De¤er Art›fllar› Hesab›
10.000

Akça A.fi.’nin 31.12.2002 tarihli k›smi bilançosunda “‹fltirakler Hesab›”n›n toplam de¤eri 80.000 YTL olarak ve “‹fltirak Yeniden De¤erleme De¤er Art›fllar›
Hesab›”n› da 10.000 YTL olarak raporlanm›flt›r. 31.12.2001 tarihinde Akça
A.fi.’nin “‹fltirakler Hesab›”n›n tutar› 66.000 YTL idi. Bu tutar, Bekçi A.fi.’nin
2002 y›l›nda da¤›tm›fl oldu¤u Akça A.fi.’ye isabet eden 12.000 YTL tutar›nda
kâr pay› kadar azalm›fl, yine Bekçi A.fi.’nin 2002 y›l›nda hesaplam›fl oldu¤u Akça A.fi.’ye isabet eden 10.000 YTL tutar›nda yeniden de¤erleme de¤er art›fl› ve
Akça A.fi.’ye isabet eden 16.000 YTL tutar›nda kâr kadar artm›fl ve 80.000
YTL’ye ulaflm›flt›r.

Tablo 4 – Akça A.fi.’nin 01.01.2002-31.12.2002 Dönemi K›smi Gelir Tablosu
Akça A.fi.’nin 01.01.2002-31.12.2002 Dönemi Gelir Tablosu

‹fltirak Gelirleri

16.000

Akça A.fi.’nin 2002 y›l›na ait k›smi gelir tablosunda Bekçi A.fi.’nin ilan etti¤i net
kâr›n Akça A.fi.’ye düflen k›sm› “‹fltirak Gelirleri” olarak raporlanm›flt›r.

Bekçi A.fi., 2003 y›l›nda sermayesini %100 art›rarak 200.000YTL’ye yükseltmifltir. Art›r›lan sermayenin yar›s› bedelli, di¤er yar›s› bedelsiz gerçeklefltirilmifltir. Bedelsiz k›sm›n %40’› yeniden de¤erleme art›fllar›ndan, kalan› “yedekler”den (geçmifl y›l kârlar› veya da¤›t›lmam›fl kârlardan) sa¤lanm›flt›r. Mevcut
ortaklar her türlü sermaye art›r›m›na kat›lm›fllard›r.
‹fltirakler Hesab›

Kasa Hesab›

20.000

20.000

Bekçi A.fi.’nin art›rd›¤› sermayenin bedelsiz k›sm› öz kaynaklarda herhangi bir
de¤ifliklik yaratmad›¤› için, bedelsiz sermaye art›r›m› ile ilgili “‹fltirakler Hesab›”nda herhangi bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r. Art›r›lan sermayenin 50.000
YTL’lik bedelli k›sm› için Akça A.fi.’nin yapt›¤› ödeme olan 20.000 YTL
(50.000*%40) “‹fltirakler Hesab›”na borç, “Kasa Hesab›”na alacak olarak kaydedilmifltir.
Bekçi A.fi., 2003 y›l› sonunda 45.000YTL tutar›nda yeniden de¤erleme hesaplam›fl ve faaliyet y›l›n› 20.000YTL zarar aç›klayarak kapatm›flt›r.
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‹fltirakler Hesab›

18.000

‹fltirak Yeniden De¤erleme
De¤er Art›fllar›

18.000

Bekçi A.fi.’nin yapm›fl oldu¤u yeniden de¤erleme sonucu, özsermayesi 45.000
YTL artm›flt›r. Bekçi A.fi.’nin özsermayesinde meydana gelen bu art›fl sonucunda Akça A.fi.’de “‹fltirakler Hesab›”na 18.000 YTL (45.000*%40) borç, karfl›l›¤›nda “‹fltirak Yeniden De¤erleme De¤er Art›fllar› Hesab›”na alacak kayd› yap›lm›flt›r.
‹fltirak Zarar› Hesab›

‹fltirakler Hesab›

8.000

8.000

Akça A.fi.’nin yat›r›m yapt›¤› Bekçi A.fi.’nin 2003 y›l›nda etti¤i 20.000 YTL
tutar›ndaki zarardan Akça A.fi.’ye isabet eden 8.000 YTL (20.000*%40)’d›r.
Özkaynak yöntemine göre ifltirak edilen flirketin özsermayesindeki art›fl ve azal›fllar, ifltirak eden iflletmenin “‹fltirakler Hesab›”na yans›t›lmas› gerekti¤i için,
Akça A.fi. “‹fltirak Zararlar› Hesab›”na 8.000 YTL borç, “‹fltirakler Hesab›”na
8.000 YTL alacak kaydetmifltir.

Tablo 5 – Akça A.fi.’nin 31.12.2003 Tarihli K›smi Bilançosu
Akça A.fi.’nin 31.12.2003 Tarihli Bilançosu

‹fltirakler Hesab›

110.000 ‹fltirak Yeniden De¤erleme De¤er
Art›fllar›
28.000

Akça A.fi.’nin 31.12.2003 tarihli k›smi bilançosunda “‹fltirakler Hesab›”n›n toplam de¤eri 110.000 YTL’ye ç›km›fl ve “‹fltirak Yeniden De¤erleme De¤er Art›fllar› Hesab›”n› da 28.000 YTL olarak raporlanm›flt›r. 31.12.2002 tarihinde Akça
A.fi.’nin “‹fltirakler Hesab›”n›n tutar› 80.000 YTL idi. Bu tutar, Bekçi A.fi.’nin
2003 y›l›nda yap›lan bedelli sermaye art›fl› sonucu 20.000 YTL tutar›nda artm›fl,
ve Akça A.fi.’ye isabet eden 8.000 YTL tutar›ndaki zarar kadar azalm›fl, yine
Bekçi A.fi.’nin 2003 y›l›nda hesaplam›fl oldu¤u Akça A.fi.’ye isabet eden 18.000
YTL tutar›nda yeniden de¤erleme de¤er art›fllar› kadar artm›fl ve 110.000
YTL’ye ulaflm›flt›r.
Tablo 6 – Akça A.fi.’nin 01.01.2003-31.12.2003 Dönemi K›smi Gelir Tablosu
Akça A.fi.’nin 01.01.2003-31.12.2003 Dönemi Gelir Tablosu

‹fltirak Zararlar›

(8.000)

Akça A.fi.’nin 2003 y›l›na ait k›smi gelir tablosunda Bekçi A.fi.’nin ilan etti¤i
zarar›n Akça A.fi.’ye düflen k›sm› “‹fltirak Zararlar›” olarak raporlanm›flt›r.
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4.2. Kuruluflundan Sonraki Bir Anda Bir fiirkete ‹fltirak Edilmesi
4.2.1. Defter De¤erinin Yüzdesine ‹sabet Eden Tutardan Daha Düflük Bir
Bedel Ödenerek ‹fltirak Edilmesi
DED‹fi A.fi.’nin 15 Mart 2002 tarihli özkaynaklar› afla¤›dakilerden oluflmaktad›r:
Sermaye
5.000 YTL
Sermaye Taahhütleri
0 YTL
Emisyon Primi
18.000 YTL
MDV Yeniden De¤erleme Art›fllar›
9.000 YTL
Geçmifl Y›l Kârlar›
12.000 YTL
Dönem Net Kâr›
6.000 YTL

CAN A.fi., DED‹fi A.fi.’nin hisselerinin %40’›n› 15 Mart 2002 tarihinde 18.000
YTL ödeyerek sat›n alm›flt›r.
‹fltirakler Hesab›

15.03.2002

20.000
Kasa Hesab›
18.000
Özkaynak fierefiyesi Hs.

2.000

CAN A.fi.’nin DED‹fi A.fi.’ye ifltirak etti¤i 15 Mart 2002 tarihinde, DED‹fi
A.fi.’nin özsermaye tutar› 50.000 YTL ve CAN A.fi.’ye düflen %40’l›k pay ise
20.000 YTL idi. Fakat CAN A.fi., %40 hisseye karfl›l›k 18.000 YTL ödemifltir.
Aradaki 2.000 YTL tutar›ndaki fark CAN A.fi.’nin kay›tlar›na “Özkaynak fierefiyesi” olarak yans›t›lm›flt›r.
20 Nisan 2002 tarihinde DED‹fi A.fi. nominal de¤er üzerinden %200 oran›nda
kâr pay› da¤›t›m› ilan etmifl ve nakden ödemifltir.
20.04.2002
Kasa Hesab›
4.000
‹fltirakler Hesab›
4.000

DED‹fi A.fi.’nin , 2002 y›l›nda da¤›tm›fl oldu¤u kâr pay› DED‹fi A.fi.’nin özsermayesini azaltm›flt›r. Özkaynak yöntemine göre ifltirak edilen flirketin özsermayesindeki art›fl ve azal›fllar, ifltirak eden iflletmenin “‹fltirakler Hesab›”na yans›t›lmas› gerekti¤i için, CAN A.fi. da¤›t›lan kâr pay›n›n kendisine isabet eden
4.000 YTL (10.000*%40) kadar “‹fltirakler Hesab›”na alacak, karfl›l›¤›nda tahsil
etti¤i kâr pay› için “Kasa Hesab›”na borç kayd› yapm›flt›r.
30 Haziran 2002 tarihinde DED‹fi A.fi., sermayesini 20.000 YTL’ye yükseltmifltir. Art›fl tamamen iç kaynaklardan sa¤lanm›flt›r. MDV Yeniden de¤erleme art›fllar›n›n tamam› kullan›lm›fl ve eksik kalan tutar, emisyon priminden sa¤lanm›flt›r.
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DED‹fi A.fi.’nin bedelsiz sermaye art›r›m› özkaynaklarda herhangi bir de¤ifliklik yaratmad›¤› için, sermaye art›r›m› ile ilgili “‹fltirakler Hesab›”nda herhangi
bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.
31 Aral›k 2002 tarihinde DED‹fi A.fi., 12.000 YTL tutar›nda MDV yeniden de¤erleme hesaplam›fl ve faaliyet y›l›n› 8.000 YTL zarar aç›klayarak kapatm›flt›r.
31.12.2002
‹fltirakler Hesab›
4.800
‹fltirak Yeniden
De¤erleme De¤er
Art›fllar›
4.800
DED‹fi A.fi.’nin yapm›fl oldu¤u yeniden de¤erleme sonucu, özsermayesi 12.000
YTL artm›flt›r. DED‹fi A.fi.’nin özsermayesinde meydana gelen bu art›fl sonucunda CAN A.fi.’de “‹fltirakler Hesab›”na 4.800 YTL (12.000*%40) borç, karfl›l›¤›nda “‹fltirak Yeniden De¤erleme De¤er Art›fllar› Hesab›”na alacak kayd›
yap›lm›flt›r.
31.12.2002
‹fltirak Zarar› Hesab›
3.200
‹fltirakler Hesab›
3.200

CAN A.fi.’nin yat›r›m yapt›¤› DED‹fi A.fi.’nin 2002 y›l›nda etti¤i 8.000 YTL
tutar›ndaki zarardan CAN A.fi.’ye isabet eden 3.200 YTL (8.000*%40)’d›r. Özkaynak yöntemine göre ifltirak edilen flirketin özsermayesindeki art›fl ve azal›fllar, ifltirak eden iflletmenin “‹fltirakler Hesab›”na yans›t›lmas› gerekti¤i için,
CAN A.fi. “‹fltirak Zararlar› Hesab›”na 3.200 YTL borç, “‹fltirakler Hesab›”na
3.200 YTL alacak kaydetmifltir.
Tablo 7 – CAN A.fi.’nin 31.12.2002 Tarihli K›smi Bilançosu
CAN A.fi.’nin 31.12.2002 Tarihli Bilançosu
‹fltirakler Hesab›
17.600
‹fltirak Yeniden De¤erleme
De¤er Art›fllar›

4.800

CAN A.fi.’nin 31.12.2002 tarihli k›smi bilançosunda “‹fltirakler Hesab›”n›n toplam de¤eri 17.600 YTL olarak ve “‹fltirak Yeniden De¤erleme De¤er Art›fllar›
Hesab›”n› da 4.800 YTL olarak raporlanm›flt›r. “‹fltirakler Hesab›”n›n tutar›, DED‹fi A.fi.’nin CAN A.fi.’ye koydu¤u 20.000 YTL sermaye ile DED‹fi A.fi.’nin
2004 y›l›nda da¤›tm›fl oldu¤u CAN A.fi.’ye isabet eden 4.000 YTL tutar›nda kâr
pay› ve 3.200 YTL tutar›ndaki zarar kadar azalm›fl, yine DED‹fi A.fi.’nin 2002
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y›l›nda hesaplam›fl oldu¤u CAN A.fi.’ye isabet eden 4..800 YTL tutar›nda yeniden de¤erleme de¤er art›fl› kadar artm›fl ve 17.600 YTL’ye ulaflm›flt›r. CAN
A.fi.’nin 31.12.2002 tarihli k›smi bilançosunda yer alan “‹fltirakler Hesab›” n›n
bakiyesi, DED‹fi A.fi.’nin 31.12.2004 tarihli bilançosunda yer alan özsermaye
tutar›n›n %40’›na eflittir.
Tablo 8 – CAN A.fi.’nin 01.01.2002-31.12.2002 Dönemi K›smi Gelir Tablosu
CAN A.fi.’nin 01.01.2002-31.12.2002 Dönemi Gelir Tablosu

‹fltirak Zararlar›

(3.200)

Özkaynak fierefiye Geliri

2.000

CAN A.fi.’nin 2002 y›l›na ait k›smi gelir tablosunda DED‹fi A.fi.’nin katland›¤›
zarar›n CAN A.fi.’ye düflen k›sm› “‹fltirak Zararlar›”, ifltirak edilmesi s›ras›nda
ortaya ç›kan özkaynak flerefiyesinin gelire dönüfltürülmesi ile “Özkaynak fierefiye Geliri” olarak raporlanm›flt›r. Özkaynak fierefiye Geliri olarak raporlanmas›,
UFRS-3’te yap›lan de¤ifliklikte yer almaktad›r.

20 Nisan 2003 tarihinde DED‹fi A.fi. nominal de¤er üzerinden %20 oran›nda kâr
pay› da¤›t›m› ilan etmifl fakat herhangi bir ödeme yapmam›flt›r. Bunun üzerine
CAN A.fi. afla¤›daki muhasebe kayd›n› yapm›flt›r.
20.04.2003

‹fltiraklerden Alacaklar Hesab›

‹fltirakler Hesab›

1.600

1.600

DED‹fi A.fi.’nin , 2003 y›l›nda da¤›tma karar›n› ald›¤› kâr pay› DED‹fi A.fi.’nin
özsermayesini azaltm›flt›r. Özkaynak yöntemine göre ifltirak edilen flirketin özsermayesindeki art›fl ve azal›fllar, ifltirak eden iflletmenin “‹fltirakler Hesab›”na
yans›t›lmas› gerekti¤i için, CAN A.fi. da¤›t›lan kâr pay›n›n kendisine isabet eden
1.600 YTL (4.000*%40) kadar “‹fltirakler Hesab›”na alacak, karfl›l›¤›nda henüz
tahsil edilmedi¤i için “‹fltiraklerden Alacaklar Hesab›”na borç kayd› yapm›flt›r.
31 Aral›k 2003 tarihinde DED‹fi A.fi., 8.000 YTL tutar›nda MDV yeniden de¤erleme hesaplam›fl ve faaliyet y›l›n› 10.000 YTL vergi sonras› net kâr ile kapatm›flt›r.
‹fltirakler Hesab›

31.12.2003
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DED‹fi A.fi.’nin yapm›fl oldu¤u yeniden de¤erleme sonucu, özsermayesi 8.000
YTL artm›flt›r. DED‹fi A.fi.’nin özsermayesinde meydana gelen bu art›fl sonucunda
CAN A.fi.’de “‹fltirakler Hesab›”na 3.200 YTL (8.000*%40) borç, karfl›l›¤›nda “‹fltirak Yeniden De¤erleme De¤er Art›fllar› Hesab›”na alacak kayd› yap›lm›flt›r.
31 Aral›k 2003 tarihinde DED‹fi A.fi., 8.000 YTL tutar›nda MDV yeniden
de¤erleme hesaplam›fl ve faaliyet y›l›n› 10.000 YTL vergi sonras› net kâr ile
kapatm›flt›r.
31.12.2003
‹fltirakler Hesab›
4.000
‹fltirak Gelirleri Hesab›
4.000

CAN A.fi.’nin yat›r›m yapt›¤› DED‹fi A.fi.’nin 2003 y›l› için ilan etti¤i 10.000
YTL kârdan CAN A.fi.’ye isabet eden 4.000 YTL (10.000*%40)’d›r. Özkaynak
yöntemine göre ifltirak edilen flirketin özsermayesindeki art›fl ve azal›fllar, ifltirak
eden iflletmenin “‹fltirakler Hesab›”na yans›t›lmas› gerekti¤i için, CAN A.fi. “‹fltirakler Hesab›”na 4.000 YTL borç, “‹fltirak Gelirleri Hesab›”na 4.000 YTL alacak kaydetmifltir.
Tablo 9 – CAN A.fi.’nin 31.12.2003 Tarihli K›smi Bilançosu
CAN A.fi.’nin 31.12.2003 Tarihli Bilançosu
‹fltiraklerden Alacaklar
1.600
‹fltirakler Hesab›
23.200 ‹fltirak Yeniden De¤erleme De¤er
Art›fllar›
8.000

CAN A.fi.’nin 31.12.2003 tarihli k›smi bilançosunda “‹fltirakler Hesab›”n›n toplam de¤eri 23.200 YTL, “‹fltiraklerden Alacaklar Hesab›” 1.600 YTL ve “‹fltirak
Yeniden De¤erleme De¤er Art›fllar› Hesab›”n› da 8.000 YTL olarak raporlanm›flt›r. 31.12.2003 tarihinde CAN A.fi.’nin “‹fltirakler Hesab›”n›n tutar› 17.600
YTL idi. Bu tutar, DED‹fi A.fi.’nin 2003 y›l›nda da¤›tm›fl oldu¤u CAN A.fi.’ye
isabet eden 1.600 YTL tutar›nda kâr pay› kadar azalm›fl, yine DED‹fi A.fi.’nin
2003 y›l›nda hesaplam›fl oldu¤u CAN A.fi.’ye isabet eden 3.200 YTL tutar›nda
yeniden de¤erleme de¤er art›fl› ve CAN A.fi.’ye isabet eden 4.000 YTL tutar›nda kâr kadar artm›fl ve 23.200 YTL’ye ulaflm›flt›r. CAN A.fi.’nin 31.12.2003 tarihli k›smi bilançosunda yer alan “‹fltirakler Hesab›” n›n bakiyesi, DED‹fi
A.fi.’nin 31.12.2003 tarihli bilançosunda yer alan özsermaye tutar›n›n %40’›na
eflit olmufltur.
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Tablo 10 – CAN A.fi.’nin 01.01.2003-31.12.2003 Dönemi K›smi Gelir Tablosu
CAN A.fi.’nin 01.01.2003-31.12.2003 Dönemi Gelir Tablosu
‹fltirak Gelirleri
4.000

CAN A.fi.’nin 2003 y›l›na ait k›smi gelir tablosunda DED‹fi A.fi.’nin ilan etti¤i
kâr›n CAN A.fi.’ye düflen k›sm› “‹fltirak Gelirleri” olarak raporlanm›flt›r.

4.2.2. Defter De¤erinin Yüzdesine ‹sabet Eden Tutardan Daha Yüksek Bir
Bedel Ödenerek ‹fltirak Edilmesi
FATSA A.fi.’nin 15 Mart 2004 tarihli özsermayesi afla¤›dakilerden oluflmaktad›r:
Sermaye
Sermaye Taahhütleri
Emisyon Primi
MDV Yeniden De¤erleme Art›fllar›
‹fltirakler Yeniden De¤erleme Art›fllar›
Geçmifl Y›l Kârlar›
Dönem Net Kâr›

5.000 YTL
0 YTL
18.000 YTL
4.000 YTL
5.000 YTL
12.000 YTL
6.000 YTL

EVREfiE A.fi., FATSA A.fi.’nin hisselerinin %40’›n› 15 Mart 2004 tarihinde
35.000 YTL ödeyerek sat›n alm›flt›r.
15.03.2004
‹fltirakler Hesab›
20.000
Özkaynak fierefiyesi Hesab›
15.000
Kasa Hesab›
35.000

EVREfiE A.fi.’nin FATSA A.fi.’ye ifltirak etti¤i 15 Mart 2004 tarihinde, EVREfiE A.fi.’nin özsermaye tutar› 50.000 YTL ve EVREfiE A.fi.’ye düflen %40’l›k
pay ise 20.000 YTL idi. Fakat EVREfiE A.fi., %40 hisseye karfl›l›k 35.000 YTL
ödemifltir. Aradaki 15.000 YTL tutar›ndaki fark EVREfiE A.fi.’nin kay›tlar›na
“Özkaynak fierefiyesi” olarak yans›t›lm›flt›r.
20 Nisan 2004 tarihinde FATSA A.fi. nominal de¤er üzerinden %100 oran›nda
kâr pay› da¤›t›m› ilan etmifl ve nakden ödemifltir.
20.04.2004
Kasa Hesab›
2.000
‹fltirakler Hesab›
2.000
FATSA A.fi.’nin , 2004 y›l›nda da¤›tm›fl oldu¤u kâr pay› EVREfiE A.fi.’nin özsermayesini azaltm›flt›r. Özkaynak yöntemine göre ifltirak edilen flirketin özser‹SMMMO Yay›n Organ›
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mayesindeki art›fl ve azal›fllar, ifltirak eden iflletmenin “‹fltirakler Hesab›”na yans›t›lmas› gerekti¤i için, EVREfiE A.fi. da¤›t›lan kâr pay›n›n kendisine isabet eden
2.000 YTL (5.000*%40) kadar “‹fltirakler Hesab›”na alacak, karfl›l›¤›nda tahsil
etti¤i kâr pay› için “Kasa Hesab›”na borç kayd› yapm›flt›r.
30 Haziran 2004 tarihinde FATSA A.fi., sermayesini 30.000 YTL’ye yükseltmifltir. Art›fl tamamen iç kaynaklardan sa¤lanm›flt›r. Yeniden de¤erleme art›fllar›n›n tamam› kullan›lm›fl ve eksik kalan tutar, emisyon priminden sa¤lanm›flt›r.

FATSA A.fi.’nin bedelsiz sermaye art›r›m› özsermaye toplam›nda herhangi bir
de¤ifliklik yaratmad›¤› için, sermaye art›r›m› ile ilgili “‹fltirakler Hesab›”nda herhangi bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.
31 Aral›k 2004 tarihinde FATSA A.fi., 6.000 YTL tutar›nda MDV yeniden de¤erleme ve 4.000 YTL tutar›nda ifltirakler yeniden de¤erleme art›fllar› kaydetmifltir.
‹fltirakler Hesab›

31.12.2004

4.000

‹fltirak Yeniden De¤erleme
De¤er Art›fllar›

4.000

FATSA A.fi.’nin yapm›fl oldu¤u yeniden de¤erleme sonucu, özsermaye toplam›
10.000 YTL artm›flt›r. FATSA A.fi.’nin özsermayesinde meydana gelen bu art›fl
sonucunda EVREfiE A.fi.’de “‹fltirakler Hesab›”na 4.000 YTL (10.000*%40)
borç, karfl›l›¤›nda “‹fltirak Yeniden De¤erleme De¤er Art›fllar› Hesab›”na alacak
kayd› yap›lm›flt›r.
31 Aral›k 2004 tarihinde FATSA A.fi. faaliyet y›l›n› 8.000 YTL vergi sonras› net
kâr ile kapatm›flt›r.
‹fltirakler Hesab›

31.12.2004

3.200

‹fltirak Gelirleri Hesab›

3.200

EVREfiE A.fi.’nin yat›r›m yapt›¤› FATSA A.fi.’nin 2004 y›l›nda elde etti¤i
8.000 YTL kârdan EVREfiE A.fi.’ye isabet eden 3.200 YTL (8.000*%40)’d›r.
Özkaynak yöntemine göre ifltirak edilen flirketin özsermaye toplam›ndaki art›fl ve
azal›fllar, ifltirak eden iflletmenin “‹fltirakler Hesab›”na yans›t›lmas› gerekti¤i için,
EVREfiE A.fi. “‹fltirakler Hesab›”na 3.200 YTL borç, “‹fltirak Gelirleri Hesab›”na 3.200 YTL alacak kaydetmifltir.
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Tablo 11 – EVREfiE ‹flletmesinin 31.12.2004 Tarihli K›smi Bilançosu
EVREfiE ‹flletmesinin 31.12.2004 Tarihli Bilançosu

‹fltirakler Hesab›

25.200

Özkaynak fierefiyesi

15.000

‹fltirak Yeniden De¤erleme De¤er
Art›fllar›
4.000

EVREfiE A.fi.’nin 31.12.2004 tarihli k›smi bilançosunda “‹fltirakler Hesab›”n›n
toplam de¤eri 25.200 YTL olarak ve “‹fltirak Yeniden De¤erleme De¤er Art›fllar› Hesab›”n› da 4.000 YTL olarak raporlanm›flt›r. “‹fltirakler Hesab›”n›n tutar›,
EVREfiE A.fi.’nin FATSA A.fi.’ye koydu¤u 20.000 YTL tutar›ndaki sermaye
ile FATSA A.fi.’nin 2004 y›l›nda da¤›tm›fl oldu¤u EVREfiE A.fi.’ye isabet eden
2.000 YTL tutar›nda kâr pay› kadar azalm›fl, yine FATSA A.fi.’nin 2004 y›l›nda
hesaplam›fl oldu¤u EVREfiE A.fi.’ye isabet eden 4.000 YTL tutar›nda yeniden
de¤erleme de¤er art›fl› ve EVREfiE A.fi.’ye isabet eden 3.200 YTL tutar›nda kâr
kadar artm›fl ve 25.200 YTL’ye ulaflm›flt›r. EVREfiE A.fi.’nin 31.12.2004 tarihli k›smi bilançosunda yer alan “‹fltirakler Hesab›” n›n bakiyesi, FATSA A.fi.’nin
31.12.2004 tarihli bilançosunda yer alan özsermaye tutar›n›n %40’›na eflittir.

Tablo 12 – EVREfiE ‹flletmesinin 01.01.2004-31.12.2004 Dönemi K›smi
Gelir Tablosu
EVREfiE ‹flletmesinin 01.01.2004-31.12.2004 Dönemi Gelir Tablosu

‹fltirak Gelirleri

Özkaynak fierefiye De¤er
Düflüfl Gideri

3.200

EVREfiE A.fi.’nin 2004 y›l›na ait k›smi gelir tablosunda FATSA A.fi.’nin elde
etti¤i kâr›n EVREfiE A.fi.’ye düflen k›sm› “‹fltirak Gelirleri” olarak raporlanm›flt›r.

5.Sonuç

‹fltiraklerdeki yat›r›mlar›n muhasebelefltirilmesi ve raporlanmas›, gerek ulusal
gerekse uluslar aras› finansal raporlama çevrelerinde özel bir standart olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Çok çeflitli amaçlarla karfl›m›za ç›kabilecek olan ifltiraklerdeki yat›r›mlar ile ilgili olarak çözümlenmesi gereken iki temel sorun bulunmaktad›r. Bunlardan ilki, yat›r›mc› iflletmenin finansal tablolar› arac›l›¤› ile toplumu
bilgilendirme s›ras›nda ortaya koyaca¤› finansal posizyondaki veya k›saca bilançodaki ifltirak yat›r›m›n›n tutar› veya de¤erinin belirlenmesidir. Di¤er ise, söz konusu ifltirak yat›r›m› nedeniyle, performanslar›n raporland›¤› gelir tablosunda yer
alabilecek olumlu veya olumsuz sonuçlar›n di¤er bir ifade ile gelir ve giderlerin
‹SMMMO Yay›n Organ›
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belirlenmesidir. Her ikisi de temel olarak, ifltirakler ile ilgili unsurlar›n tespit
edilmesi veya tan›nmas› ve tespit edilen veya tan›nan unsurlar›n de¤erlerinin belirlenmesidir. Farkl› düflüncelerin, varsay›mlar›n veya yöntemlerin konu ile ilgili sonuçlar› da farkl› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹fltirak yat›r›mlar› ile ilgili
olarak gerek bilançoda, gerek gelir tablosunda raporlanabilecek unsurlar ve unsurlara iliflkin de¤erler, kuflkusuz yöntemlere göre de¤iflebilecektir. Bu do¤rultuda, bu çal›flmada, ifltirak yat›r›mlar›n›n muhasebelefltirilmesi ve raporlanmas›nda
Özkaynak Yönteminin uygulanmas›n›n yaratabilece¤i sonuçlar ortaya konmaya
çal›fl›lm›flt›r.
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G

ÖZET
ünümüzün geliflen rekabet koflullar›na ayak uydurmak isteyen iflletmeler,
bu yönde önemli at›l›mlar yapmak ve kendi gelecekleri için önemli gördükleri önlemleri almak zorundad›rlar. Özellikle üretim ve fiyatlama karalar› iflletmelerin uzun vadede karfl›laflabilecekleri bir tak›m özel riskleri de beraberinde getirecektir. Bu durum günümüz global rekabet koflullar›n›n bir sonucu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹flletme yönetimleri özellikle iflletme gelece¤ine iliflkin verecekleri kararlarda güvenilir verilerden yararlanmak isterler. Güvenilir veriler ise do¤ru flekilde ve her unsuru dikkate al›narak yap›lm›fl hesaplamalarla elde edilecektir. ‹flte bu amaçla üretim sistemleri gözden geçirilmifl ve daha
sa¤l›kl› maliyet hesaplayabilmenin yollar›n› bulmak üzere teknolojik olanaklardan da yararlan›larak yap›lan araflt›rmalar sonucunda “Faaliyet Tabanl› Maliyetleme” yöntemi gelifltirilmifltir. Bu çal›flmada faaliyet tabanl› maliyetleme ile
ilgili bilgi verilmifl, yöntemin özellikleri ve uygulanabilirli¤i üzerinde durulmufl,
yöntemi uygularken karfl›lafl›labilecek sak›ncalar ele al›nm›flt›r.
1. FAAL‹YET TABANLI MAL‹YETLEME (ACTIVITY –BASED COSTING)
1980’lerde rekabet ortam›nda meydana gelen de¤iflmeler varolan geleneksel maliyet muhasebesi ve yönetim-kontrol sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesine
neden olmufltur. Bunun sonucunda faaliyete dayal› maliyet yöntemi kavram› ilk
defa 1986 y›l›nda Harvard ‹flletmecilik Okulu’ndan Robert Kaplan ve Robin
Cooper tarafindan mamul maliyetinin hesaplanmas› için farkl› bir yaklafl›m olarak gelifltirilmifltir. Kaplan ve Cooper, geleneksel hacim temelli muhasebe sisteminin do¤ru ve zaman›nda bilgi sa¤lamad›¤›n›, yönetime uygun ve gerekli bilgiyi sunamad›¤›n› ve en önemlisi yeni rekabet ortam›na yans›tamad›¤›n› ileri sürmüfllerdir. Kaplan ve Cooper’›n ileri sürdükleri yeni yöntem, maliyet davran›fllar›n› daha iyi anlama ihtiyac›n› vurgulamakta ve genel üretim giderlerine neden
olan hususlar› ortaya ç›kartmaktad›r.[Çak›r Eker, 2002, s.239]
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Faaliyet tabanl› maliyetleme, öncelikle
uygulama yönüyle, mal ve hizmet üreten firmalarda, üretilen de¤erlerin maliyetlerinin hesaplanmas›na yönelik bir
yöntemdir. FTM, toplam mamül maliyetlerini oluflturan endirekt unsurlar›n,
di¤er bir deyiflle genel üretim maliyetlerinin mamullere yüklenmesiyle ilgili
bir yöntem olarak ortaya ç›km›flt›r.[Hac›rüstemo¤lu ve fiakrak, 2002,
s.25]
Yöneticileri çarp›k enformasyondan
korumas›, do¤ru fiyatland›rma, kararlar› verme olana¤› ve üretti¤i faaliyet/maliyet oran›n›n verimlilik ölçütü
olarak kullan›labilmesi geleneksel
yaklafl›ma oranla daha üstün k›lmaktad›r. Tüm bu nitelikler faaliyete dayal›
maliyetleme yönteminin sadece biçimsel bir muhasebe sistemi de¤il, ayn›
zamanda iflletme stratejisini uygulamak için önemli bir araç oldu¤unu
göstermektedir. [Köse, 2004, s.78]
Ayr›ca FTM’nin bahsedilen “daha
do¤ru” maliyet hesaplama imkan› sa¤lamas›n›n yan›nda müflteri karl›l›¤›,
da¤›t›m kanallar›, iflgücü yönetimi ve
bir iflletmenin karl›l›¤›n› direkt olarak
etkileyen di¤er alanlarla ilgili daha iyi
analizlerin yap›labilmesini sa¤lad›¤›
da ifade edilmektedir.[Yükçü, 1999,
s.895]
Faaliyet Tabanl› Maliyet Yöntemi; iflletmenin kaynaklar›, faaliyetleri, maliyet tafl›y›c›lar›, maliyet objeleri ve performans ölçümleri hakk›nda bilgi sa¤layan bir veri taban› olarak görülmekte ve tan›mlanmaktad›r. Günümüzde
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Faaliyet Tabanl› Maliyet Yöntemi yaln›zca do¤ru maliyet bilgisi sunan bir
da¤›t›m yöntemi olarak görülmemekte
ayn› zamanda etkin bir yönetim arac›
olarak da kabul edilmektedir.[Çak›r
Eker, 2002, s.240]
FTM sistemi, ürünlerin iflletmenin
kaynaklar›n› faaliyetler baz›nda s›n›fland›r›lmas› gerekti¤i anlay›fl› ile hareket eden ve ürün ile endirekt giderler
aras›nda sadece üretim hacmine ba¤l›
olmaks›z›n çeflitli seviyelerde do¤rusal
iliflki kuran bir maliyet ve yöntem anlay›fl› olarak tan›mlanabilir.[Öker,
2003, s.32]
FTM ürünlerle de¤il, maliyet yaratan
faaliyetlerle ilgilenir ve belirli durumlarda bir hizmet veya ürünün maliyetlerinin daha iyi ortaya konmas›n› sa¤lar. Daha çok son zamanlarda
FTM’nin önemi ürün maliyetlemesinden iflletme yönetimi gelifltirmeye dönüflmüfltür.[Glautier and Underdown,
1997, ss.441-442]
1.0. FAAL‹YET TABANLI
MAL‹YETLEMEN‹N AMAÇLARI

Faaliyet tabanl› maliyetlemede her bir
faaliyet ile ilgili oluflturulan maliyet
birikim yerlerinde, endirekt maliyetler
biriktirilir ve maliyet da¤›t›m anahtarlar› saptanarak üretim mamulleri bu
anahtarlar yard›m›yla yüklenir. Bununla stratejik amaçlar›n gerçeklefltirilmesi amaçlanmaktad›r. Di¤er bir deyiflle iflletmelerin faaliyet tabanl› göre
maliyetleme sistemini kullanmas›nda
amaç, planlanan mamullerin üretilebi-
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lirli¤inin ve üretim sürecinin tasar›mlanmas›, genel üretim giderleri de¤er
analizleri ve performans de¤erlemesi
fleklinde s›ralanabilir.[Köse, 2004,
s.77-78]
FTM, özel ürünlerin veya hizmetlerin
üretiminde kullan›lan genel gider maliyetlerini daha do¤ru hesaplamay›
amaçlar. [New South Wales Treasury,
2002, 28]

FTM’nin kullan›ld›¤› iflletmelerde ana
hedefleri, gerçeklefltirmek istedi¤i
amaçlar› vard›r. Bu amaçlar flöyle s›ralanabilir: .[Hac›rüstemo¤lu ve fiakrak,
2002, s.31]

Üretimde de¤er yaratmayan faaliyetlere ait maliyetleri kald›rmak yada en
aza indirmeye çal›flmak Karl›l›¤› art›rmak üzere gerçeklefltirilen katma de¤eri yüksek faaliyetlerin kolaylaflt›r›lmas› için etkin bir bilgi taban› oluflturmak
Problemlerin temel nedenlerinin saptanmas› ve çözüm yollar›n› belirlemek.
Zay›f varsay›mlar (kabullenmeler)
[Çak›r Eker, 2002, s.240] ve yetersiz
maliyet da¤›t›m›ndan kaynaklanan
yanl›fll›klar› ortadan kald›rmak. [Hac›rüstemo¤lu ve fiakrak, 2002, s.31] Genel üretim giderlerini mamullere daha
do¤ru flekilde yükleyerek daha do¤ru
maliyetler elde etmek.[Yükçü, 1999,
ss.899] Daha iyi bir yönetsel muhasebe
anlay›fl› ve kontrolü sa¤lamak için
do¤ru iflletme ortam› sa¤lamak.[Yükçü, 1999, s.899]
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1.1. FAAL‹YET TABANLI
MAL‹YETLEME YAKLAfiIMININ
UYGULAMA AfiAMALARI
Genel olarak FTM sistemlerinin tasar›m› afla¤›daki aflamalar› kapsar:[Drury,
1996, s.296]
-Organizasyonda meydana gelen bafll›ca faaliyetlerin tan›mlanmas› ve analizi
-Maliyetlerin faaliyet maliyet havuzlar›na veya maliyet merkezlerine atanmas›.
-Her bafll›ca faaliyet için maliyet etkenlerinin-faaliyet ölçütlerinin (cost
drivers) belirlenmesi.
-Faaliyet maliyetlerinin ürünlere, faaliyetleri kullanmalar›na göre atanmas›.

1.1.0. FAAL‹YETLER‹N
TANIMLANMASI VE ANAL‹Z‹
Bir iflletmenin üretim ve hizmet faaliyetlerinin saptanmas›, organizasyonun
anlafl›labilir ve kolay yönetilebilir do¤al faaliyetlerine ayr›flt›r›lmas› sürecidir. Faaliyetler departmanlar gibi geleneksel organizasyonel parçalara ayr›lmak zorunda de¤ildir. Di¤er bir deyiflle departmanlar çeflitli faaliyetler içerebilir.[Glautier and Underdown, 1997,
s.433]
Faaliyetler, basit bir flekilde bir ürün
veya hizmet üretmek için yap›lan fleylerdir. Örne¤in fabrika içindeki hammadde tafl›malar›, makine ayarlar›, makinelerin iflletilmesi, üretilen ürünlerin
kontrolü ve müflterilere gönderilmesi
birer faaliyettir. (Ancak yaln›zca bu faaliyetler bir mal veya hizmet üretimindeki faaliyetlerin amaçlar›n› aç›klamak
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için yeterli de¤ildir).[New South Wales Treasury, 2002, 29]
Bu aflamaya iflletmelerde “faaliyetleri
belirleme” veya “eylemleri faaliyetlerde toplama” aflamas› da denebilir. Faaliyetlerin analizi, FTM sürecinin haz›rl›k aflamas›d›r. ‹flletme yada üretim
bölümlerinde gerçeklefltirilen birincil
ve destekleyici faaliyetler tan›mlanmad›kça FTM için gerekli yönetimsel maliyet verileri elde edilemez.[Yükçü,
1999, s.903-904]

1.1.1. MAL‹YETLER‹N FAAL‹YETE
BA⁄LI MAL‹YET MERKEZLER‹NE
ATANMASI
Faaliyetler belirlendikten ve grupland›ktan sonra bu faaliyetlerin maliyetlerinin belirlenmesi gerekir. Baz› giderler faaliyetler do¤rudan aktar›labilecek
yap›da iken baz›lar› ise faaliyetler taraf›ndan ortak kullan›lan yap›da olabilir.
Örne¤in, sat›n alma faaliyeti ile ilgili
endirekt iflçilik maliyetleri o faaliyet
için kullan›lan personel bilgilerinden
yararlan›larak do¤rudan elde edilebilir.
Yine ayn› faaliyetin ayd›nlatma giderlerinden alaca¤› pay sat›n alma personelinin kulland›¤› alanla iliflkilendirilerek bulunabilir. Bu durumda ayd›nlatma giderleri faaliyetlere kullan›lan
alan baz›nda da¤›t›l›r ve bu faaliyetin
maliyet etkeni-faaliyet ölçütü (cost driver) “m2” dir.[Öker, 2003, s.45]
Maliyetler, bir kaynak sürücüsü kullanan her bir faaliyet için bir maliyet havuzuna atan›r. Böylece maliyetler do¤rudan ürün veya hizmet yerine, önce
ürün veya hizmeti üretmek için gerçek‹SMMMO Yay›n Organ›

lefltirilen faaliyetlere atan›r. Bu aflaman›n sonunda yönetim faaliyetlerin ve
bu faaliyetlerin maliyetlerinin bir listesine sahip olmal›d›r. [New South Wales Treasury, 2002, 29]
Maliyetlerin güvenilir biçimde hesaplanabilmesi için mevcut verilerin geliflmelere göre düzeltilmesi, belgelenemeyen maliyet kalemlerinin dikkate
al›nmas›, farkl› kaynaklardan gelen
farkl› maliyet verilerinin maliyet muhasebesi departman›nda toplanmas›
gerekmektedir. Ayr›ca faaliyetlerin direkt maliyetleri de faaliyetlere yüklenmeli ve toplam maliyetler oluflturulmal›d›r. [Yükçü, 1999, s.909]

1.1.2. MAL‹YET ETKENLER‹N‹N
BEL‹RLENMES‹
Ürünlere faaliyet maliyet merkezlerine
ba¤l› maliyetleri atamak için her faaliyet merkezi için bir maliyet etkeni seçilmelidir. Uygun bir maliyet etkeninin
seçiminde çeflitli faktörler dikkate al›nmal›d›r. Öncelikle bu seçim her faaliyet maliyet havuzundaki maliyetlerin
iyi bir aç›klamas›n› vermelidir. Bir maliyet etkeni kolay ölçülebilir, verisi görece kolay elde edilebilir ve ürünlerle
tan›mlanabilir olmal›d›r. Ölçüm maliyetleri dikkate al›nmal›d›r. Bir faaliyetin süresini ele alan maliyet etkenlerini
kullanmak yerine bir faaliyet taraf›ndan üretilen ifllemlerin say›s›n› ele alan
maliyet etkenlerini kullanmak, FTM
sistemlerinin tasar›mlar›ndaki ölçüm
maliyetlerini azaltmak için önemli bir
yöntemdir. Sat›nalma emirlerinin say›s›, müflteri siparifllerinin say›s›, yap›lan
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kontrollerin ve ayarlar›n say›s›n›n hepsi bir faaliyet taraf›ndan üretilen ifllemlerin say›s›n› temsil eder.[Drury, 1996,
301]
Da¤›t›m anahtarlar›n›n, baflka bir ifade
ile maliyelerin maliyet kalemine en uygun maliyet etkeninin seçiminde üç
faktör dikkate al›nmal›d›r. [Yükçü,
1999, s.907]
‹liflki Derecesi, Ölçüm Maliyetleri,
Davran›flsal Etkiler

1.1.3. MAL‹YETLER‹N ÜRÜNLERE
ATANMASI
Son aflama maliyet etkeni oranlar›n›n
ürünlere uygulanmas›n› kapsar. Bu nedenle maliyet etkeni ölçülebilir olmal›d›r. Bu flekilde, haz›rl›k saatleri bir maliyet etkeni olarak seçilirse, her ürün
taraf›ndan tüketilen haz›rl›k zamanlar›n› ölçmek için bir mekanizma olabilir.
Alternatif olarak e¤er haz›rl›k aflamalar› say›lar› maliyet etkeni olarak seçilirse bir haz›rl›k gerektiren tüm ürünlere
sabit bir haz›rl›k maliyeti yüklenir.
Üçüncü aflamada uygun bir maliyet etkeninin seçilmifl olmas› ürünler taraf›ndan tüketilen maliyet etkeni verisini
elde etmeyi kolaylaflt›r›r.[Drury, 1996,
s.302]
Bu son aflamada faaliyetlerin maliyeti
ç›kt› ölçülerine göre analiz edilir. Böylece de¤iflim f›rsatlar› tan›mlanabilir.
Bu ad›m sonunda katma de¤er analizi,
karfl›laflt›rmal› analiz, maliyet fayda
analizi ve ekonomik analiz yap›labilir.
Bu aflamada “Faaliyetlerin maliyetlerinin ne kadar› bir birim ç›kt› için kullan›lmaktad›r?” sorusunun cevab› aran›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›

Ç›kt› ölçütlerinin belirlenmesi için öncelikle faaliyetlerin ç›kt›lar›n›n neler
oldu¤u belirlenmelidir. Ç›kt› bir ürün,
olay, hareket, doküman, karar olabilir.
Ölçütler, faaliyetin ç›kt›lar›n›n izlenebilir-gözlenebilir sonucunu içermelidir. [Yükçü, 1999, s.910]

1.2. FAL‹YET TABANLI
MAL‹YETLEME’N‹N
UYGULANAB‹L‹RL‹⁄‹ VE
SAKINCALARI
FTM yöntemi de¤iflken maliyetlendirme yöntemi gibi iflletme kararlar›n›n
al›nmas›nda ve gelecekle ilgili planlar›n›n yap›lmas›nda önemli bir araç görünümündedir. En az›ndan ifllerin daha
iyi anlafl›lmas›na yard›mc› olacakt›r.
FTM kuvvetli analitik araçlar›n ve geleneksel maliyetlendirme sistemlerinin
tümüyle yerine geçmektense planlama,
iflletme kararlar› ve bütçeleme gibi
alanlarda kullan›lmal›d›r. [Yükçü,
1999, ss.917-918]
FTM Sisteminin, [Glautier and Underdown, 1997, s.439 ve Yükçü, 1999,
s.918]
Maliyetleri içinde yüksek oranda
GÜG’ne sahip, [Yükçü, 1999, s.918]
Mevcut maliyet verilerinin (bilgilerinin) do¤rulu¤undan yeterince emin
olamayan, Birbirinden oldukça farkl›
bir çok türde faaliyetler gerçeklefltiren,
Farkl› pazarlara yönelik çok çeflitli mamuller veya hizmetler üretilen, [Glautier and Underdown, 1997]
Üretim süreci karmafl›k ve farkl› türde
birçok maliyet kalemi olan, [Yükçü,
1999, s.918]
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Üretim sürecinde zamanla ortaya ç›kan
de¤iflikliklere mevcut muhasebe sistemi cevap veremeyen, Geliflmifl bilgisayar teknolojisine sahip, Üretim Sistemlerinde ileri otomasyona sahip[Glautier
and Underdown, 1997]

iflletmelerde uygulanmas› gerçe¤e daha yak›n maliyet hesaplamalar› yap›lmas›na fazlas›yla katk›da bulunacakt›r.
FTM’nin her sistemde oldu¤u gibi baz› yetersizlikleri vard›r. Bu yetersizlikler flöyle s›ralanabilir:

GÜG’nin tümünü ele alamamakta, sadece belirli bir k›sm›n› kapsam›na almaktad›r. Denetim ücretleri, yöneticilerin ayl›klar› ve yönetim kurulu giderleri gibi baz› maliyetleri mamullere
yüklemede, geleneksel maliyetleme
yönteminden daha iyi bir sonuç vermemektedir. [Susmufl, 1996, s.236]
Uygulanmas›, bölümsel yap›y› etkileyece¤i için, önemli bir personel sorununun ortaya ç›kmas›na neden olur.

Uygulanmas› güç olabilir ve özellikle
faydalar› bafllang›çta saptanamamas›
durumunda personelin motivasyonu
sa¤lanamaz. Yeni bir fikirdir ve daha
geliflmesi gereklidir. Ayr›ca, her yeni
fikir gibi dirençle karfl›laflmas› mümkündür.[Yükçü, 1999, s.918]

Faaliyet ölçütlerinin belirlenmesi masrafl› oldu¤u için, yöneticiler, ölçütleri
kontrol edebilsin ve geliflmelerle ilgilensinler diye bütçelerde faaliyet ölçütlerine özel önem verilmesi gerekmektedir. [Susmufl, 1996,s.236-]

‹SMMMO Yay›n Organ›

Yap›lan araflt›rmalar FTM sisteminin
henüz geliflme aflamas›nda oldu¤unu
göstermektedir. Bu nedenle üretimde
görev alan mühendisler, teknik elemanlar, muhasebe uzmanlar› ve di¤er
personel faaliyet ölçütlerinin nas›l çal›flt›¤›n› ve GÜG’nin uygun olan maliyet unsurlar›na da¤›t›l›p da¤›t›lmad›¤›n› yeterince anlayabilecek tecrübe ve
bilgi düzeyine erifltiklerinde, FTM ile
hesaplanan maliyetlerin çok daha sa¤l›kl› olaca¤› söylenebilir. FTM sistemini kullanan henüz s›n›rl› say›da kuruluflla daha önce seçilmifl olan faaliyet
ölçütlerinin ve belirlenmifl maliyet unsurlar›n›n zamanla daha uygun olanlarla de¤ifltirildi¤i bilinen bir gerçektir.
[Yükçü, 1999, s.919]
2. SONUÇ

‹flletmelerde temel amaç verimlili¤i
uygun koflullarda art›rabilmek ancak
bu s›rada daha sa¤l›kl› verilerle hareket
ederek uzun vadede ortaya ç›kabilecek
riskleri önceden belirleyebilmek oldu¤u için maliyetleri saptarken uygulanacak yöntemler en uygun ve sa¤l›kl› bilginin elde edilmesine yönelik olacakt›r. ‹flletmeler günümüzde ortaya ç›kan
yeni koflullara uyum sa¤layabilmek
için çeflitli seviyelerde araflt›rma ve yeniliklere yönelmektedir bu amaçla gelifltirilen yöntemlerden birisi olan Faaliyet Tabanl› Maliyetleme zamanla
daha yayg›n kullan›m alan› bulacakt›r.
Ancak uzun vadeli araflt›rmalarla bu
alanda gelecekte yeni yaklafl›mlar›n ortaya ç›kmas› olas›l›k dahilindedir.
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BAS‹T USULDE KAYIT, BELGE DÜZEN‹
VE 2005 YILI T‹CAR‹ KAZANCIN TESP‹T‹:
Serdar AYTEK‹N
Vergi Denetmen Yard›mc›s›

Zübeyir BAKMAZ
Vergi Denetmen Yard›mc›s›

G

G‹R‹fi:
elir Vergisi Kanununun 37. maddesinde “her türlü ticari ve sinai faaliyetlerden do¤an kazançlar ticari kazançt›r.” fleklinde ticari kazanc›n
tan›m› yap›lm›flt›r. Ticari kazançlar, Gelir Vergisi Kanununun 2. maddesinde belirtilen 7 gelir unsurundan en önemlisidir.
Ticari ve sinai faaliyetleri esnaf muafl›¤› kapsam›nda ele al›nan kazanç sahipleri gelir vergisine tabi olmazlar Esnaf muafl›¤›ndan yararlanmayan ticari kazanç
sahipleri ise mevzuat›m›za göre gerçek usul ve basit usul olmak üzere iki flekilde vergiye tabi olurlar.
Basit usul kapsam›na giren mükellef grubunun düflük gelir seviyesine sahip oldu¤u düflünülmektedir. Bu nedenle bu mükellef grubunun karmafl›k bir yap›ya
sahip olan gerçek usulde vergilendirilmesi yerine daha basit ve kolay bir yöntem
olan basit usulde vergilendirilmesi amaçlanm›flt›r. Basit usul sisteminin mevzuat›m›zda yer alma sebeplerinden bir di¤eri amac› ise ülkemizde belge kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmakt›r.
Basit usule tabi mükellefler; gerçek kazançlar› üzerinden vergilendirilmektedir.
Mükellefler bu sistemde gerçek kazançlar›n›, defter kay›t düzeni olmaks›z›n sadece belgeler üzerinden tespit etmektedir.
A-.BAS‹T USULDE VERG‹LEND‹R‹LECEKLER:
Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesinde, ayn› Kanunun 47 ve 48. maddelerinde yer alan genel ve özel flartlar› toplu olarak tafl›yan mükelleflerin basit usulde
vergilendirilecekleri belirtilmifltir. Gelir Vergisi Kanununun 47. maddesi basit
usule tabi olman›n genel flartlar›n› ,48. maddesi ise özel flartlar›n› aç›klamaktad›r. Basit usulden hiçbir flekilde faydalanamayacak olanlar ise ayn› Kanunun
51.maddesinde tespit edilmifltir.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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1-Basit Usule Tabi Olman›n Genel
fiartlar›:
Gelir Vergisi Kanununun 47. maddesinde belirtilen genel flartlar bütün basit usul mükelleflerinde aran›r. Kanunun arad›¤› 3 genel flart vard›r. ‹lk olarak, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kendi iflyerlerinde bilfiil çal›flmalar› veya bulunmalar› flartt›r. Ancak, bu mükelleflerin ifllerinde yard›mc› iflçi çal›flt›rmalar› veya ç›rak kullanmalar› bu flart› bozmayacakt›r. Bu flekilde çal›flt›r›lanlar›n ücretleri; Gelir
Vergisi Kanununun 64. maddesine istinaden di¤er ücret kapsam›nda vergilendirilecektir. Di¤er ücret kapsam›nda vergilendirilenler vergi karnesi almaya mecburdurlar. Bu flekilde yan›nda yard›mc› iflçi çal›flt›ran basit usul
mükellefleri, çal›flt›rd›¤› iflçilerin vergi
karnelerini almalar›n› ve karnelerinde
yaz›l› vergilerini ödemelerini temin etmeye mecburdur.
Mükellefin seyahat, hastal›k, ihtiyarl›k, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük
gibi zaruri ayr›lmalar dolay›s›yla geçici olarak fiilen iflinin bafl›nda bulunmamas› bu flart› bozmaz. Ölüm halinde ifl
sahibinin dul efli veya küçük çocuklar›
nam›na ifle devam olundu¤u takdirde
bunlar›n bilfiil iflinin bafl›nda bulunup
bulunmamalar›na bak›lmaz.
‹kinci genel koflul; iflyeri mülkiyetinin
ifl sahibine ait olmas› halinde emsal kira bedelinin, kiralanm›fl olmas› halinde
1

y›ll›k kira bedeli toplam›n›n, büyükflehir belediye s›n›rlar› içinde 3.200
YTL’yi, di¤er yerlerde 2,300 YTL’yi
aflmamas›d›r.

Üçüncü genel koflul ise ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolay›s›yla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamakt›r. Basit usulün di¤er flartlar›n› tafl›yan bir kimse baflka faaliyeti nedeniyle gerçek usulde vergilendiriliyorsa
defter düzenine uyum kuramayaca¤›
varsay›m›n›n geçerlili¤i kalmam›fl olacakt›r; dolay›s›yla bu kifliler için basit
usul kabul edilmemifltir.1
‹kinci ve üçüncü flartlar öteden beri ifle
devam edenlerde takvim y›l› bafl›ndaki, yeniden ifle bafllayanlarda ise ifle
bafllama tarihindeki duruma göre uygulan›r.
2-Basit Usule Tabi Olman›n Özel
fiartlar› :

Basit usulde vergilendirilebilmek için
Gelir Vergisi Kanununun 47 maddesinde belirtilen genel flartlar ile birlikte
ayn› Kanunun 48. maddesinde belirtilen özel flartlar›n da tafl›nmas› gerekmektedir. Genel flartlara sahip oldu¤u
halde özel flartlar› tafl›mayan bir kifli
basit usulden yararlanamaz.
Basit usule tabi olman›n özel flartlar› ifl
hacmi ile ilgilidir. Bu flartlar Gelir
Vergisi Kanununun 48. maddesinde;
1- Sat›n ald›klar› mallar› oldu¤u gibi

ÖNCEL, Mualla.KUMRULU,Ahmet.ÇA⁄AN,Nami.10 Bask›. ;“Vergi Hukuku”, Turhan Kitabevi,
Eylül 2002
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veya iflledikten sonra satanlar›n y›ll›k
al›mlar› tutar›n›n 2005 y›l› için 47.000
YTL’ yi veya y›ll›k sat›fllar› tutar›n›n
66.000 YTL’ yi aflmamas›,
2- 1 numaral› bentte yaz›l› olanlar›n d›fl›ndaki ifllerle u¤raflanlar›n bir y›l içinde elde ettikleri gayri safi ifl has›lat›n›n 2005
y›l› için 23.000 YTL’ yi aflmamas›,
3- 1 ve 2 numaral› bentlerde yaz›l› ifllerin birlikte yap›lmas› halinde, y›ll›k
sat›fl tutar› ile ifl has›lat› toplam›n›n
47.000 YTL’ yi aflmamas›,
fleklinde aç›klanm›flt›r.
Milli piyango bileti, akaryak›t, fleker
ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine
nazaran bariz flekilde düflük olarak tespit edilmifl bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› hadler yerine ilgili bakanl›klar›n mütalaas› al›nmak suretiyle, Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek al›m sat›m
hadleri uygulan›r.
Mükelleflerin 2005 y›l›nda basit usulden yararlanabilmeleri için al›fl,sat›fl
veya ifl has›latlar›n›n 13.12.2004 tarih
ve GVK-28/2004-20 say›l› Gelir Vergisi Sirkülerinde belirtilen hadleri aflmamamas› gerekmektedir.
Sat›fl bedeline iliflkin haddin hesab›nda, peflin tahsil edilen bedel ile tahakkuk eden alaca¤›n toplam›; al›fl bedeline iliflkin haddin hesab›nda ise, ödenen
bedel ile tahakkuk eden borcun toplam› esas al›nacakt›r.
3-Basit Usulden Yararlanmas›
Mümkün Olmayanlar :
Herhangi bir flekilde gerçek usulde
vergilendirilecek olanlar ve gerçek
‹SMMMO Yay›n Organ›

usulde vergilendirilen mükellefler, bir
daha hiç bir flekilde basit usule dönemezler. Bu kiflilerin ayn› türden ifl yapan efl ve çocuklar› da bu faaliyetleri
nedeniyle basit usulden yararlanamazlar. Maliye Bakanl›¤›; 06.10.1999 tarih
ve 2023 say›l› özelgesinde çocuk tabirine aç›kl›k getirmifl ve çocuk tan›m›na; mükellef ile birlikte oturan veya
mükellef taraf›ndan bak›lan 18 yafl›n›
veya tahsilde olup 25 yafl›n› doldurmam›fl olan evlatlar›n girdi¤ini belirtmifltir. (Nafaka verilmek suretiyle bak›lan,
evlat edinilenler ile ana babas›n› kaybetmifl torunlardan mükellef ile birlikte oturanlar dahil)
Basit usule tabi olman›n genel ve özel
flartlar›ndan herhangi birini takvim y›l›
içinde kaybedenler, ertesi takvim y›l›
bafl›ndan itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün flartlar›na haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak
istemediklerini yaz› ile bildirenler, bu
talepleri do¤rultusunda takip eden ay
bafl›ndan veya izleyen takvim y›l› bafl›ndan, yeni ifle bafllayanlar ise ifle bafllama tarihinden itibaren gerçek usulde
vergilendirilirler.
Basit usule tabi ticaret erbab›ndan, sahte veya muhteviyat› itibariyle yan›lt›c›
belge düzenledi¤i veya kulland›¤› tespit edilenler, bu hususun kendilerine
tebli¤ edildi¤i tarihi takip eden aybafl›ndan itibaren ikinci s›n›f tüccarlara
iliflkin hükümlere tabi olurlar.
Bunlara ilave olarak Gelir Vergisi Kanununun 51 maddesinde basit usulden
hiçbir flekilde yararlanamayacak olanlar belirtilmifltir. Buna göre;
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1. Kollektif flirket ortaklar› ile, komandit flirketlerin komandite ortaklar›;
2. ‹krazat iflleriyle u¤raflanlar;
3. Sarraflar ile k›ymetli maden ve mücevherat al›m sat›m› ile u¤raflanlar;
4. Bu Kanunun 94 üncü maddesinin birinci f›kras›nda say›lan kifli ve kurumlara karfl› inflaat ve onarma iflini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karfl›
derece derece taahhütte bulunanlar;
5. Sigorta prodüktörleri;
6. Her türlü ilan ve reklam iflleriyle u¤raflanlar veya bu ifllere tavassut edenler;
7. Gayrimenkul ve gemi al›m sat›m› ile
u¤raflanlar;
8. Tavassut ifli yapanlar (day›bafl›lar
hariç);
9. Maden iflletmeleri, tafl ve kireç ocaklar›, kum ve çak›l istihsal yerleri, tu¤la
ve kiremit harmanlar› iflletenler;
10. fiehirleraras› yük ve yolcu tafl›mac›l›¤› yapanlar ile treyler, çekici ve
benzerlerinin sahip veya iflleticileri
(Yap›s› itibariyle sürücüsünden baflka
ondört ve daha afla¤› oturma yeri olan
ve insan tafl›maya mahsus motorlu kara tafl›tlar› ile yolcu tafl›yanlar hariç);
11. Maliye Bakanl›¤›nca teklif edilen
ve Bakanlar Kurulunca kararlaflt›r›lan
ifl gruplar›, sektörler, il ve ilçeler, büyükflehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye s›n›rlar› (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfuslar›, yöreler itibariyle veya sabit bir
iflyerinde faaliyette bulunulup bulunulmad›¤›na göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler;
Hiçbir flekilde basit usule tabi olamaz.
‹SMMMO Yay›n Organ›

4- Adi Ortakl›klarda Basit Usule
Tabi Olman›n fiartlar›:

Ayn› iflte ortak olarak çal›flanlar›n basit
usulden yararlanmalar› için tafl›malar›
gereken genel ve özel flartlar; ortakl›¤a
ait iflyeri kiras› ile ifl hacmi ölçüleri
dikkate al›narak belirlenir. Ortaklardan
birisi gerçek usule göre gelir vergisine
tabi bulunan ortakl›klarda, di¤er ortaklar›n ticari kazanc› da gerçek usulde
tespit olunur.
Adi ortakl›k halinde çal›flan ve ayn› zamanda di¤er bir flahsi faaliyeti de bulunan mükellefin, basit usulden yararlanmas› için aranan genel ve özel flartlar, o
kiflinin flahsi ifl yeri kiras›na ve ifl hacmine ortakl›ktaki hissesine düflen miktar›n ilavesi suretiyle belirlenir

Birden fazla adi ortakl›¤a ortak olunmas› halinde basit usulden yararlan›lmas› için aranacak genel ve özel flartlar›n afl›l›p afl›lmad›¤›, o kiflinin muhtelif
ortakl›klardaki hissesine düflen ifl yeri
kiras› ile ifl hacmi ölçülerinin ayr› ayr›
toplanmas› suretiyle belirlenir.
B- BAS‹T USULDE KAYIT VE
BELGE DÜZEN‹:

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktad›r. Basit usule tabi mükellefler, kazanc›n tespiti ve Vergi
Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, di¤er ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve di¤er kanunlarda
yer alan ikinci s›n›f tüccarlar hakk›ndaki hükümlere tabidirler. Bu mükellef-
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ler Vergi Usul Kanununun 232. maddesine göre fatura almak ve vermek zorundad›rlar.
1. Belgelerin Temini

Basit usule tabi mükellefler kullanacaklar› belgeleri ve zarflar› ba¤l› olduklar› oda veya birliklerden temin
edeceklerdir. Vergi Usul Kanununun
mükerrer 257 nci maddesinin Bakanl›¤›m›za verdi¤i yetkiye istinaden belgeler ile zarflar›n bas›m›, da¤›t›m›, izlenmesi ve kay›tlar›n›n tutulmas› ifllemlerinin ilgili mesleki teflekküllerce yürütülmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

Mesleki teflekküller kimlere hangi belgeleri verdiklerini, hangi belgelerin
kendilerine iade edildi¤ini mükellefler
itibari ile zimmetli kay›tlar›nda göstereceklerdir. Mükelleflerin belge bas›m›
için vergi dairelerinden izin almalar›na
gerek bulunmamaktad›r. Bas›m› yap›lacak belgelerde Vergi Usul Kanunu ve
ilgili mevzuatta yer alan asgari bilgiler
ile özel iflaret (amblem) bulunacakt›r.

Belgelerin bas›m›n› yapt›racak ilgili
mesleki teflekküller, bas›m›n› yapt›klar› belgelerin en alt k›sm›na dipnot fleklinde ad› adresi veya bas›m› yapan
matbaa iflletmesine iliflkin bilgileri yazd›racaklard›r. ‹lgili mesleki teflekküller
belgeleri teslim etmeden önce mükellefin ad›n›, soyad›n› varsa unvan›n› ba¤l›
oldu¤u vergi dairesi ve vergi kimlik
numaras› ile ifl adresini (motorlu tafl›t
iflletenlerde tafl›t›n plakas›n›) belirten
kaflenin bas›lmas›n› sa¤layacaklard›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›

2. Mükellef Kay›tlar›n›n Tutulaca¤›
Bürolar:

Mükellef kay›tlar› öncelikle mesleki
yönden ba¤l› olunan odalar bünyesinde
kurulacak bürolarda tutulacakt›r. Mesleki yönden ba¤l› olduklar› oda bünyesinde büro kurulmam›fl ise kay›tlar, ifl
yerlerinin bulundu¤u yerdeki di¤er
meslek odalar›nda kurulmufl olan bürolarda tutulacakt›r. iflyerlerinin bulundu¤u yerde bulunan meslek odalar› bünyesinde büro kurulmam›fl ise kay›tlar
mükellefin ba¤l› oldu¤u odan›n öngörece¤i yerdeki büro taraf›ndan tutulabilecektir.
Kay›tlar›n tutulaca¤› bürolarda yetki
alm›fl yeterli say›da meslek mensubunun çal›flt›r›lmas› zorunludur. Vergilendirmede bütünlü¤ün bozulmamas›
yönünden bir büroda kay›tlar› tutulan
mükelleflerin (iflyerinin nakli hariç) o
takvim y›l›n›n sonuna kadar tüm ifllemleri ayn› büro taraf›ndan yerine getirilecektir.
Ancak, defterdarl›k ve birliklerce uygun görülen mükellefler, kay›tlar›n›
kendileri tutabilecektir. Bu takdirde
vergilendirmeyle ilgili ödevlerin tamam› kendileri taraf›ndan yerine getirilecektir.
3-Zarflar›n Düzenlenmesi

Basit usule tabi mükellefler üç ayl›k
mal al›fl ve giderleri ile has›latlar›n›
gösteren belgeleri, (23x32,5) ebad›nda
torba zarflara koyacaklard›r.
Bu zarflarla birlikte mükellefe ait kimlik bilgileri (ad›, soyad›, baba ad›, fa-
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aliyet türü, nüfus kayd›na iliflkin bilgiler ba¤l› oldu¤u vergi dairesi vergi
kimlik numaras› ba¤l› oldu¤u oda ve
numaras›, ikametgah ve ifl adresleri ile
telefon numaralar›) bir defaya mahsus
olmak üzere büroya verilecektir. Daha
sonra verilecek zarflar›n üzerinde mükellefin sadece ad›, soyad› ve vergi
kimlik numaras› ile imzas›n›n bulunmas› yeterli olacakt›r.

4- Belgelerin Teslimi
Basit usulde vergilendirilen mükellefler 1/1/1999 tarihinden itibaren faaliyetlerine iliflkin mal al›fl ve giderleri ile
has›latlar›n› gösteren üçer ayl›k ifllemlerine ait belgeleri ayr› torba zarflara
koyacaklard›r. Zarflar› izleyen ay›n
10’una kadar kay›tlar›n›n tutuldu¤u
bürolara teslim edecekler veya bürolarda görevli personel taraf›ndan bizzat
mükelleflerin iflyerlerine gidilerek teslim al›nacakt›r. ‹steyen mükellefler
zarflar›n› bu süreden öncede kay›tlar›n›n tutuldu¤u büroya verebileceklerdir.
5- Bürolarda Tutulacak Kay›tlar:
Mükelleflerden zarf içinde teslim al›nan belgeler, bürolarda bilgisayar ortam›na kay›t edilecektir. Bu kay›t s›ras›nda belge bilgileri (Has›lat belgeleri;
s›ra no, kay›t tarihi, verilen fatura veya
vesikan›n tarih ve no’su aç›klama, sat›lan emtia bedeli, di¤er gelirler, toplam,
Mal al›fl ve gider belgeleri; s›ra no, kay›t tarihi, al›nan faturan›n veya vesikan›n tarih ve no’su, aç›klama gider tutar›, sat›n al›nan emtia bedeli toplam›)
ayr› sütunlarda gösterilecektir.
Bürolar teslim ald›klar› bu belgeleri
‹SMMMO Yay›n Organ›

kay›t ifllemleri tamamland›ktan sonra
her bir mükellef için ayr› dosyalarda
saklayacaklard›r. Bürolarda, her y›l›n
Ocak ay› içinde mükelleflerin dosya ve
zarflardaki bilgi ve belgelerine dayanarak ‘Hesap Özeti’ doldurulacakt›r. Haz›rlanan hesap özeti verilecek y›ll›k beyannameye eklenecektir.
6- Muhafaza ve ‹braz Yükümlülü¤ü:

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, bir takvim y›l› içinde ald›klar›
mallara ve hizmetlere ait al›fl belgeleri
ve yapt›klar› giderler ile has›lat belgeleri kay›tlar›n›n tutuldu¤u bürolarda
muhafaza edilecektir. Cari takvim y›l›na iliflkin belgelerin ibraz› da bu bürolardan talep edilecektir.
Cari takvim y›l› kay›tlar›n›n tutulmas›
ve vergilendirmeyle ilgili tüm ödevler
bürolarca yerine getirilecektir. Y›ll›k
beyannamenin verilmesinden sonra o
y›la iliflkin belgeler muhafaza edilmek
üzere mükellefe teslim edilecektir.
Teslim al›nan belgeler ilgili bulunduklar› y›l› takip eden takvim y›l› bafl›ndan
bafllayarak 5 y›l süre ile mükelleflerce
muhafaza edilecektir.
7- Vergi ‹adesi Kanunu Yönünden
De¤erlendirme:

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerce düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgeler, 2978 say›l› Vergi ladesi Hakk›nda Kanun uyar›nca vergi
iadesine ve Gelir Vergisi Kanununun
mükerrer 121. maddesi uyar›nca vergi
indirimine konu harcama belgesi olarak kabul edilecektir.
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C- T‹CAR‹ KAZANCIN TESP‹T‹:
Basit usulde ticari kazanç afla¤›daki flekilde tespit edilir:
1- Basit usulde ticari kazanç, bir hesap
dönemi içinde elde edilen has›lat ile giderler ve sat›lan mallar›n al›fl bedelleri
aras›ndaki müspet farkt›r. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak al›nmas› ve verilmesi mecburi olan al›fl ve giderler ile
has›latlara iliflkin belgelerde yaz›l› tutarlara göre hesaplanacakt›r. Kazanc›n
bu flekilde tespiti s›ras›nda emtia ticareti ile u¤raflanlarca; hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun de¤eri has›lata, hesap dönemi bafl›ndaki emtia
mevcudunun de¤eri giderlere, ilave
edilecektir.
Ancak, iflte kullan›lan sabit k›ymetler
gider olarak dikkate al›nmayacak ve
üzerlerinden amortisman hesaplanmayacakt›r. Bu k›ymetlerin sat›fl› halinde
de; sat›fl bedelleri ticari kazanc›n tespitinde dikkate al›nmayacakt›r.
O halde basit usule tabi mükellefler
vergiye tabi kazançlar›n› tespit ederken, emtia sat›fl has›lat›ndan, sadece
satt›klar› emtialar›n al›fl bedellerini
ve faaliyet giderlerini indirebileceklerdir.
2- Katma De¤er Vergisi Kanununun
17/4-a maddesi ile basit usule tabi mükelleflerin mal teslimleri ve hizmet ifalar› 01.07.2003 tarihinden itibaren Katma De¤er Vergisinden istisna edilmifltir. Bundan dolay› bu mükellefler, emtia al›fllar›nda ve faaliyet giderlerinde
ödedikleri Katma De¤er Vergilerini indirim konusu yapamayacaklar fakat gider yazacaklard›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›

Basit usule tabi mükellefler, sat›n ald›klar› sabit k›ymetlerin bedellerini gider yazamad›klar› için bu k›ymetlerin
Katma De¤er Vergilerini de gider yazamazlar. Sabit k›ymetlerin al›fl bedelleri gider yaz›lamad›¤› için bunlar›n
sat›lmas› halinde de sat›fl bedelleri gelir yaz›lamaz. Ve sat›fllarda Katma De¤er Vergisi de hesaplanmad›¤› için
mükelleflerin sabit k›ymet sat›fl›nda
belge düzenleme zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Bu sabit k›ymetleri sat›n
alan mükellefler kay›tlar›n›, noter sat›fl
sözleflmesi ( tafl›tlar için) ve gider pusulas› ile tevsik edeceklerdir.
3- Basit usule tabi mükelleflerin 3100
say›l› Kanunun 1. maddesine göre ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Fakat istemeleri halinde ödeme kaydedici cihaz
kullanma imkanlar› bulunmaktad›r. Bu
ihtiyari hakk›n› kullan›p ödeme kaydedici cihaz sat›n alan mükellef, ödedi¤i
bedelin tamam›n› (KDV dahil) 3100
say›l› kanunun 7. maddesine göre emtia sat›fl has›lat›ndan indirebilir. Fakat,
basit usule tabi mükellef sat›n ald›¤›
ödeme kaydedici cihaz›n al›fl bedelini
gider yazabildi¤i için sözkonusu cihaz›n sat›fl› durumunda da fatura kesmek
ve has›lat olarak kazanc›n tespitinde
dikkate almak zorundad›r.
D- BEYANNAME ÜZER‹NDEN
‹ND‹R‹LEB‹LECEK G‹DERLER:
Basit usule tabi mükellefler Gelir Vergisi Kanununun 89 maddesinde ve di¤er kanunlarda yer alan indirimleri y›ll›k gelir vergisi beyannamesi üzerinde
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indirim konusu yapabilirler. Söz konusu indirimlerden baz›lar› afla¤›daki gibidir:
1- Ba¤ - Kur Primleri :

1479 say›l› Ba¤-Kur Kanununun 49.
maddesi hükmü uyar›nca, bu kanunda
belirtilen flekilde tespit edilen kesenek
ve primlerin tümü y›l› içinde ödenmek
flart›yla gider olarak dikkate al›nabilecektir.
Basit usule tabi mükellefler bu flekilde
y›l içinde ödedikleri Ba¤-Kur prim ve
keseneklerini y›ll›k beyannamenin 16.
sat›r›na yazmak suretiyle karlar›ndan
mahsup edebilirler. Zarar beyan etmeleri durumunda ise ödenen bu primler
oluflan zarara ilave edilebilir.
2- fiah›s ve Bireysel Emeklilik Sigorta
Primleri:

Gelir Vergisi Kanunu 89 maddesinde
belirtildi¤i üzere beyan edilen gelirin
% 10'unu (bireysel emeklilik sistemi
d›fl›ndaki flah›s sigorta primleri için,
beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgari
ücretin y›ll›k tutar›n› aflmamak flart›yla, mükellefin flahs›na, efline ve küçük
çocuklar›na ait hayat, ölüm, kaza, hastal›k, sakatl›k, anal›k, do¤um ve tahsil
gibi flah›s sigorta primleri ile bireysel
emeklilik sistemine ödenen katk› paylar› (sigortan›n veya emeklilik sözleflmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi
Türkiye'de bulunan bir sigorta veya
emeklilik flirketi nezdinde akdedilmifl
olmas›, prim ve katk› tutarlar›n›n gelirin elde edildi¤i y›lda ödenmifl olmas›
ve ücret geliri elde edenlerin ücretleri‹SMMMO Yay›n Organ›

nin safi tutar›n›n hesaplanmas› s›ras›nda ayr›ca indirilmemifl bulunmas› flart›yla, efllerin veya çocuklar›n ayr› beyanname vermeleri halinde, bunlara ait
prim ve katk› paylar› kendi gelirlerinden indirilir). Ödenen bu primler, y›ll›k
gelir vergisi beyannamesinin 20. sat›r›na dahil edilmek suretiyle beyan edilen
gelirden indirilir.
3- E¤itim ve Sa¤l›k Harcamalar› :
Gelir Vergisi Kanununun 89.maddesinde gelirin % 10'unu aflmamas›, Türkiye'de yap›lmas› ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kiflilerden al›nacak belgelerle tevsik edilmesi flart›yla, mükellefin kendisi, efli ve küçük çocuklar›na
iliflkin olarak yap›lan e¤itim ve sa¤l›k
harcamalar› (mükerrer 121 inci madde
çerçevesinde e¤itim ve sa¤l›k harcamalar› nedeniyle vergi indiriminden
yararlanan ücretliler, ayn› harcamalar›n› bu hükümden yararlanarak matrahlar›ndan indiremezler) Ödenen bu
primler, y›ll›k gelir vergisi beyannamesinin 21. sat›r›na dahil edilmek suretiyle beyan edilen gelirden indirilir.
4- Okul Yurt Ve Sa¤l›k Tesislerine
‹liflkin Ba¤›fl Ve Yard›mlar:
Gelir Vergisi Kanunu 89.maddesinde
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,
il özel idarelerine, belediyelere ve köylere ba¤›fllanan okul, sa¤l›k tesisi ve
yüz yatak (kalk›nmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere ö¤renci yurdu ile çocuk
yuvas›, yetifltirme yurdu, huzurevi, bak›m ve rehabilitasyon merkezi inflas›
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dolay›s›yla yap›lan harcamalar veya bu
tesislerin inflas› için bu kurulufllara yap›lan her türlü ba¤›fl ve yard›mlar ile
mevcut tesislerin faaliyetlerini devam
ettirebilmeleri için yap›lan her türlü
nakdî ve aynî ba¤›fl ve yard›mlar›n tamam›n›n indirim konusu yap›labilece¤i aç›klanm›flt›r. Ödenen bu primler,
y›ll›k gelir vergisi beyannamesinin 22.
sat›r›na dahil edilmek suretiyle beyan
edilen gelirden indirilir.
5- Di¤er Ba¤›fl ve Yard›mlar:
Gelir Vergisi Kanununun 89.maddesinde yer alan g›da bankac›l›¤› harcamalar›, kültür ve sanat harcamalar›,
sponsorluk harcamalar› ile di¤er kanunlarda yer alan ve indirimi kabul
edilen ba¤›fl ve yard›mlar da y›ll›k beyannamenin 23.sat›r›na ilave edilerek
beyan edilen gelirden indirilebilir.
Ödenen bu primler, y›ll›k gelir vergisi
beyannamesinin 23. sat›r›na dahil edilmek suretiyle beyan edilen gelirden indirilir.
6- Sakatl›k ‹ndirimi:
Basit usulde vergilendirilen mükellefler Gelir Vergisi Kanununun 31.maddesine istinaden; (2005 y›l› için belirlenen) birinci derecede sakatlar için ayl›k 480 YTL, ikinci derecede sakatlar
için ayl›k 240 YTL, üçüncü derece sakatlar için ise ayl›k 120 YTL’yi y›ll›k
gelir vergisi beyannamesinin 24. sat›r›na yazarak beyan ettikleri gelirden indirebilirler.
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D-BAS‹T USULDE VERG‹N‹N
TARHI VE ÖDEME ZAMANI:
Gelir Vergisi Kanununun 92. maddesinde; gelirin sadece basit usulde tespit
edilen ticari kazançlardan ibaret olmas› halinde bir takvim y›l›na ait beyannamenin, izleyen y›l›n fiubat ay›n›n onbeflinci günü akflam›na kadar, vergiyi
tarha yetkili vergi dairesine verilmesinin zorunlu oldu¤u belirtilmifltir. fiubat
ay›nda verilen beyannameye istinaden
tarh edilen gelir vergisi, fiubat ve Haziran aylar›nda 2 eflit taksitte ödenir.
Basit usule tabi mükelleflerin bu gelir
unsurunun yan›nda di¤er gelir unsurlar›na da sahip olmalar› halinde, y›ll›k
gelir vergisi beyannamesinin mart ay›n›n onbeflinci günü akflam›na kadar verilmesi gerekmektedir. Tarh edilen
vergi, Mart ve Temmuz aylar›nda 2
eflit taksitte ödenir.
Basit usule tabi mükellefler Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde say›lan ödemeleri yapt›klar›nda vergi kesmek zorunda de¤ildirler. Bundan dolay› basit usule tabi mükelleflerin muhtasar beyanname verme yükümlülükleri
bulunmamaktad›r.
Basit usule tabi mükelleflerin Gelir
Vergisi Kanununun mükerrer 120.
maddesine istinaden Geçici Vergi mükellefiyetleri bulunmamaktad›r.
88 numaral› Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i ile (01.07.2003 tarihinden
itibaren) basit usul mükelleflerinin
Katma De¤er Vergisi Beyannamesi
verme yükümlülükleri kald›r›lm›flt›r.
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ÖRNEK:

Erzurum ilinde uzun süredir bakkal iflletmecili¤i faaliyetinde bulunan Tolga Çevik,
basit usulde vergilendirilmektedir.
• Mükellefin iflyeri kendisine ait olup emsal kira bedeli 2005 y›l› için 2.200 YTL’d›r.
• Mükellefin 2005 y›l›ndaki emtia al›fllar›n›n toplam tutar› 13.000 YTL’d›r.
• Toplam emtia sat›fl tutar› ise 24.700 YTL’d›r.

• Mükellefin dönem bafl› emtia stoklar›n›n de¤eri 1.200 YTL ve dönem sonu emtia
stoklar›n›n de¤erleri 800 YTL’d›r.
• Mükellefin 2005 y›l›ndaki toplam faaliyet gideri 2.800 YTL’d›r.

•Mükellef dönem içinde 3.000 YTL’na çelik raf, 800 YTL’na ödeme kaydedici cihaz sat›n al›nm›flt›r. Eski ödeme kaydedici cihaz›n› ise 300 YTL’ye satm›flt›r.

• Mükellef konut olarak kiraya vermifl oldu¤u bir adet gayrimenkulundan 2005 y›l›nda toplam 3.200 YTL irat elde etmifltir.
• Mükellef, kay›tl› de¤eri 3.000 YTL olan g›da maddelerini, iflyerinin yan›nda bulunan Çocuk Esirgeme Kurumu Erzurum fiubesine makbuz mukabilinde ba¤›fllam›flt›r.
Bu bilgiler ›fl›¤›nda, mükellef;

- emsal kira bedeli 2.300 YTL’n› aflmad›¤›ndan,

- emtia al›m tutar› 47.000 YTL’n› ve emtia sat›fl tutar› 66.000 YTL’n›
aflmad›¤›ndan,
basit usulde vergilendirilmeye devam edecektir.

Mükellefin 2005 y›l› ticari kazanc› flu flekilde bulunmaktad›r:
Sat›lan Mallar›n Al›fl Bedeli

= 1.200 YTL + 13.000 YTL - 800 YTL

= 13.400 YTL

Faaliyet Giderleri

: 2.800 YTL

Emtia Sat›fl Has›lat›

: 24.700 YTL

ÖKC Al›fl Bedeli

ÖKC Sat›fl Bedeli

:

800 YTL

:

300 YTL

2005 Y›l› Ticari Kazanc› = 24.700 YTL + 300 YTL – 13.400 YTL – 2.800 YTL – 800 YTL

= 8.000 YTL

(Sat›n al›nan çelik raf, sabit k›ymet oldu¤u için, ticari kazanc›n tespitinde dikkate al›nmam›flt›r. Ödeme kaydedici cihazlar›n al›fl ve sat›fl bedelleri ise 3100 say›l› kanundaki özel hükümden dolay› ticari kazanc›n tespitinde dikkate al›nm›flt›r.)
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Safi Kira Geliri = 3.200 YTL – 2.000 YTL – 300 YTL
= 900 YTL

Mükellefin vergiye tabi gelirini yani vergi matrah›n› bulmak için ticari kazanç ve
safi kira geliri toplam›ndan, 3.000 YTL tutar›ndaki ba¤›fl indirilir. Böylece vergi
matrah›;
8.000 YTL + 900 YTL - 3.000 YTL = 5.900 YTL olarak bulunur.

Mükellef, y›ll›k gelir vergisi beyannamesini 15 Mart akflam›na kadar vermek, tahakkuk eden gelir vergisini de Mart ve Temmuz aylar›nda ödemek zorundad›r.

SONUÇ:

Ülkemizde basit usulde vergilendirilen mükellef grubu oldukça düflük gelir beyanlar›nda bulunmaktad›r. Buna ra¤men dolays›z vergilerin tahakkuk/tahsilat
oran›na bakt›¤›m›zda 2004 y›l›nda basit usulde gelir vergisi tahsilat›n›n yüzde
31,81 olarak, 2005 y›l› ilk üç ayl›k dönemde ise 31,96 olarak gerçekleflti¤ini görmekteyiz. Basit usulde vergilenen mükellef grubundan vergi tahsilat oran›n›n oldukça düflük seyir etti¤i görünmektedir.

Basit usulün mevzuat›m›zda yer alma sebeplerinden birisi belge kullan›m oran›n› art›rmakt›r. Bu usulde vergileme tamamen belgeler üzerinden yap›lmaktad›r.
Ancak uygulamada basit usulde vergiye tabi olan mükelleflerde belge kullan›m›n›n adeta istisnai hale geldi¤i, bu kiflilerden genelde herhangi bir belge al›nmad›¤› ve bu nedenle düflük gelir beyan›nda bulunduklar› aflikard›r.
Basit usulde ticari kazanç sahiplerinin yapm›fl olduklar› gelir beyanlar› oldukça
düflüktür. Basit usul mükelleflerine ait y›ll›k beyannamelerin idarece iflleme konulmas› için sarf edilen iflgücünün maliyeti ile elde edilen has›lat göz önüne al›nd›¤›nda fazla bir gelir getirmedi¤i görülmektedir.
Sonuç olarak; basit usulde vergilendirme sisteminin yerine defter kay›t düzenine
dayal› ve gerçek anlamda belge kullan›m›na yönelik yeni düzenlemeye gidilmesi vergi idaresi aç›s›ndan daha faydal› olacakt›r.
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KDV KANUNU’NUN 13/A
MADDES‹NDEK‹ ‹ST‹SNA KAPSAMINA
G‹REN VE G‹RMEYEN DEN‹Z TAfiIMA
ARAÇLARI ‹LE BU KONUDA ORTAYA
ÇIKAN TEREDDÜTLER‹N G‹DER‹LMES‹
Serkan GÜNGÖR
Vergi Denetmen Yard›mc›s›

Ü

I-G‹R‹fi:
lkemizi ziyaret eden turist say›s› son y›llarda gittikçe artmakta, turizm gelirleri ise GSMH içinde önemli bir paya sahip olmaktad›r. 2004 y›l›nda ülkemize toplam 17 517 000 turist gelmifl ve ayn› y›l turizmden 12 milyar
125 milyon dolar gelir elde edilmifltir. 2005 y›l›n›n ilk 8 ayl›k diliminde ise, ülkemizi ziyaret eden turist say›s› 14 596 909 olarak kaydedilmifltir. Gelen turistlerin % 90,4’ünün Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerine gelmifl olmas›, (Ege %
19,41 ; Marmara %35,54; Akdeniz % 35,18) ülkemizin tercih edilme nedenlerinin halen deniz, günefl ve tarih oldu¤unu göstermektedir.
Ülkemiz k›y›lar›n›n sahip oldu¤u do¤al güzellikler ve turistlerin buralar› görme
iste¤i yat iflletmecili¤i, gezinti teknesi iflletmecili¤i, su sporlar› iflletmecili¤i ve
benzer sektörlerin oldukça geliflmesine yol açm›flt›r.Özellikle k›y› Vergi Dairelerine, KDV Kanunu’nun 13/a maddesindeki Katma De¤er Vergisi istisnas›ndan
faydalanmak için mükelleflerce yap›lan baflvurular son y›llarda (turizmin geliflmesine paralel olarak) oldukça artm›flt›r.
Bilindi¤i üzere 3065 say›l› KDV Kanunu’nun 13/a maddesine göre; faaliyetleri
k›smen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu tafl›ma araçlar›n›n, yüzer tesis
ve araçlar›n kiralanmas› veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olan mükelleflere bu
amaçla yap›lan deniz, hava ve demiryolu tafl›ma araçlar›n›n, yüzer tesis ve araçlar›n›n teslimleri; bu araçlar›n imal ve inflaas› ile ilgili olarak yap›lan teslim ve
hizmetler ile bunlar›n tadili, onar›m ve bak›m› fleklinde ortaya ç›kan hizmetler
KDV’den müstesnad›r.
Ancak, yap›lm›fl olan istisna taleplerine konu araçlar›n çeflit olarak fazlal›¤› ve
bu araçlar›n Kanunda düzenlenen deniz tafl›ma arac› kapsam›na girip girmedi¤i
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meselesi, uygulama mercileri olan
Vergi Dairelerini zor durumda b›rakmaktad›r.
Bu s›k›nt›, Kanunda geçen “deniz tafl›ma arac›” tabirinin ne anlama geldi¤inin Vergi Dairelerince teknik olarak
tan›mlanamamas›ndan kaynaklanmakta olup, konu ilerleyen bölümlerde,
teslime yönelik istisna talepleri yönünden aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.

II-YASAL VE ‹DAR‹
DÜZENLEMELER:
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 13/a maddesi uyar›nca; faaliyetleri k›smen veya tamamen deniz,
hava ve demiryolu tafl›ma araçlar›n›n,
yüzer tesis ve araçlar›n kiralanmas› veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olan
mükelleflere bu amaçla yap›lan deniz,
hava ve demiryolu tafl›ma araçlar›n›n,
yüzer tesis ve araçlar›n›n teslimleri;
katma de¤er vergisinden istisnad›r.
Konuyla ilgili olarak 13.07.1995 tarih
ve 22342 say›l› Resmi Gazete’de, 48
Seri No’lu Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤i yay›mlanm›flt›r. Sözkonusu
tebli¤in “istisnan›n kapsam›” bafll›¤›n›
tafl›yan A/1 bölümünde; istisnan›n
kapsam›na deniz tafl›ma araçlar›, yüzer
tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu tafl›ma araçlar›n›n girdi¤i; istisnaya konu araçlar›n aksam ve parçalar› için istisna uygulanamayaca¤›, ancak sözkonusu araçlarda hareket ettirici rol oynayan "ana motor"lar›n, arac›n
fonksiyonel bütünlü¤ünün zorunlu bir
unsuru olmalar› nedeniyle araçlardan
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ayr› mütalaa edilemeyece¤inden, istisna kapsam› içinde yer alaca¤› hüküm
alt›na al›nm›flt›r. Ayr›ca an›lan tebli¤de “‹stisna Uygulanacak Mükellefler”,
“‹stisnan›n Belgelenmesi” ve “Müteselsil Sorumluluk” bafll›klar› alt›nda
çeflitli aç›klamalar yap›lm›flt›r.
Yay›mlanan 16.03.1998 tarih ve
10181 say›l›, 1998/1 KDV ‹ç Genelgesi ve 22.06.1998 tarih ve 7 seri no’lu
KDV ‹ç Genelgesi ile; Vergi Dairelerince yap›lacak ifller ve tanzim edilecek belgelerle ilgili gerekli düzenlemeler yap›lm›flt›r.

Bakanl›k ile baz› Defterdarl›klar, günümüze de¤in KDV Kanunu’nun 13/a
maddesiyle ilgili pek çok özelge vermifllerdir. Bunlardan Bakanl›kça, konumuz ile ilgili olarak, ‹stanbul Defterdarl›¤›’na hitaben yaz›lan 10.04.1997
tarih ve 15035 say›l› özelgede; deniz
motosikleti, paraflüt çekme tekneleri,
sürat motorlar› ve motorsuz laser yelkenli teknelerin deniz arac› kapsam›nda de¤erlendirilebilece¤i ifade edilmifl,
k›saca sözkonusu araçlar›n istisna kapsam›nda oldu¤u anlat›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
‹stanbul Defterdarl›¤›’n›n (X) Vergi
Dairesi’ne vermifl oldu¤u 10.11.2000
tarih ve 5963 say›l› özelgesinde ise;
Denizcilik Müsteflarl›¤› Deniz Ulaflt›rmas› Genel Müdürlü¤ü’nce, “Jet
ski”lerin deniz arac› kapsam›nda de¤erlendirilece¤inin bildirildi¤i, dolay›s›yla jet ski’ nin otel bünyesinde, otele gelen müflterilerin su sporu yapma-
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lar› için kiralanmas› yani ticari amaçl›
kullan›lmas› halinde, istisnadan yararlanaca¤› ifade edilmifltir. Ayn› özelgede, Defterdarl›¤a görüfl soran (X) Vergi Dairesi’nin arac›n tafl›ma arac› de¤il
de e¤lence arac› oldu¤unu belirterek
istisnadan faydalanamayaca¤› görüfl ve
kanaatinde olmas› oldukça dikkat çekicidir.Bu durum bu konudaki s›k›nt›y›
gösteren güzel bir örnektir.
Yukar›da bahsedildi¤i üzere, teslime
yönelik istisna taleplerinde Vergi Daireleri istisna talep edilen arac›n “deniz
tafl›ma arac›” tabirine girip girmedi¤ini
belirleme konusunda zorlan›rken, bu
konuda ya kendisi yorum yaparak karar vermekteler ya da üst mercilere görüfl sormaktad›r.
Maliye Bakanl›¤› konu ile ilgili olarak
en son 10.05.2005 tarih ve KDVK31/2005-10 say›l› sirküleri yay›mlam›fl
bulunmaktad›r. Sözkonusu sirkülerde
ise; KDV Kanunu’nun 13 üncü maddesinin gerekçesinde, araçlara iliflkin bu
düzenlemenin amac›n›n "ülkenin deniz
ve hava ticaret filosu ile demiryolu ulafl›m sisteminin gelifltirilmesinin teflviki
ve d›fl rekabete tahammül edebilecek
duruma getirilmesi" oldu¤u hat›rlat›lm›flt›r. ‹lave olarak Kanun maddesinin
gerekçesinde yer alan aç›klamalar gözönünde bulunduruldu¤unda; Katma
De¤er Vergisi Kanunu'nun 13/a maddesinin uygulanmas›nda, deniz ve hava
ticaret filomuz ile deniz ve hava ulaflt›rma sistemimizin gelifltirilmesini teflvik eden araçlar›n teslimlerinin istisna
kapsam›nda de¤erlendirilebilece¤i be-
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lirtilmifl, bu nedenle sportif e¤lence
amac›na yönelik hizmet veren deniz
motosikletleri, paraflüt çekme tekneleri, sürat motorlar›, motorsuz lazer yelkenli tekneleri, motorlu paraflüt ve balonlar ile benzeri araçlar›n, deniz ve
hava tafl›ma arac› niteli¤inde olmad›¤›ndan, bunlar›n teslimlerinin istisnadan yararlanamayaca¤› hüküm alt›na
al›nm›flt›r.

III-KONUNUN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹:

KDV Kanunu’nun 13/a maddesine dayanan istisna taleplerinin de¤erlendirilmesinde, Vergi Daireleri aras›nda uygulama birli¤i sa¤lanamam›flt›r. Örne¤in; kimi Vergi Dairelerinin banana
(deniz at›) diye tabir edilen, sportif ve
e¤lence amaçl› ürüne yönelik istisna
taleplerini kabul ederken, kimi Vergi
Dairelerinin bunun deniz tafl›ma arac›
kapsam›na girmedi¤i gerekçesiyle istisna taleplerini geri çevirdi¤i bilinmektedir.Ayn› husus; sürat tekneleri,
deniz motosikletleri (jet ski) ve motorsuz tekneler ile benzeri araçlar içinde
geçerlidir.
Bu s›k›nt›n›n bafll›ca iki temel nedeni
bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi;
Kanun gerekçesi ile kanun maddesi
aras›ndaki uyumsuzluk, ikincisi ise;
Kanunda geçen “deniz tafl›ma arac›”
tabirinin tan›mlanmas›nda çekilen zorluktur.
KDV Kanunu’nun 13/a maddesinin
gerekçesi ile madde metni uyumsuzdur. 10.05.2005 tarih ve KDVK-
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31/2005-10 say›l› sirkülerde belirtildi¤i üzere, KDV Kanunu’nun 13 üncü
maddesinin gerekçesinde, araçlara iliflkin bu düzenlemenin amac› "ülkenin
deniz ve hava ticaret filosu ile demiryolu ulafl›m sisteminin gelifltirilmesinin teflviki ve d›fl rekabete tahammül
edebilecek duruma getirilmesi" olarak
belirtilmifltir. Kanun gerekçesindeki ticaret kelimesinden ise; vergi kanunlar›
aç›s›ndan ticaret yapmak, k›saca ticari
kazanç elde etmeyi anlamak gerekir.
Çünkü Türk Ticaret Kanunu ticari ifli;
“Bir ticarethane veya fabrika yahut ticari flekilde iflletilen di¤er bir müesseseyi ilgilendiren muamele, fiil ve ifller”
olarak tan›mlasa da, ayn› kanunda esnaf say›lanlar›n faaliyetleri, Gelir Vergisi Kanunu’nda tümüyle ticari say›lm›flt›r. Nitekim Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesine göre; “Her
türlü ticari ve s›nai faaliyetlerden do¤an kazançlar ticari kazançt›r.”
Bu durumda istisna uygulamas›ndaki
amaç, deniz üzerinde yap›lan ticareti
gelifltirmekse, deniz araçlar›n› belli bir
tasnife sokmak anlams›zd›r. Bu durumda deniz motosikletleri, paraflüt
çekme tekneleri, sürat motorlar› ve
motorsuz laser yelkenli tekneleri , bananalar, ringolar da dahil olmak üzere
her türlü deniz arac›n›, (motorlu ya da
motorsuz, tafl›ma maksatl› veya sportif
e¤lence maksatl› ayr›m› yapmadan) istisna kapsam›nda de¤erlendirmek gerekir. Çünkü ad› geçen araçlar›n veya
ürünlerin çeflitli flekillerde iflletilmesi
veya kiralanmas› suretiyle elde edilen
kazanç ticari kazançt›r.
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Ancak as›l niyet bu de¤ildir. Çünkü
KDV Kanunu’nun 13/a maddesinde
“deniz araçlar›” de¤il, “deniz tafl›ma
araçlar›” tabiri geçmektedir. Yine 48
Seri No’lu Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤i’nin “istisnan›n kapsam›” bafll›¤›n› tafl›yan A/1 bölümünde; “deniz
araçlar›”ndan de¤il de “deniz tafl›ma
araçlar›”ndan bahsedilmifltir. Buna göre istisnaya konu deniz arac›n›n, tafl›ma
maksatl› olmas›, yani bedel karfl›l›¤›
yük ve/veya yolcu tafl›mak için teslim
edilmesi gerekmektedir. Nitekim , Bakanl›k yay›mlam›fl oldu¤u 10.05.2005
tarih ve KDVK-31/2005-10 say›l› sirküler ile, sportif e¤lence amac›na yönelik hizmet veren deniz motosikletleri, paraflüt çekme tekneleri, sürat motorlar›, motorsuz lazer yelkenli tekneleri, motorlu paraflüt ve balonlar ile
benzeri araçlar, deniz ve hava tafl›ma
arac› niteli¤inde olmad›¤›ndan bahisle,
bunlar›n teslimlerinin istisnadan yararlanamayaca¤›n› hüküm alt›na alm›flt›r.
Bu sirkülerden ise; faaliyetleri k›smen
veya tamamen deniz, hava ve demiryolu tafl›ma araçlar›n›n, yüzer tesis ve
araçlar›n kiralanmas› veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olan mükelleflere teslim edilse bile, an›lan araçlar›n istisna
kapsam›nda olmad›¤› sonucu ç›kmaktad›r. Nitekim ayn› sirkülerde, bu araçlar›n sportif e¤lence amac›na yönelik
oldu¤undan deniz ve hava tafl›ma arac›
niteli¤i tafl›mad›¤› ifade edilmektedir.
Bakanl›¤›n bu sirküleri yay›nlamaktaki
amac›n›n kanunda yer alan istisna
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maddesinin konulufl amac›na uygun
olarak kullan›lmas›n› sa¤lamak oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.

O halde mevcut yasal ve idari düzenlemelere göre, di¤er flartlar› da tafl›mak
kayd›yla; yap›lan istisna taleplerindeki
istisnaya konu arac›n “deniz arac›” de¤il de “deniz tafl›ma arac›” niteli¤i tafl›mas› ve ayn› zamanda da ticari maksatla kullan›lmas› zorunlu bulunmaktad›r.
KDV Kanunu’nun 13/a maddesiyle ilgili olarak ikinci s›k›nt› da; kanunda
geçen “deniz tafl›ma arac›” tabirinin tan›mlanmas›nda çekilen zorluktur. Türk
Dil Kurumu sözlü¤üne göre “tafl›mak”:
bir fleyi bir yerden al›p baflka bir yere
götürmek, “tafl›ma”: tafl›mak iflini yapmak, “araç” ise bir ifl yapmakta veya
sonuçland›rmakta gücünden yararlan›lan nesne anlamlar›na gelmektedir. Bu
durumda “deniz tafl›ma arac›”n›; deniz
üzerinde bir fleyi bir yerden al›p baflka
bir yere götürmek için gücünden yararlan›lan vas›talar olarak tan›mlamak
mümkündür. Bu tan›ma göre arac›n
motorlu veya motorsuz olmas› önemini yitirmekte, bunun yerine “sahip oldu¤u güç dolay›s›yla ba¤›ms›z nakletme kabiliyetine sahip olma” özelli¤i
ön plana ç›kmaktad›r.
Deniz tafl›ma araçlar› denizcilik mevzuat›m›zda tan›mlanmam›fl olup, kanuni bir tan›m yapmak mümkün de¤ildir.
Ancak konu ile ilgili olarak, Bilgi
Edinme Kanunu çerçevesinde Denizcilik Müflteflarl›¤›’na yap›lan baflvuruya
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Denizcilik Müflteflarl›¤› Gemi ‹nfla ve
Tersaneler Genel Müdürlü¤ü 27.09.2005
tarih ve B.02.1. DNM./ 0.07.02.01/808-42/3163 say›l› yaz›yla cevap vermifltir.Söz konusu yaz›da; Müsteflarl›kça
gemilerin s›n›fland›r›lmalar›nda kullan›lan ve 94/65/EC Konsey Direktifi
uyar›nca oluflturulmufl, AB uyumlu gemi cinsleri ve tan›mlar› kodlar›yla birlikte bildirilmifltir. Verilen bu bilgi ve
KDV Kanunu’nun 13/a maddesi birlikte de¤erlendirildi¤inde; 48 nolu tebli¤de aç›klanan di¤er flartlara uymak kayd›yla, istisna kapsam›nda teslime sözkonusu deniz tafl›ma araçlar› ile yüzer
tesis ve yüzer araçlar›n cinslerini flu flekilde s›ralamak mümkündür:
1-Deniz Tafl›ma Araçlar›:
• S›v› Halde Dökme Yük Tafl›yan Gemiler (Tankerler): Petrol tankeri, akaryak›t tankeri, kimyasal madde tafl›yan
tanker, tabi gaz tankeri (lng), petrol gaz› tankeri (lpg) ,asfalt tankeri, tanker
barclar, at›k al›m tankeri, bitkisel/hayvansal ya¤ tankeri, at›k toplama tankeri, su tankeri, ham petrol tankeri, kimyasal / petrol tankeri
• Kuru Dökme Yük Gemileri: Maden
cevheri/dökme yük/petrol tafl›y›c› gemi (obo), dökme yük gemisi, kuru yük
gemisi, cevher tafl›ma gemisi
• Konteyner Gemileri: Tam konteyner
gemisi
• Özel Amaçl› Gemiler: Barc fleklindeki gemi, kimyasal madde tafl›yan gemi,
radyoaktif yak›t tafl›yan gemi, canl›
hayvan tafl›y›c› gemi, araba tafl›y›c›
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gemi, kimyasal+dökme yük tafl›yan
gemi, otel gemisi, restoran gemisi, sergi/gösteri gemisi, pracera süngerci gemisi, fabrika gemisi, çimento tafl›y›c›
gemi, ticari ve bilimsel araflt›rma maksatl› denizalt›lar

• Genel Yük (Kar›fl›k Yük) Gemileri:
Frigorifik (so¤utma depolu) yük gemisi, ro–ro/ yolcu gemisi, konteyner /ro –
ro gemisi, kuruyük / ro – ro gemisi,
k›rkambar (kuru yük + konteyner +
dökme yük) ve yolcu gemisi, tek güverteli gemi, çok güvertili gemi, ro-ro/
yük gemisi, yük / konteyner gemisi,
tren ferisi, tren ferisi/ro-ro

• Kuru Yük Barclar›: Güvertili barc,
aç›k güvertili barc (hopper barge),
lash-seabee barc›, aç›k tip kuru yük
barc›, kapal› tip kuru yük barc›

• Yolcu Gemileri: Yolcu gemisi, feribot (yolcu + araba + kuru yük),araba
ferisi , yolcu gemisi / ro-ro, yolcu / tren
ferisi, flehir hatlar› yolcu, flehir hatlar›
katamaran tipi (yolcu + araba), deniz
otobüsü katamaran tipi (yolcu +araba),
yolcu gemisi (katamaran tipi), hava
yast›kl› gemi (hovercraft), nehir/deniz
tipi yolcu gemisi, yolcu motoru, gezinti (tenezzüh) gemisi
• Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemileri:
Kruvaziyer tipi yolcu gemisi
• Yatlar (Ticari):

• Bal›kç› Gemileri: Bal›k avlama, bal›k
iflleme fabrika gemisi, bal›k nakliye
gemisi
• Aç›k Deniz Faaliyet Gemileri: Son-
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daj ve araflt›rma gemisi, aç›k deniz faaliyetleri destek gemisi

• Römorkörler: Çekici römorkörler, itici römorkörler, liman römorkörleri,
aç›k deniz romorkörü

• Hizmet Gemileri: Tarak gemisi, bilimsel araflt›rma / inceleme gemisi, görev / devriye gemisi, hastane gemisi,
hava durumu / sismik gemisi, fener gemisi, k›lavuz gemisi, arama kurtarma
gemisi, yang›n söndürme gemisi, bat›k
ç›karma gemisi, dalg›ç gemisi, e¤itim
gemisi, kablo döfleme gemisi, petrol
toplama gemisi, k›lavuz botu, yüzer
at›k al›m tesisi gemisi, buz k›ran gemisi, boru döfleme gemisi, palamar botu,
servis motoru, at›k toplama gemisi,
acente botu, çamur gemisi
2-Yüzer Tesis ve Yüzer araçlar:
• Mavna/ fiat

• Yak›t Mavnas›
• Su Mavnas›

• Yüzer Havuz
• Yüzer Köprü
• Yüzer ‹skele
• Duba

• Çamur Dubas›

• Yüzer Tesis (Tenis Kortu/Araba
Park›/Oyun Park›)
• Yüzer Kreyn

• Petrol Platformu
• Ponton
• Barç

• Layter
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n›rl› liman seferi bölgeleri içerisinde
önceden belirlenmifl bir rotada turist
gezdiren ve ayn› gün içerisinde turunu
tamamlayan, denizde hareket etme kabiliyetine sahip ve denize elveriflli 12’
den fazla yolcu tafl›yan ticari yolcu gemileridir.

• Sondaj Platformu
• Fener Platformu

• Kablo / Boru Döfleme Arac›
• Yüzer Santral

• Yüzer Lokanta
• Yüzer Fabrika
• Yüzer Otel
• Yüzer Ev

(Not:S›n›fland›rman›n kesin kriterleri
bulunmamaktad›r. Yüzer tesis ve araç
kapsam›na giren bir araç ayn› zamanda
deniz tafl›ma arac› kapsam›na da girebilmektedir. Örne¤in; hizmet gemileri,
römorkörler,bal›kç› gemileri ve aç›k
deniz faaliyet gemilerini bu flekilde de¤erlendirmek gerekir.)
Yine Müsteflarl›kça verilen bilgiye göre; yayg›n olarak kullan›lan deniz tafl›ma araçlar›n›n tan›mlar› afla¤›daki flekilde yap›lm›flt›r:
Yolcu gemisi: 12’den çok yolcu tafl›yan ticaret gemisidir.

Feribot: As›l amac› k›sa ve orta mesafeli hatlarda yolcu tafl›mak olan, ancak
bunun yan›nda araba ve kuruyük tafl›yacak flekilde infla edilmifl veya uyarlanm›fl ve bu amaçla kullan›lan ticaret
gemileridir.

Yolcu motoru: Tam boylar› 42 metreden az olan ve liman sefer bölgesi içinde veya merkez iskelesinden 25 milden
uzaklaflmadan günübirlik yolcu tafl›yan
ticaret gemileridir.

Gezinti (tenezzüh) gemisi: Belirli bir
noktadan hareket ederek liman veya s›-
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Ticari yat: Yat tipinde infla edilmifl, kamaras›, tuvaleti, lavabosu, mutfa¤›
olan, ticari olarak gezi ve spor amac›yla yararlan›lan, yük, yolcu veya bal›kç›
gemisi niteli¤inde olmayan, tafl›d›¤›
yolcu say›s› 12’yi geçmeyen (12 dahil)
ya da kabotaj seferinde 100 mille s›n›rl›, en yak›n karadan 20 milden fazla
uzaklaflmamak flart›yla, tafl›d›¤› yolcu
say›s› 36’y› (36 dahil) geçmeyen gemilerdir.
Yap›lan aç›klamalar do¤rultusunda,
sportif ve e¤lence amac›na yönelik
olup, istisnadan yararlanamayacak deniz araçlar› ve ürünlerini ise flu flekilde
saymak mümkündür.
• Sürat motoru (sürat teknesi)
• Paraflüt çekme tekneleri

• Jet ski (deniz motosikleti)

• Jet boat (çok kuvvetli sürat teknesi)
• Life raft (fliflme cankurtaran sal)
• Banana (deniz at›)

• Ringo (e¤lence flamreli)
• Su kaya¤›

• Dart tipi yelkenli tekne
• Sörf

• Laser tipi tekneler

• Yelkenli katamaran
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r›, yüzer tesis ve yüzer araçlar›n imal
ve inflaas› ile ilgili olarak yap›lan teslim ve hizmetler ile bunlar›n tadili,
onar›m ve bak›m› fleklinde ortaya ç›kan hizmetler KDV’den müstesna olmayacakt›r.

• Kano

• Deniz bisikleti

• Patriot (ringo benzeri)

• Wakeboard (sörf tahtas› cinsi-ayak)
• Knee board (sörf tahtas› cinsi-diz)
• Fly fish (ringo benzeri )
• Deniz yata¤›

• Rafting botlar›
• Piratlar

• Hacmine bak›lmaks›z›n her türlü fliflme deniz oyuncaklar›

(Not: Türkçe karfl›l›klar anlam›na yak›n olarak verilmeye çal›fl›lm›flt›r. Baz›
ürünlerin Türkçe karfl›l›klar› bulunmamakta olup özel isimleri ile tabir edilmektedir.)
Ülkemizde yüzer tesis ve yüzer araç
kapsam›na giren ürünlere olan talep ve
buna ba¤l› teslimlerde yo¤unluk olmad›¤›ndan, bu konularda s›k›nt› yaflanmamaktad›r.
Yukar›da yap›lan tüm aç›klamalar dikkate al›nd›¤›nda; KDV Kanunu’nun
13/a maddesi kapsam›ndaki istisnadan
yararlanamayacak deniz tafl›ma araçla-
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IV-SONUÇ:
Mevcut yasal ve idari düzenlemelere
göre, KDV Kanunu’nun 13/a maddesi
kapsam›na girecek deniz arac›n›n ticaret yapmak amac›yla kullan›lmas› gerekli, ancak yeterli de¤ildir. Ticari olarak kullan›lacak arac›n, tafl›ma ve ulafl›m amaçl› olarak kullan›lmas›, k›saca
ticari amaçl› deniz tafl›ma arac› olmas›
gerekmektedir. Çünkü yay›mlanan sirkülerden de anlafl›laca¤› üzere; istisna
uygulamas›n›n amac› salt deniz üzerinde yap›lan ticareti gelifltirmek de¤ildir.
As›l amaç deniz yolu ulafl›m›n› ve tafl›mac›l›¤›n› sa¤layacak ve gelifltirecek
ticaretin desteklenmesidir. Ulafl›m ve
tafl›ma vazifesi görmeyen veya bu
amac› görmekle beraber spor ve e¤lence amac›na yönelik kullan›lan araçlar›n
bu istisnadan yararlanmalar›na kanunen imkan bulunmamaktad›r.
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T‹CARET VE SANAY‹ ODALARI
A‹DATLARI VE KAYIT ZORUNLULU⁄U
F›rat AK
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir

B

I. YASAL DAYANAK
ir ço¤umuzun sadece ilgili odalardan gelen ödeme bilgisini ve kaç taksitte
nezaman ödenece¤ini bildi¤imiz oda aidatlar› konusunu bu yaz›m›zda detaylar› ile ele alarak konunun nedeninin ve nas›l›n›nda bilinmesine bir nebzede olsa katk›da bulunmak istedik.
01 Haziran 2004 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren 5174 Say›l› Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile “ticaret ve sanayi odalar›, ticaret odalar›, sanayi odalar›, deniz ticaret odalar›, ticaret
borsalar› ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤inin kurulufl ve iflleyifline iliflkin
esaslar düzenlenmifltir.
Bu kanunla ayn› zamanda odalara kimlerin kaydolmak zorunda oldu¤u, hangi
odaya kaydolmak gerekti¤i, ne tür aidatlar›n ödenmesi gerekti¤i, merkez, flube,
fabrika gibi yap›laflmada aidat›n nas›l belirlenece¤i ve ödenece¤i, de¤iflikliklerin
odalara bildirimi ve uygulanacak para cezalar›da düzenlenmifltir.
II. K‹MLER KAYDOLMAK ZORUNDA ?
Ticaret siciline kay›tl› tacirler ve kanunun beflinci maddesine göre sanayici ve
deniz taciri s›fat›n› haiz tüm gerçek ve tüzel kifliler ile bunlar›n flubeleri ve fabrikalar›, bulunduklar› yerdeki odaya kaydolmak zorundad›rlar.
Oda ve borsaya kayd› yap›lan gerçek veya tüzel kifliye kayd›n›n yap›ld›¤› derhal
tebli¤ olunur. Bu tebligatta, kay›t tarihi, kayd›n hangi derece üzerinden yap›ld›¤› ve bu derecenin karfl›l›¤› olarak ödenecek kay›t ücreti ve y›ll›k aidat aç›kça belirtilir

III. ODALARA NE TÜR A‹DATLAR ÖDEN‹R ?
KAYIT ÜCRET‹ VE YILLIK A‹DAT: Üyeler odaya kay›t s›ras›nda kay›t ücreti ve her y›l için y›ll›k aidat ödemekle yükümlüdür.
Kay›t ücreti ile y›ll›k aidat, onalt› yafl›ndan büyükler için uygulanan ayl›k asgarî
ücretin brüt tutar›n›n yüzde onundan az, yar›s›ndan fazla olamaz.
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Kay›t ücretinin al›nd›¤› y›l için ayr›ca
y›ll›k aidat al›nmaz. Kay›t ücreti ve
y›ll›k aidat miktarlar› Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤ince ç›kar›lan yönetmelikle gösterilen usullere göre belirlenen dereceler üzerinden ve tarifelere
göre tespit edilir.1 Tarifeler, oda yönetim kurulunun teklifi, meclisin onay›
ile yürürlü¤e girer. Birden fazla odaya
kay›t zorunlulu¤unda olanlardan al›nacak kay›t ücreti ve y›ll›k aidat miktar›
da yönetmelikte gösterilen usullere göre tespit edilir.
Derecelerini durumlar›na uygun bulmayanlar, yönetmelikte gösterilecek
usullere göre ve on gün içinde oda
meclisine itiraz edebilirler. ‹tirazlar
meclisçe karara ba¤lan›ncaya kadar
kay›t ücreti ve y›ll›k aidat›n ihtilafl›
k›sm› tahsil olunmaz.
Y›ll›k aidat her y›l›n haziran ve ekim
aylar›nda iki eflit taksitte ödenir. Y›l
içinde kaydedilenlerin kay›t ücreti ile
önceki y›ldan itibaren geçerli olarak
kaydedilmesi gerekenlerin kay›t ücretleri ve y›ll›k aidatlar›, durumun kendilerine tebli¤ tarihinden itibaren bir ay
içinde ödenir.
fiubelere kay›tl› olan üyeler, bu maddede belirlenen kay›t ücreti ve aidatlar›n yar›s› kadar ödeme yaparlar.
MUNZAM A‹DAT: Odalarca her y›l
için; gerçek kifli tacir ve sanayicilerin
gelir vergisine iliflkin beyannamelerin1

de gösterilen ticarî kazanç toplam›; tüzel kifli tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine iliflkin
beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kâr› üzerinden binde befl oran›nda munzam aidat tahsil olunur.

Üyeler, ticarî ve s›naî kazançlar›na ait
bilgileri ve bilançolar›n› talep üzerine
odalara vermek zorundad›rlar. Ayr›ca
odalar, 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi hükmü çerçevesinde vergi dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye taraf›ndan bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sa¤lanamamas› halinde, y›ll›k aidat tavan›n›n üç kat›ndan az olmamak üzere, bir
önceki y›l›n munzam aidat› geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.
fiubelere kay›tl› üyeler, bu maddede
belirlenen munzam aidat›n yar›s› kadar
ödeme yaparlar.
Zarar eden üyeler, o y›l için munzam
aidat ödemezler.

IV. MERKEZ, fiUBE, SATIfi
MA⁄AZASI VE FABR‹KA G‹B‹
OLUfiUMLAR ‹Ç‹N A‹DAT
NASIL HESAPLANIR ?

Çal›flma alanlar› içinde birden fazla flubesi bulunan üyelerin munzam aidat›,
bütün flubelerden elde ettikleri gelir
veya kurumlar vergisine matrah teflkil
eden ticarî kazanç veya ticarî bilanço
kâr› üzerinden hesaplan›r.

Kay›t Ücreti ile Y›ll›k Aidat ve Munzam Aidat›n Tespiti ve Ödenmesi Hakk›ndaki Yönetmelik
08.01.2005 Tarih ve 25694 Say›l› Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r.
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Bütün bu hallerde bir müessesenin flubeleri ve fabrikalar› ile birlikte ödeyece¤i munzam aidat, o y›l için belirlenmifl bulunan y›ll›k aidat tavan›n›n yirmi kat›n› geçemez.

Üye taraf›ndan bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sa¤lanamamas› halinde, y›ll›k aidat tavan›n›n üç
kat›ndan az olmamak üzere, bir önceki
y›l›n munzam aidat› geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.
Birden fazla odaya kay›tl› bulunanlar›n
munzam aidat›, üye taraf›ndan ilgili
odalara eflit olarak paylaflt›r›lmak suretiyle yat›r›l›r. Bu durumda üye, birden
fazla odaya üye oldu¤unu belgelemek
zorundad›r.
fiubelere kay›tl› üyeler, bu maddede
belirlenen munzam aidat›n yar›s› kadar
ödeme yaparlar.

Müstakil bilançosu yap›lan kurum ve
müessese flubeleri ile fabrikalar›n›n
munzam aidat›, flube veya fabrikan›n
bulundu¤u yerin odas›na ödenir.

Bir tüzel kiflili¤in merkez, flube ve fabrikalar›n›n de¤iflik yerlerde olmas›, fakat bilançolar›n›n merkezde tutulmas›
halinde, munzam aidat merkez taraf›ndan mahalli odaya ödenir. Bu oda tahsil etti¤i munzam aidat› di¤er odalar
aras›nda, izleyen takvim y›l›n›n ilk üç
ay› içinde eflit olarak paylaflt›r›r.
V. ÜCRET VE A‹DATLARIN
ÖDEME ZAMANI

Y›ll›k ve munzam aidat her y›l›n Haziran ve Ekim aylar›nda eflit iki taksitte
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ödenir. Y›l içinde kaydedilenlerin kay›t ücreti ile önceki y›ldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin
kay›t ücretleri ve y›ll›k aidatlar›, durumun kendilerine tebli¤ edilmesinden
itibaren bir ay içinde ödenir.
Önceki y›ldan itibaren geçerli olarak
kaydedilmesi gerekenlerin munzam aidatlar› ise, bu durumun kendilerine
tebli¤ edildi¤i y›l›n sonuna kadar ödenir.

VI. DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹N
B‹LD‹R‹LMES‹
Odalara kay›t zorunlulu¤u bulunanlar,
durumlar›nda meydana gelen ve Türk
Ticaret Kanununa göre tescil ve ilân›
gereken her türlü de¤iflikli¤i, gerçekleflmesinden itibaren bir ay içinde, kay›tl› olduklar› odalara bildirmek zorundad›r. Ticaret siciline tescili zorunlu
olup da yasal flekil ve sürede tescil ettirilmemifl olan bir hususu haber alan ilgili oda, bu yasal zorunlulu¤u yerine
getirmeyenlerin durumlar›n› gerekli sicil de¤iflikliklerinin yap›lmas› için ilgili ticaret sicil memurlu¤una bildirir.
‹çinde bulunulan y›ldan önceki iki y›ldan itibaren adresleri ve durumlar› tespit edilemeyenler ile bu süre zarf›nda
aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda
yönetim kurulu karar›yla, meslek gruplar› ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkuklar› durdurulur.
Oda yönetim kurulu karar›n› takip
eden y›lbafl›ndan itibaren iki y›l içinde,
ilgilinin üyesi bulundu¤u odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmeme-
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si halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis karar›yla ticaret sicil kayd›n›n re’sen silinmesi için ticaret sicil
memurlu¤una ihbarda bulunulur. ‹hbar› takip eden ay›n ilk günü itibar›yla
oda kayd› silinmifl say›l›r. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkuklar› bafllat›l›r. Ancak bu
durumda olanlar tüm aidat borçlar›n›
ödemedikçe seçmen listelerine tekrar
kaydedilemezler.
Ticaret sicilinden re’sen veya iflin b›rak›lmas› halinde üyenin talebi üzerine
kay›t silinmesine iliflkin ilânlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz
olarak yay›mlan›r.
Sanayici vasf›n› yitirdikleri, baflvuru
üzerine veya re’sen tespit olunan sanayi odas› üyelerinin sanayi odas›ndan
kay›tlar› silinir. Ancak bunlardan ticaret odas›na kay›tl› olmayanlar›n ticarî
faaliyetlerinin devam etmesi halinde
durum, re’sen kay›tlar›n›n yap›lmas›
için ilgili ticaret odas›na bildirilir.
Ticaret odas›na kay›tl› iken sonradan
sanayicilik vasf›n› kazanan üyelerin tacirlik s›fat› devam ediyorsa, kayd› silinmeden; etmiyorsa, kayd› re’sen silinerek, sanayi odas›na üye kayd› yap›lmak üzere durum de¤iflikli¤ine iliflkin
bildirim ticaret odas›nca en geç otuz
gün içinde ilgili sanayi odas›na bildirilir.
VII. DERECELEND‹RME VE
DERECE DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
Kay›t ücreti ve y›ll›k aidat miktarlar›,
belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur
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Derecelerin üyelerin durumlar›na uygun olarak tespiti zorunludur. Derecelerin tespitinde afla¤›daki esaslar göz
önünde bulundurulur:
a) Sermaye veya özvarl›k;
Üyenin sermayesi ticaret sicilinde tescil ve ilân edilmifl ise, bu sermaye veya
firma bünyesindeki özvarl›k miktar›n›n
toplam› esas al›n›r.
Sermaye tescil edilmemifl ise, üyenin
beyan etti¤i sermaye veya özvarl›k
toplam› dikkate al›n›r ve gerekti¤inde
bu beyan›n do¤rulu¤u araflt›r›larak inceleme sonucunda bulunacak miktar
esas al›n›r.
Sermayesi tescil edilmifl üyelerin, sermayelerinde art›fl olmufl ise, oda ve
borsalara bildirilen en son sermaye
esas al›n›r.
b) ‹fltigal konusu;
Birden fazla ifl ile fiilen ifltigal eden
üyenin, esas ifltigal konusu dikkate al›n›r.
c) Y›ll›k Ciro;
Üyeler talep halinde y›ll›k cirolar›n›
bildirmekle yükümlüdürler.
d) Yap›lacak istihbarat sonucunda elde
edilecek malumat;
Yukar›da say›lan esaslara göre derecelerin tespit edilememesi halinde, yap›lacak inceleme sonucunda elde edilecek; firma veya flirketin yap›s›, iflyerinin mevkii, kiras›, çal›flt›r›lan personel
say›s›, demirbafllar› ile makine ve sair
tesislerin mevcudu gibi bilgiler üyenin
derecesinin tespitinde dikkate al›n›r.
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Oda ve borsalara kay›t zorunlulu¤u bulunanlar, durumlar›nda meydana gelen
ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil
ve ilân› gereken her türlü de¤iflikli¤i,
gerçekleflmesinden itibaren bir ay içinde, kay›tl› olduklar› oda veya borsalara
bildirmek zorundad›r.

Oda ve borsalar üyelerinin durumlar›n›
sürekli olarak takip eder ve araflt›r›r.
Üyelerin durumlar›n›n takibi ve araflt›r›lmas› her halükarda her y›l›n ocak ay›
içinde yap›l›r.
Derece De¤iflikli¤i

Oda ve borsalara kay›tl› üyelerin durumlar›nda meydana gelen de¤ifliklikler nedeniyle, gerekiyorsa yönetim kurulu karar›yla derece de¤iflikli¤ine gidilebilir.
Derece de¤iflikli¤inde afla¤›daki esaslar göz önünde bulundurulur:

a) Üyenin sermayesinin, özvarl›¤›n›n
ve cirosunun artt›¤› veya eksildi¤i,
b) ‹fl yapmaz veya yapamaz halinin ortadan kalkt›¤› veya devam etti¤i,

c) Munzam aidat›n›n yükseldi¤i veya
eksildi¤i,
d) Fabrika kapasitesinin artt›¤› veya
düfltü¤ü,

e) Yeni ifltigal nevileri edindi¤i veya
ifltigal nevilerinin azald›¤›,
f) Eskisine oranla daha fazla personel
çal›flt›rd›¤› ve iflyerinin daha büyütüldü¤ü veya iflçi say›s›n›n azalt›ld›¤› ve
iflyeri kapasitesinin küçültüldü¤ü.
Derecesi de¤ifltirilen üyeye, yeni dere-
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cesi ve bu derece karfl›l›¤›nda ödeyece¤i y›ll›k aidat miktar› zaman›nda tebli¤
olunur.
Derece de¤iflikli¤i, de¤iflikli¤e iliflkin
yönetim kurulu karar›n› takip eden y›l›n bafl›ndan itibaren uygulan›r.

VIII. PARA CEZALARI
Oda üyelerinden;
a) Mevzuata uygun olarak kay›t ve tescil muamelelerini yapt›rmayanlara veya tescil ve ilân› gereken de¤ifliklikleri
bildirmeyenlere y›ll›k aidatlar›n›n iki
kat›,
b) Yetkili organlarca al›nan kararlara
riayet etmeyenlere y›ll›k aidatlar›n›n
befl kat›,
Bu eylem ve davran›fllara iliflkin idarî
para cezalar›, ilgili oda disiplin kurulunun teklifi ve meclisin karar›yla verilmektedir. Bu idarî para cezalar›; ayn›
fiilin bir y›l içinde her tekrar› için iki
kat olarak uygulanacakt›r.
Bu cezalara karfl› tebli¤ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare
mahkemesine itiraz edilebilir. ‹tiraz,
verilen idarî para cezas›n›n yerine getirilmesini durdurmaz. Kanunda öngörülen idarî para cezalar›na iliflkin zamanafl›m› süresi yetkili kuruluflça ihlâlin
ö¤renildi¤i tarihten itibaren altm›fl gün
ve her halde ihlâlin vuku buldu¤u tarihten itibaren iki y›ld›r.
IX. MÜfiAV‹RLER‹N DURUMU
Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Genel
Kurulunun 1996/49 Esas ve 1997/210
Karar›ndan sonra ayn› zamanda Tica-
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ret Odalar›nada kay›tl› bulunan Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Bürolar› Munzam Aidatlar›n› kendi meslek odalar›na ödediklerinden ötürü ve yine 3568
Say›l› Yasaya göre ticari faaliyetleri
yasakland›¤›, dolay›s›yla tacir s›fatlar›
ortadan kalkt›¤› için ayr›ca Ticaret
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Odalar›na munzam aidat ödemeyeceklerdir.

Bazen yukardaki cümlemizin tersine
uygulamalarada rastlanmakla birlikte,
bu tür durumlarda ilgili ticaret odalar›na yap›lacak itirazla yanl›fll›¤›n düzeltilmesinin mümkün oldu¤unu hat›rlatmak isteriz.
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B‹REYSEL EMEKL‹L‹K S‹STEM‹ ‹LE fiAHIS
S‹GORTALARINA YAPILAN PR‹M
ÖDEMELER‹N‹N GEL‹R VERG‹S‹
MATRAHININ TESP‹T‹NDE G‹DER VEYA
‹ND‹R‹M OLARAK DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
fienol ÇET‹N
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir

G

I- G‹R‹fi
elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,
Maliye Bakanl›¤›’nca bu husus ile ilgili olarak yay›mlanan 3 Seri No’lu
Gelir Vergisi Sirküleri ve 256 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤ ile
bireysel emeklilik sistemi ve flah›s sigortalar›na ödenen primlerin; çal›flanlar›
ad›na iflverenler taraf›ndan ödenen sigorta primlerinin gider yaz›lmas›, gelirleri
gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin ödemifl olduklar› sigorta primlerinin ise beyan edecekleri gelir vergisi matrah›ndan düflülmesi
mümkün bulunmaktad›r. Bireysel emeklilik sistemi ile flah›s sigortalar›na ödenen primleri gider yazabilmek veya gelir vergisi matrah›ndan düflmek için baz›
flartlar›n varl›¤› hep birlikte aran›r. Bu flartlar› önem s›ras›na göre afla¤›da oldu¤u gibi s›ralayabiliriz;
1. Vergiye tabi bir gelirin olmas›, (gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için)
2. Türkiye de Kain veya merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik
flirketi nezrinde akdedilmifl bir poliçe veya sözleflme karfl›l›¤› flah›s veya bireysel emeklilik sistemi kapsam›nda sigorta pirimi veya katk› pay›n›n ödenmifl olmas›,
3. Sigorta primi veya emeklik katk› pay› ödemesinin belgelendirilmifl olmas›,
4. Sigorta primi ödemlerinin kapsad›¤› dönemin gelirin elde edildi¤i dönem ile
ayn› olmas›,
Gerekmektedir.
Yukar›daki flartlar›n varl›¤› halinde afla¤›da belirtilen kriterler dairesinde ödenen

‹SMMMO Yay›n Organ›

252

Mali ÇÖZÜM - 73

sigorta primleri gelir vergisi matrah›ndan indirilir veya sigorta primlerinin
çal›flanlar ad›na iflverenleri taraf›ndan
ödenmesi durumunda ticari kazançta
gider olarak kaydedilebilir.
Ödenen sigorta primi tutar›n›n;
√ Bireysel emeklilik sisteminde, elde
edilen gelirin %10’u,
√ Bireysel emeklilik sistemi d›fl›ndaki
flah›s sigorta primi ödemelerinde, elde
edilen gelirin %5’i,
Gelir vergisi matrah›ndan indirilir veya ödeme çal›flan› ad›na iflveren taraf›ndan yap›l›yorsa bu ödemeler iflverence Gelir Vergisi Kanununun 40.
madensinin 9. f›kras› gere¤ince gider
yaz›l›r.
Her iki sisteme de prim ödenmesi durumunda gelir vergisi matrah›ndan indirilebilecek veya gider yaz›lacak tutar, elde edilen gelirin %10’u ile s›n›rl›d›r. Ayn› flekilde pirim ödemesi kimin taraf›ndan yap›l›rsa yap›ls›n gelir
vergisi matrah›ndan indirilebilecek veya gider yaz›lacak tutar, elde edilen
gelirin %10’u ile s›n›rl›d›r.
√ Ayr›ca indirilebilecek maksimum tutar asgari ücretin y›ll›k tutar› ile s›n›rl›d›r. Bu tutar 2005 y›l› için (488,70*12)
5.864,40 YTL’dir.

II- BELGELEND‹RME ESASI
Bireysel emeklilik sistemi ve di¤er flah›s sigortalar› sisteminde merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya bireysel emeklilik flirketi ile bir poliçe veya
emeklilik sözleflmesinin akdedilmifl
olmas›, gider veya indirim için yeterli
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de¤ildir. Ödenen sigorta priminin gider veya indirim olarak dikkate al›nabilmesi için gelirin elde edildi¤i dönemde ödme yap›lmas› flartt›r.
Ancak, 256 Seri Numaral› Gelir Vergisi Genel Tebli¤inde yap›lan aç›klamaya göre bireysel emeklilik ve flah›s sigortalar› sistemine yap›lan ödeme belgesinde; ödeme tutar› ve tarihinin,
ödeyenin ad› ve soyad›, ödemenin ait
oldu¤u dönem, ödeme yap›lan sigorta
veya bireysel emeklilik flirketinin unvan› ve ödemenin türüne (fiah›s sigorta primi veya bireysel emeklilik katk›
pay›) iliflkin bilgilerin yer almas› kofluluyla banka dekontlar›, otomatik para çekme makinesi makbuzlar›, kredi
kart› ekstralar› ve posta çekleri ile tevsik edilebilmesi halinde sigorta poliçesinin dahi aranmayaca¤› gibi bir durum ortaya ç›kmaktad›r.
Di¤er taraftan 256 Seri Numaral› Gelir
Vergisi Genel Tebli¤inde yap›lan
aç›klamaya göre; ücret geliri elde eden
ve ücreti tevkif suretiyle vergilendirilen hizmet erbab›n›n, sah›s sigortas›
veya bireysel emeklilik sistemine ait
indirimden yararlanabilmek için, flah›s
sigortas› veya bireysel emeklilik sigortas› sistemi kapsam›nda sigorta flirketi
ile akdedilen sigorta poliçesi veya
emeklilik sözleflmesinin bir örne¤inin
(fotokopisinin) iflverene verilmesi halinde, sigorta veya emeklilik flirketlerince faks veya e-posta yoluyla kat›l›mc›lara gönderilen makbuz örnekleri
ile Internet ortam›nda yap›lan ödemelere iliflkin olarak bilgisayardan al›nan
ödeme makbuzu ç›kt›lar› esas al›narak
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da indirim uygulanabilece¤i ancak bu
durumda bir önceki paragrafta belirtilen belgelerden birinin ya da yap›lan
ödemelerin tutar›, dönemi ve tarihini
gösteren sigorta veya emeklilik flirketlerince düzenlenmifl bir yaz› veya ekstran›n, indirimin uyguland›¤› ücretin
ilgili oldu¤u y›l› izleyen y›l›n ikinci ay›
sonuna kadar iflverene iletilmesi gerekti¤i belirtilmifltir. Çal›flan›n herhangi
bir sebeple iflten ayr›lm›fl olmas› durumunda söz konusu belgeler iflten ayr›lmadan önce iflverene iletilecektir. Ancak, iflverence uygun görülmesi halinde, iflten ayr›lma tarihinden itibaren bir
ay içinde de iletilebilecektir.
Sigorta primi ve katk› pay›n›n sigorta
veya emeklilik flirketine hizmet erbab›
taraf›ndan do¤rudan ödenmeyip, iflverenler arac›l›¤›yla ödenmesi halinde,
(grup sigortas› veya grup bireysel
emeklilik sözleflmesi ) sigorta poliçesi
veya bireysel emeklilik sözleflmesinin
bir örne¤inin iflverende bulunmas› ve
bu poliçe veya sözleflmede sigorta priminin veya bireysel emeklilik katk›
paylar›n›n ödeme dönemlerinin, ayr›ca
bu dönemler için ödenecek prim ve
katk› pay› tutarlar›n›n belli edilmifl olmas› kayd›yla, hizmet erbab› için iflveren taraf›ndan sigorta veya emeklilik
flirketine ödenen ve/veya hizmet erbab›n›n ücretinden kesinti yap›lmak suretiyle tahsil edilen sigorta primi ve katk› pay›, her bir kifli için ayr›ca yukar›da belirtilen belgeler aranmaks›z›n ücretin vergi matrah›n›n tayininde indirim olarak dikkate al›nabilecektir.
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III DÖNEMSELL‹K ESASI
Bireysel emeklilik sitemi katk› pay› ve
flah›s sigortas› primlerinin vergi matrah›n›n tespitinde gider ve indirim yap›labilmesi için, gelirin elde edildi¤i dönemi kapsamal› ve gelirin elde edildi¤i
dönem sonuna kadar ödenmelidir. Örne¤in Aral›k ay›na ait bir katk› veya sigorta primi takip eden y›l›n Ocak ay›nda ödenirse bu ödeme gelir vergisi
matrah›ndan indirilemez. Di¤er taraftan Temmuz ay›nda yap›lan ve süresi
bir y›l olan bir sa¤l›k poliçesinin peflin olarak ödenmesi durumunda, ödenen sigorta primlerinin yar›s› cari y›la
ait vergi matrah›ndan yar›s›n›n da gelecek y›lda ait olan gelir vergisi matrah›ndan düflülmesi gerekecektir.
Gelir vergisi uygulamalar›nda vergilendirme dönemi takvim y›l›d›r. Bununla birlikte, tevkif yoluyla ödenen
vergilerde, istihkak sahipleri ayr›ca
y›ll›k beyanname vermeye mecbur de¤illerse tevkifat›n ilgili bulundu¤u dönemler vergilendirme dönemi say›lmakta ve kesilen vergiler gelir vergisinin yerine geçmektedir. Buna göre, y›ll›k beyannamede indirim konusu yap›lacak prim veya katk› pay›n›n, beyannamenin ilgili oldu¤u y›l ile iliflkili olmas› ve bu y›l›n sonuna kadar ödenmesi, ücretlere iliflkin indirimde ise ücretin ilgili oldu¤u ay ile iliflkili olmas› ve
bu ayl›k dönemin sonuna kadar ödenmifl olmas› gerekmektedir.
‹lgili oldu¤u dönemde indirilmeyen
(zarar beyan› vs) veya kanuni ölçüleri
aflan prim ve katk› paylar› takip eden
dönemlerde gelir vergisi matrah›ndan
indirilemeyecektir.
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Geçmifl dönemlere iliflkin olarak yap›lan ödemeler, ücretlerde ise geçmifl aylara
iliflkin olarak yap›lan geç ödemeler vergi matrah›n›n tespitinde indirim olarak
dikkate al›namaz.

IV-ÖRNEKLER
Örnek 1 : Kazançlar›n› y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan eden Bay A
Ocak 2005 tarihinde bireysel emeklilik sistemi dahilinde üç ayda bir ödemeli ayl›k ödme tutar› 200,00 YTL olan bir bireysel emeklilik sözleflmesi akdedilmifltir.
Bay A , ayr›ca Temmuz 2005 tarihinde kendisi ve efli için tamam›n› peflin
4.000,00 YTL ödemek suretiyle bir sa¤l›k sigortas› poliçesi sat›n alm›flt›r. Bay
A’n›n 2005 y›l› vergiye tabi geliri ise 60.000,00 YTL’dir.
Bay A, flah›s sigortas› priminin tamam›n› sigorta flirketine flirkete ait makbuz karfl›l›¤› Temmuz/ 2005 tarihinde ödemifl, bireysel emeklilik katk› paylar› ödemelerini de Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylar›nda bireysel emeklilik flirketi ad›na bankaya yat›rm›fl; flah›s sigortas› primi ve bireysel emeklilik sistemi katk›
paylar›na iliflkin ödemelerini yukar›da belirtildi¤i flekilde tevsik etmifltir.
Bay A’n›n 2005 y›l› gelir vergisi matrah›ndan indirebilece¤i bireysel emeklilik
ve flah›s sigortas› priminin hesab› afla¤›da oldu¤u gibidir.
√ Beyan Edilen Gelir
60.000,00 YTL
√ Beyan Edilen Gelirin % 10’u
6.000,00 YTL
√ Beyan Edilen Gelirin % 5’i
3.000,00 YTL
√ 2005 Y›l› Asgari Ücret Toplam›
5.864,40 YTL
√ Bireysel Emeklilik Sistemi Katk› Pay› Ödemesi
2.400,00 YTL
1
√ fiah›s Sigortas› Primi Ödemesinin /2 si
2.000,00 YTL
Yukar›daki hesaplamaya göre Bay A, 2005 y›l›na iliflkin olarak ödemifl oldu¤u;
2.400,00 YTL bireysel emeklilik sistemi katk› pay› ile 2.000,00 YTL (4.000,00
/12*6 = 2.000,00 YTL, her ne kadar ödeme 2005 y›l›nda yap›lsa da 2006 y›l›na
ait olan ödeme 2006 y›l›nda indirim konusu yap›lacakt›r) flah›s sigortas› priminin
toplam› olan 4.400,00 YTL’nin tamam›n› (Bay A’n›n beyan etti¤i gelirin %10
olan 6.000,00 YTL’nin alt›nda kald›¤› için, ayr›ca flah›s sigorta primi ödemesinin de beyan etti¤i gelirin %5’ni ve de ayr›ca döneme iliflkin olarak ödenen
prim ve katk› pay› toplam›n›n 5.864,40 YTL’yi aflmad›¤› için) gelir vergisi matrah›ndan indirebilecektir. Bu durumda Bay A’n›n flah›s sigortas› ile bireysel
emeklilik sistemi için ödemifl oldu¤u prim ve katk› paylar› nedeniyle ayn› geliri elde eden Bay B’ye göre elde edece¤i vergi avantaj› afla¤›daki gibi olmamaktad›r.
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Bay A

Bay B

Gelir Tutar›

60.000,00

60.000,00

Gelir Vergisi Matrah›

55,600,00

60.000,00

‹ndirim (BES ve fiah›s Sig. Primi)

4.400,00

Hesaplanan Vergi

16,880,00

0,00

18.420,00

Yukar›daki tabloya göre Bay A, Bay B’ye göre (18.420-16.880) 1.540,00 YTL
daha eksik vergi ödemektedir.

Örnek 2 : Kazançlar›n› y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan eden Bay C
Haziran 2004 tarihinde bireysel emeklilik sistemi dahilinde her ay ödemeli ayl›k ödme tutar› 400,00 YTL olan bir bireysel emeklilik sözleflmesi akdedilmifltir.
Bay C, ayr›ca Temmuz 2005 tarihinde kendisi ve efli için bir y›l süreli, 12 eflit
taksitte ödemek suretiyle 2,400,00 YTL tutar›nda bir sa¤l›k sigortas› poliçesi
yapt›rm›flt›r. Bay C’n›n 2005 y›l› vergiye tabi geliri ise 50.000,00 YTL’dir.

Bay C, flah›s sigortas› priminin 2005 y›lana isabet eden son taksit tutar›n› Aral›k
ay› içinde ödeyememifl ve bu aya iliflkin prim ödemesini Ocak/2006’ya sark›tm›flt›r. Bay C bireysel emeklilik katk› paylar› ödemelerini de düzensiz olarak
flu flekilde ödemifltir; 2004 y›l›na isabet eden son iki ayl›k ödemesini
Ocak/2005’te, Ekim, Kas›m, Aral›k/2005 dönemlerine iliflkin ödemelerini ise
Ocak/2006’da yapm›flt›r. Bay C, flah›s sigortas› primi ve bireysel emeklilik sistemi katk› paylar›na iliflkin ödeme belgeleri 256 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel
Tebli¤de belirtildi¤i flekildedir.

Bay C’n›n 2005 y›l› gelir vergisi matrah›ndan indirebilece¤i bireysel emeklilik
ve flah›s sigortas› priminin hesab› afla¤›da oldu¤u gibidir.
√ Beyan Edilen Gelir

50.000,00 YTL

√ Beyan Edilen Gelirin % 10’u

5.000,00 YTL

√ Beyan Edilen Gelirin % 5’i

2.500,00 YTL

√ 2005 Y›l› Asgari Ücret Toplam›

√ Bireysel Emeklilik Sistemi Katk› Pay› Ödemesi
√ fiah›s Sigortas› Primi Ödemesi

5.864,40 YTL

4.600,00 YTL

1.000,00 YTL

Yukar›daki hesaplamaya göre Bay C, 2004 y›l›na iliflkin olup 2005 y›l›nda ödemifl oldu¤u bireysel emeklilik katk› paylar›n› beyana tabi gelirlerinden, yine
Aral›k/2005 ay›na ait olup Ocak/2006 ay›nda ödedi¤i bireysel emeklilik katk› pay›n› da ne 2005, ne de 2006 dönemine iliflkin gelir vergisi matrah›ndan indiremeyecektir. Bay C’nin 2005 y›l› gelir vergisi matrah›ndan indirim konusu yapabi‹SMMMO Yay›n Organ›
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lece¤i bireysel emeklilik katk› pay› tutar›, 2005 y›l›na iliflkin olup 2005 y›l›nda
ödedi¤i 9 ayl›k katk› pay› tutar› olan (9*400) 4.600,00 YTL olacakt›r. Ayn› durum flah›s sigorta primi ödemeleri için de geçerli olup Bay C’nin Ocak/2006 tarihinde ödedi¤i ve Aral›k/2005 dönemine ait flah›s sigortas› prim tutar›, ne 2005
ne de 2006 y›llar›na iliflkin kazançlar›ndan indirim konusu yap›lamaz. Bay C’nin
2005 y›l› kazançlar›ndan indirim konusu yapabilece¤i flah›s sigortas› primi tutar› (5*200) 1.000,00 YTL olacakt›r.
Bu duruma göre Bay C 2005 y›l›na iliflkin olup 2005 y›l›nda ödedi¤i 1.000,00
YTL flah›s sigorta primi, ve yine 2005 y›l›na iliflkin olup 2005 y›l›nda ödedi¤i
4.600,00 YTL bireysel emeklilik sistemi katk› pay› tutarlar›n›n toplam› olan
5.600,00 YTL ‘nin 5.000,00 YTL’sini indirim olarak dikkate alabilecektir. Bireysel emeklilik sistemine ödenen katk› pay› tutar›n›n kazanc›n % 10’unu, flah›s
sigorta primi tutar›n›n da kazanc›n % 5’ini aflmamas›na karfl›n her iki sisteme de
ödenen pirim tutar›n›n toplam›n›n da % 10’luk baraj› aflmamas› gerekmektedir.
Bu durumda Bay C’n›n flah›s sigortas› ile bireysel emeklilik sistemi için ödemifl
oldu¤u prim ve katk› paylar› nedeniyle ayn› geliri elde eden Bay D’ye göre elde edece¤i vergi avantaj› afla¤›daki gibi olmamaktad›r.
Bay C
50.000,00
5.000,00
45.000,00
13,170,00

Gelir Tutar›
‹ndirim (BES ve fiah›s Sig. Primi)
Gelir Vergisi Matrah›
Hesaplanan Vergi

Bay D
50.000,00
0,00
50.000,00
14.920,00

Yukar›daki tabloya göre Bay C, Bay D’ye göre (14.920-13.170) 1.750,00 YTL
daha eksik vergi ödemektedir.
Örnek 3 : A Ltd fiti’nde çal›flan Bayan E, Ocak/2005 tarihinde X bireysel
emeklilik flirketi ile sözleme akdetmifltir. Bu sözleflmeye göre üc ayda bir ödenmek üzere ayl›k 200,00 YTL katk› pay› ödenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Di¤er taraftan A Ltd. fiti. personeli için 01 Ocak 2005 – 31.12.2005 dönemini kapsayan
özel sa¤l›k sigortas› yapt›rm›fl olup 6 eflit taksitte ödenecek olan sa¤l›k sigortas›
primlerinin her bir personele isabet eden y›ll›k tutar› 1.200,00 YTL’dir. Sa¤l›k
sigortas› primleri iflverence ödenecektir. ‹flveren A Ltd. fiti. ile ücretli Bayan E
ile yap›lan anlaflma gere¤i öncelikle iflveren taraf›ndan ödenen sa¤l›k sigortas›
primleri ücretli Bayan E’nin gelir vergisi matrah› ile mukayese edilerek gider yaz›lacak, bakiye kal›r ise ücretli Bayan E taraf›ndan ödenen bireysel sa¤l›k sigortas› katk› paylar› ücretli Bayan E’nin gelir vergisi matrah›ndan düflülecektir.
Bayan E’nin A Ltd. fiti’indeki ayl›k brüt ücreti 2.000,00 YTL’dir.
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Bilindi¤i gibi tevkifat suretiyle verilen ücretler için vergilendirme dönemi
ayl›kt›r. (Ücret geliri elde eden kiflinin birden fazla iflverenden ücret geliri elde
etmiyor veya elde etse dahi beyanname verme mecburiyetinde de¤il ise)
A Ltd. fiti.’nin gider yazabilece¤i tutar ile Bayan E’n›n Ocak/2005 dönemi gelir
vergisi matrah›ndan indirebilece¤i bireysel emeklilik ve flah›s sigortas› priminin
hesab› afla¤›da oldu¤u gibidir.
√ Ayl›k Brüt Ücreti
√ Brüt Ücretin % 10’u
√ Brüt Ücretin % 5’i
√ 2005 Y›l› Asgari Ücret Toplam›
√ Bireysel Emeklilik Sistemi Katk› Pay› Ödemesi (Kendi)
√ fiah›s Sigortas› Primi Ödemesi (‹flveren Taraf›ndan)

2.000,00 YTL
200,00 YTL
100,00 YTL
5.864,40 YTL
200,00 YTL
100,00 YTL

Bayan E, yukar›da belirtilen aç›klamalara göre Ocak/2005 dönemine iliflkin
bireysel emeklilik sigortas› katk› pay› ödeme makbuzunu iflverene ibraz etmifltir.
‹flveren de sa¤l›k sigortas› primini süresi içinde ilgili sigorta flirketine ödemifltir.
‹flverence ödenen sa¤l›k sigortas› priminin döneme isabet eden tutar› 100,00
YTL olup bu tutar da ücretli Bayan E’nin brüt ücretinin %5’ini aflmamaktad›r.
‹flverence ödenen sa¤l›k sigortas› primi 12 ayl›k dönemi kasmakta ancak 6 ayda
ödenmektedir. ‹flverenin sa¤l›k sigortas› primi ile ilgili olarak 6 ay içinde ödemifl
oldu¤u sa¤l›k sigortas› primini 12 ayl›k dönemde ayda 100,00 YTL olarak gider
yazabilecektir. Sonuç olarak A. Ltd. fiti. ücretli ile yapm›fl oldu¤u anlaflma gere¤i
ücretli Bayan E’nin brüt ücretini de¤ifltirmeksizin ödemifl oldu¤u sa¤l›k sigortas›
primini gider yazabilecektir.
Di¤er taraftan Bayan E taraf›ndan Ocak/2005 dönemine iliflkin olarak ödenen
200 YTL’lik bireysel emeklilik sigortas› katk› pay›n›n (iflveren ile yap›lan
anlaflma gere¤i) sadece 100,00 YTL’lik k›sm›n› Bayan E’nin gelir vergisi
matrah›ndan düflülebilecektir. Çünkü her iki sigorta branfl› için ödenen sigorta
primi ve katk› paylar›n›n toplam›
kazanc›n % 10’luk k›sm›n› aflmamas›
gerekmektedir. Bayan E taraf›ndan Ocak/2005 ay›nda ödenen ve Ocak/2005
ay›na ait gelir vergisi matrah›ndan düflülemeyen 100,00 YTL tutar›ndaki
bireysel emeklilik sistemi katk› pay› takip eden aylara ait gelir vergisi
matrah›ndan da düflülemeyecektir.
Bu durumda Bayan E’nin net ücreti A Ltd. fiti. taraf›ndan ödenirken (Bayan
E’nin gelir vergisi matrah›ndan düflülen 100,00 YTL’nin %15’i kadar) 15,00
YTL daha fazla ödenecektir. (Ücretlinin Ocak/2005 ay›ndaki kümülatif gelir
vergisi matrah› %15’lik gelir vergisi dilimine girdi¤i için). E¤er iflveren
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taraf›ndan ücretliye sa¤l›k sigortas› yapt›r›lmam›fl olsayd› bu ücretlinin net ücreti
30,00 YTL daha fazla ödenecekti. Çünkü bu durumda ücretli Bayan E’nin
Ocak/2005 ay›nda ödemifl oldu¤u bireysel sigorta sistemi katk› pay› tutar›n›n
tamam› ücretlinin gelir vergisi matrah›ndan düflülmüfl olacakt›.
V- SONUÇ

Bireysel emeklilik sistemine yap›lan katk› pay› ödemeleri ile flah›s sigortalar›
için ödenen sigorta primlerinin gider veya indirim yolu ile de¤erlendirilebilmesi
için; poliçe veya emeklilik sözleflmesinin Türkiye de kain veya merkezi
Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik flirketi nezrinde akdedilmifl
olmas›, ödenen prim veya katk› pay›n›n gelirin elde edildi¤i döneme ait ve gelirin
elde edildi¤i dönemde ödenmifl olmas›, ödenen prim veya katk› pay›n›n usulüne
uygun flekilde belgelendirilmifl olmas›, beyan edilen gelirin %10’unu, (flah›s
sigorta primlerinde beyan edilen gelirin %5’ini) her halükarda y›ll›k asgari ücret
tutar›n› aflmamas› gerekmektedir.
KAYNAKLAR

213 Say›l› Gelir Vergisi Kanunu

256 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤
3 Seri No’lu Gelir Vergisi Sirküleri

s
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