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17.TÜRMOB OLA⁄AN (SEÇ‹ML‹)
GENEL KURULU’NA G‹DERKEN
Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baflkan›

ürkiye’de Muhasebenin meslek olarak yasal bir dayana¤a kavuflmas› ve
di¤er meslekler içinde yer almas› 1980’l› y›l›nda gerçekleflebilmifltir. Ancak Türkiye de ki ekonomik geliflmeler göz önüne al›nd›¤›nda çok geç
kal›nm›fl bir süreç oldu¤u da gerçektir. Bu geç kalm›fll›¤›n getirdi¤i bir yarar
vard›r; o da Dünya üzerin deki geliflmifl ülkelerde meslekle ilgili ortak dilin
ve standartlar›n oluflmas› di¤er taraftan yeni oluflan bu geliflmelerin uygulamaya sokulmufl olmas›d›r.
Bugün 13.06.1989 tarihinde 3568 say›l› yasayla kurulan mesleki örgütlülü¤ümüz 16.y›l›n› tamamlad›.
Geçen bu sürede Meslek yasam›z›n eksikli¤ine ra¤men Odalar›m›z›n kurulufl
çal›flmalar›n› ve Oda üyeliklerimizi büyük heyecanlar duyarak sürdürdük. Hemen hemen tüm illerde günün koflullar›na uygun ça¤dafl ve teknoloji donan›ml› Oda binalar›m›z› ve dershanelerimizi infla ederek meslek mensuplar›m›za yönelik e¤itimlerimizi bafllatarak, meslek mensuplar›n› uluslar aras› geliflmelere haz›r hale getirmeye yönelik çal›flmalar içinde olduk.
Meslek yasam›z›n ve yönetmeliklerimizin günümüzün koflullar›na uymad›¤›,eksiklerin biran evvel düzeltilmesi gerekti¤i tüm meslek camiam›z taraf›ndan hep dile getirilmifltir.
Do¤al olarak bu çal›flmalar› TÜRMOB ve Odalar›m›z yapacakt›r.
Bu amaçla Erzurum’da yap›lan 36.Oda Baflkanlar› Toplant›s›nda YMM ve
SMMM Odalar›ndan bir çal›flma ekibi oluflturulmufltur.Yaklafl›k bir y›ld›r süren
çal›flmalar sonucunda mutabakat sa¤lanan yedi yönetmelik tamamlanm›flt›r.
TÜRMOB’un bir ve üç nolu projesi de uzmanlar›n ve proje üyesi Odalar›n katk›lar›yla da yönetmelik haline getirilmifltir.Ayr›ca Erzurum da oluflan çal›flma
ekibinin büyük ço¤unlu¤unun uzlaflt›¤› ( birkaç oda çal›flmay› desteklememifltir.) Mesleki ortakl›klar yönetmeli¤i de tamamlanm›flt›r.
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Görüldü¤ü gibi yedi yönetmelik yürürlülükte olanlar›n revizesidir.Üçü
ise yeni yönetmeliktir.
Yönetmelikler TÜRMOB ve Odalar›m›z›n Web sayfalar›na konularak meslek mensuplar›m›z›n görüflüne sunulacakt›r.
17.TÜRMOB Genel Kurulu ilk defa
6,7,8, Ekim 2006 Tarihlerinde üç
gün olarak düzenlenecektir. Birinci
gün yönetmelikler, ikinci gün çal›flmalar de¤erlendirilecek ve üçüncü
günde seçimler yap›lacakt›r.
Bu yönetmelik taslaklar› afla¤›da s›ralanm›flt›r:
* Haks›z Rekabet Ve Reklam,
* Meslek mensuplar›n›n mesleki faaliyetlerinde uyacaklar› Etik ‹lkeleri,
* Mesleki ortakl›klar,
* Meslek mensuplar›n›n Çal›flma
Usul Ve Esaslar›,
* Meslek mensuplar›n›n uyacaklar›
disiplin kurallar›,
* Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odalar› ,
* Yeminli Mali Müflavirler Odalar› ,
* Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirler Ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar› Birli¤i,
* Yeminli Mali Müflavirlerin Tasdik
Edecekleri Belgeler,
* Üye Aidatlar› ‹le Birlik Paylar›n›n
Tespiti,
Haziran - Temmuz
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HAKSIZ REKABET VE REKLAM
YÖNETMEL‹⁄i TASLA⁄I’NIN
GEREKÇES‹ :
“ Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik mesle¤inin
uzun dönemli güvenilirli¤ini ve verimlili¤ini sa¤lamaya yönelik olarak
meslek mensuplar›n›n birbirleri ile rekabetine ve rekabetin bir yöntemi
olarak reklama iliflkin ilke ve prensiplerin düzenlenmesi gere¤i duyulmufltur.
Mesleki faaliyetlerin yerine getirilmesinde haks›z rekabet yöntemlerini
kullanmamaya özen göstermek mesle¤in niteli¤inden kaynaklanan bir
sosyal sorumluluktur. Bu sosyal sorumluluk mesle¤in içinde farkl› aflamalarda yer alan gerçek ve tüzel kifliler (devlet, iflletme sahipleri ve yöneticileri, meslek üyeleri, Odalar) için
en do¤ru ve ortak menfaate hizmet
eden davran›fl biçimini benimsemeyi
gerektirir.
Haks›z rekabete iliflkin kurallar, meslek mensuplar›n›n, ifl sahiplerinin ve
di¤er ilgililerin haks›z rekabetten korunmalar›na hizmet etmeyi amaçlar.
Bu amaçla, Yönetmelik ile Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik mesle¤i bak›m›ndan haks›z
rekabet kavram› tan›mlanm›fl ve s›n›rlay›c› olmamak üzere haks›z reka-
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bet halleri örneklenmifltir. Haks›z rekabet halleri, meslek mensuplar›n›n
kendi aralar›nda ve ifl Sahipleri ile ‹liflkileri, ücret ve di¤er mali nitelikteki
uygulamalar› ve reklam uygulamalar›
için ayr› ayr› düzenlenmifltir. Yönetmelik ile öngörülen kurallar›n ard›nda emek ilkesinin güçlenmesi ve etki
alan›n›n geniflletilmesi fikri yer almaktad›r.
Reklam da rekabet araçlar›ndan biridir. Bilindi¤i gibi, 3568 say›l› Kanun’un 44 üncü maddesinde, meslek mensuplar› bak›m›ndan reklam
yasa¤› öngörülmektedir. Ancak, günümüzde internet olanaklar› ve sair
teknolojik geliflmeler, globalleflmenin
bir sonucu olarak uluslararas› iflletmelerin pazarda faaliyet göstermesi
gibi sebeplerle reklam yasa¤›n›n içeri¤ini, koflullar›n› ve s›n›rlar›n› belirlemek zorunlulu¤u do¤mufltur. Bu
amaçla, meslek mensuplar›n›n kendilerini ve iflyerlerini tan›t›m amac›yla
yapaca¤› faaliyetler belirlenmifltir.
Ayr›ca, meslek mensuplar›n›n mesleki faaliyetleri ile ba¤lant›l› olarak sürdürebilece¤i e¤itim, bilimsel çal›flma
gibi destekleyici faaliyetler ile ilgili
temel prensipler düzenlenmifltir.
Bu Yönetmelik ile öngörülen haks›z
rekabet ve reklama iliflkin ilke ve kurallar, meslek mensuplar›n›n mesleklerini özen, do¤ruluk ve onur içinde
yerine getirmelerini, mesle¤in gerek-

tirdi¤i sayg› ve güvene yak›fl›r flekilde
hareket etmelerini, mesle¤in niteli¤ini olumsuzlaflt›racak ve görünümünü
bozacak davran›fllardan kaç›n›lmas›n› sa¤lamay› amaçlamaktad›r.”.
SERBEST MUHASEBEC‹ (SM),
SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹
MÜfiAV‹R (SMMM) VE YEM‹NL‹
MAL‹ MÜfiAV‹R (YMM) ET‹K ‹LKELER‹
YÖNETMEL‹⁄‹ TASLA⁄I’NIN
GEREKÇES‹
“ Muhasebe mesle¤i, tüm geçmifli
boyunca bilinen en eski ve en sayg›n
mesleklerden bir tanesi olmufltur.
Ancak; özellikle son yirmi y›ll›k dönemde ulusal ve uluslararas› alanda
yaflanan birçok finansal skandal ve
yolsuzluk, mesle¤in ve meslek mensubunun itibar ve sayg›nl›¤›n› zedeler
hale gelmifltir. Özellikle son dönemde, mesle¤in görev ve yetki alanlar›na yönelik d›fl müdahalelerin artt›¤›
göze çarpmaktad›r.
Ayn› zamanda, h›zl› küreselleflme ve
artan finansal entegrasyon ulusal ve
uluslararas› mesleki düzenlemelerin
harmonizasyonunu zorunlu k›lmaktad›r. Muhasebe mesle¤inin uluslararas› üst kuruluflu niteli¤inde olan
Uluslararas› Muhasebeciler Federasyon›u (IFAC), bu süreci kolaylaflt›rmak ad›na düzenlemeler yapmaktad›r. Uluslar aras› Finansal Raporlama
Standartlar› (IFRSs), Uluslar aras› Denetim Standartlar› (ISAs) ve son olaHaziran - Temmuz
Y›l: 2006 Say›: 76
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rak 30 Haziran 2006 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren ‘Muhasebe Meslek Mensubu ‹çin Mesleki Etik ‹lkeleri’ bu düzenlemelerden en baflta gelenleridir.
Günümüzde her bir meslek alan›nda
mesleki etik ilkelerinin haz›rland›¤›
görülmektedir. Zira; bir mesle¤in itibar ve sayg›nl›¤›n› korumak onu belirli bir ahlaki ilkeler setine oturtmakla mümkün olabilmektedir. Haz›rlanan bu yönetmeli¤in gerekçesi; muhasebe mesle¤ini d›flar›dan veya içeriden gelecek bask› ve tehditlerden
koruyarak, meslek mensuplar›n›n
hizmetlerini yerine getirmelerinde
onlara rehber olacak de¤erleri belirlemek, mesle¤in sayg›nl›¤›n›n zarar
görmesini önlemek ve mesle¤in kendi içindeki özerk yap›s›n› muhafaza
edebilmektir. Ayr›ca IFAC’›n uyulmas› zorunlu asgari etik ilkelerine ba¤l›
kal›narak haz›rlanan bu yönetmeli¤in, mesle¤in ve meslek mensubunun bu entegrasyon sürecine kat›l›fl›n› h›zland›rmas› ve kolaylaflt›rmas›
hedeflenmektedir.”
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SERBEST MUHASEBEC‹, SERBEST
MUHASEBEC‹ MALÎ MÜfiAV‹R VE
YEM‹NL‹ MALÎ MÜfiAV‹RLER‹N
ORTAKLIK BÜROSU VEYA fi‹RKET
HAL‹NDE ÇALIfiMALARINA ‹L‹fiK‹N
USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMEL‹K TASLA⁄I’NIN
GEREKÇES‹
“ 3568 say›l› Kanunun 45 inci maddesi ile yasal zemine kavuflmufl olan,
meslek mensuplar›n›n çal›flmalar›n›
serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müflavirlik veya yeminli mali müflavirlik ortakl›k bürosu veya flirketi fleklinde birlefltirmeleri imkân› hakk›nda bugüne kadar, TÜRMOB’un 1996/2 say›l› Mecburi Meslek Karar›na ‹liflkin Genelgesi haricinde bir düzenleme yap›lmam›fl; bu
Genelgenin önem arz eden dokuz
maddesinin Dan›fltay 8 inci Daire taraf›ndan iptal edilmesiyle de Genelgenin uygulanabilirli¤i önemli ölçüde
daralt›lm›fl ve konu bugüne kadar
uygulamada, kendi mecra›nda bir
geliflme göstermifltir. Dan›fltay 8 inci
Dairenin iptal gerekçesi olarak en
dikkat çekici olan husus, konunun
bir yönetmelik ile düzenlenmemifl olmas›d›r. Bu yönetmelik çal›flmas›yla
öncelikle bu hukuki eksiklik giderilmek istenmektedir.
Muhasebe mesle¤i, uluslararas› alanda ortaya ç›kan de¤ifliklikler do¤rultusunda, özellikle ba¤›ms›z denetim
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alan›ndaki geliflmelere paralel olarak
ça¤›n mesle¤i olmaya adayd›r. Di¤er
bir ifade ile ba¤›ms›z denetim mesle¤in itici gücü olarak ortaya ç›kmaktad›r. Yaklafl›k alt› y›ll›k yo¤un bir çal›flma sonucunda haz›rlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Genel
Kurul Gündemine gelmek üzere
olan Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›
Dünyadaki bu e¤ilimi destekleyen
devrim niteli¤inde hükümler içermektedir. Avrupa Birli¤i müktesebat› ile uyuma temel hedefleri aras›nda
yer veren yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlü¤e girmesi ile birlikte
meslek mensuplar› için denetim öne
ç›kan bir ihtisas alan› olacakt›r.
500.000 civar›ndaki sermaye flirketinin denetimi, orta ve büyük ölçekli
flirketlerde “ba¤›ms›z denetleme kuruluflu”, küçük ölçekli flirketlerde ise
iki yeminli mali müflavir ya da iki serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan gerçeklefltirilecektir. Bu durumun meslek mensuplar› için büyük
bir onur kayna¤› olmas› yan›nda, onlar› önemli bir sorumluluk alt›nda b›rakaca¤› da aç›kt›r.
Ayr›ca, son dönemde Dünyada denetimin geldi¤i noktaya iliflkin olarak, ba¤›ms›z denetim yapacak meslek mensuplar›n›n e¤itilmesini, ba¤›ms›z deneticilerin denetlenmesini
ve denetim standartlar›n›n uluslararas› denetim standartlar›na uygun

olarak belirlenmesini sa¤layacak çal›flmalar› yak›ndan takip eden ve uygulama gayreti içinde olan TÜRMOB, bu Yönetmelik ile baflta Türk
Ticaret Kanunu Tasar›s› olmak üzere
ba¤›ms›z denetime iliflkin tüm düzenlemelerin önünde giden, Avrupa
Birli¤inin 8 no’lu Direktifi ile uyumlu,
çat› bir düzenleme yapmay› amaçlamaktad›r. Aksi bir yaklafl›m, k›sa denebilecek bir süre içerisinde güçlü
bir örgütlenmeye kavuflmufl olan
muhasebe mesle¤inin denetim alan›nda baflka kurum ya da kurulufllar›n yapacaklar› düzenlemelerin gerisinde kalma tehlikesi ile karfl› karfl›ya
b›rakabilecektir.”
Sonuç ;
Muhasebecilik mesle¤i, ülkemizde
kendi yasas›na 16 y›l önce kavuflabildi. Muhasebecilik, dünyan›n en eski
mesleklerinden birisi olarak bilinmesine karfl›l›k, Türkiye’de yasal dayana¤› çok yenidir. Muhasebe mesle¤inin bugün geldi¤i 16 y›ll›k sürede
mesle¤in kökleflmesi için çok önemli
ad›mlar at›lm›flt›r. Dünyada h›zl› yaflanan ekonomik sosyal ve siyasal de¤iflimle beraber meslek yasam›z günün
koflullar› karfl›s›nda belli yönleriyle yetersiz kalm›flt›r.
Bu nedenle haz›rlanan yukar›da gerekçelerini sundu¤um Yönetmelikler mesleki aç›dan bir ihtiyaç olarak ortaya ç›km›flt›r.
Haziran - Temmuz
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Haks›z Rekabet Mesle¤imizin bir
nolu sorunudur.

Süreç bu çal›flmalara herkesin katk›
sunma zaman›d›r.

Etik ‹lkeleri kap›m›z›n önünü temiz tutacakt›r.

Unutulmamal›d›r ki ;yap›lan bu
çal›flmalar muhasebe mesle¤inin
yeni yap›lanmas›na önemli katk›lar getirecektir.

Ortakl›klar kurumsallaflmam›z› ve
TTK sürecine haz›rlanmam›z› sa¤layacakt›r.

HAKEML‹ YAZILAR
REFEREED PAPERS
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1984’TEN 2006’YA
AVRUPA B‹RL‹⁄‹’NDE YASAL 1
(MAL‹) DENET‹M:
REV‹ZE 8. D‹REKT‹F NELER
GET‹R‹YOR?
Ali KAYIM
Hazine Kontrolörü
G‹R‹fi
on on y›lda Amerika’da ve Avrupa’da yaflanan Enron, Worldcom, Parmalat ve Ahold gibi gibi finansal skandallar, yat›r›mc›lar›n denetim firmalar›na ve denetçilere olan güvenini zaafiyete u¤ratm›flt›r2.

S

Yat›r›mc›lar›n güven kayb›n›n telafi edilmesi ve olas› finansal skandallar›n bir
daha yaflanmamas› için ABD’de 2002 y›l›nda Sarbanes-Oxley Kanunu ç›kar›lm›fl ve gerek yönetime gerekse denetime büyük sorumluluklar getirilmifltir.
Öte yandan Avrupa Birli¤i’nde de 1996 y›l›ndan beri devam eden çal›flmalar,
ABD’de SOX’un ç›kar›lmas›ndan sonra ivme kazanm›fl ve 2003 y›l›nda 8. direktifin de¤ifltirilmesi de dahil olmak üzere, AB’ de denetimin güçlendirilmesi kapsam›nda bir dizi düzenlemeler yap›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
2004 y›l›nda tasar› olarak ortaya konulan revize 8. direktif, 09 Haziran
1 Revize 8. Direktifte (statuory audit), Topluluk hukuku gere¤ince konsolide ya da y›ll›k hesaplar›n
denetimi olarak tan›mlanm›fl olup, anlam kar›fl›kl›¤›na yol aç›lmamas› ve konunun daha iyi
anlafl›lmas› için yasal mali denetim olarak tercüme edilmifltir.
2 ABD’de ve Avrupa’da yaflanan Enron, Worldcom, Adecco, Paramlat ve Ahold gibi skandallar
hakk›nda daha fazla bilgi için bkz..‹brahim Badawi, “Global corporate accounting frauds and
action for reforms”, http://www.allbusiness.com/periodicals/article/463050-1.html.,
(22/08/2006)

Hakemsiz Yaz›lar
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ilkeleri ve
2 0 0 6 ’ d a A B R e s m i G a z e t3.e Ba¤›ms›zl›k
s i ’ n d e yvea dürüstlük
y › m l a n a r a k 2 9 . 0 6 . 2 0 0 6 tihlali
a r i hhalinde
i n d eyapt›r›mlar
yürürlü¤e girmifl ve üye ülkelere gerekli 4. Denetim firmalar›n›n tescili
düzenlemelerin yap›labilmesi için iki
5. Ba¤›ms›z denetçi olarak onaylay›ll›k geçifl süresi tan›nm›flt›r3.
nanlar›n kamuya aç›klanmas›
Bu çal›flmada, öncelikle 1984 y›l›na
ait 8.Direktifte yer alan temel düzen- fiimdi k›saca her bir bafll›k alt›ndalemler ele al›nacak; daha sonra, Av- ki temel düzenlemeleri ele alal›m.
rupa Birli¤inde mali denetime iliflkin 1. Ba¤›ms›z denetçilerin tescili
olarak 1984’ten beri yaflanan gelifl- 1984 y›l›ndan itibaren Avrupa Birlimeler ve son olarak da revize 8. di¤inde yasal mali denetim, sadece tesrektifin neler getirdi¤i tart›fl›lacakt›r.
cilli denetçiler ya da denetim firmalaA. (84/253/EEC) Nolu 8. Direktif 4 r›nca yap›labilmektedir.
Avrupa Birli¤i’nde yasal mali deneti- Gerçek kiflinin denetçi olabilmesi için;
mi düzenleyen temel direktif, mali
• Direktifte belirtilen nitelik flartlar›n›
tablolar›n ve muhasebe belgelerinin
tafl›mas›
denetiminden sorumlu kiflilerin asgari yeterliliklerini tan›mlayan Sekizinci • ‹yi bir geçmifle sahip olmas›
Konsey Direktifi (84/253/EEC) 5 dir: • ‹lgili ülke mevzuat›na göre denetçiBu direktifte düzenlenen konular lik mesle¤iyle ba¤daflmayan tav›r ve
5 bafll›k alt›nda s›ralanabilir: 6
davran›fllar sergilememifl olmas›
1. Ba¤›ms›z denetçilerin tescili
• Ayr›ca, üniversite s›nav›na girmeye
2. Denetçilerin sahip olmas› gereken hak kazand›ktan sonra; teorik e¤itim,
nitelikler
pratik e¤itim ve mesleki yeterlik ala3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_157/l_15720060609en00870107.pdf ,
(31/07/2006)
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31984L0253:EN:NOT,
(31/07/2006)
5 http://siteresources.worldbank.org/INTECAADVPRO/Resources/19341321134496623329/Corporate-Sector-Accounting-and-Auditing-within-the-Acquis.doc,
(31/07/2006)
6 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTECAADVPRO/0,,contentMDK:20760017~menuPK:1961853~pagePK:64168445~piPK:64168309
~theSitePK:1934188,00.html, ( 31/07/2006)-
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n›nda üniversite bitirme s›nav›n› vermifl olmas› gerekmektedir.
2. Denetçilerin sahip olmas› gereken
nitelikler
Bu bölümde daha once de¤inilen
teorik ve pratik e¤itimin içeri¤i hakk›nda detayl› bilgiler verilmekte olup,
üye ülkelerin baflka bir üye ülkenin ya
da üçüncü bir ülke taraf›ndan verilen
belgeleri de geçerli saymas›na olanak
tan›nmaktad›r.
Direktif, mesleki etik de¤erler konusunda kesin düzenlemeler içermemekte olup, denetçilerin;
• Denetimlerini mesleki dürütlük ilkeleri çerçevesinde yürütmelerini,
• ‹lgili üye ülkenin denetim mevzuat›na gore ba¤›ms›z olmas›n›
• Bu ilkelere ayk›r›l›k halinde yapt›r›mlara çarpt›r›lmas›n› öngörmektedir.
3. Ba¤›ms›zl›k ve dürüstlük ilkeleri
ve ihlali halinde yapt›r›mlar
Direktifte etik kurallar›n denetim firmas›na ba¤l› olarak denetim yapan
gerçek kiflileri için de uygulanmas›
öngörülmüfl ve tescilli denetçiler olarak onaylanm›fl denetim firmalar›n›n
ortaklar› ve üyelerinin, denetimi yürüten denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›n› zedeleyebilece¤inden, denetçilerin denetim firmas› ad›na yapt›klar› denetimlere müdahale etmemesinin sa¤lanmas› gerekti¤i belirtilmifltir.
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4. Denetim firmalar›n›n tescili
Üye ülkelerin ulusal mevzuat›na ba¤l› olarak yasal mali denetim, tüzel kifliler, firmalar ya da ortakl›klar taraf›ndan icra edilebilir.
Denetim firmalar› için iki önkoflul vard›r:
• Denetim firmas› ad›na çal›flan gerçek kifliler, üye ülkenin mevzuat›nda
belirtilen nitelikleri tafl›mal› ve üye ülke mevzuat› gerektiriyorsa, tescil edilmelidir.
• Firma sahipli¤i ve yönetiminde de
ço¤unluk sa¤lanmal›d›r.
5. Ba¤›ms›z denetçi olarak Kabul
edilenlerin kamuoyuna ilan edilmesi
Direktife göre, üye ülkelerce tescil
edilen gerçek ve tüzel kifli denetçilerin adlar› ve adreslerinin kamu oyuna
ilan› gerekmektedir.
Ayr›ca, tescil edilen denetim firmalar›yla ilgili olarak,
• Firma ad›na denetim yapacak gerçek kiflilerin adlar› ve adresleri
• Denetim firmas›n›n ortaklar› veya
üyelerinin adlar› ve adresleri;
• Denetim firmas›n›n yöneticilerinin
adlar› ve adres bilgilerinin kamu ouna
aç›klanmas› öngörülmüfltür.
B. 1984’den 2004’e AB’de Denetim
Mevzuat›nda Geliflmeler
8. direktifin ulusal mevzuatlar› ön
plana ç›karmas›, ortak bir bir dene-
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ABö rseviyesinde
hareket
tim standart
v e y ö n t e mYeflil
l e r Kitaba
i öng
yönünde gem e m e s i , d e n e t ç i l e r i n r o l etmenin
v e s ogerekli
r u m oldu¤u
luluklar›, ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas›, len tepkiler de dikkate al›narak,
denetimde kalite güvence gibi konu- 1996’da Komisyon taraf›ndan düzenlar› ele almam›fl olmas› nedeniyle, AB lenen izleme konferans›nda AB’nin
Komisyonu 1996 y›l›ndan itibaren denetim için ortak bir çerçevesi olmabu konularda bofllu¤u doldurmaya s› gerekti¤i ve bu tür bir çerçevenin
yönelik düzenlemeler yapmaya ve ra- tercihen temel olarak Uluslararas› Denetim Standartlar›n› (ISA)8 almas› geporlar haz›rlama yoluna gitmifltir.
1996’da yasal mali denetimi icra rekti¤i konusunda genel bir uzlaflmaeden denetçilerin rolünü, konumunu ya var›lm›flt›r.
ve yükümlülü¤ünü tan›mlamak için
AB eylemi ihtiyac› ve kapsam› hakk›nda bir tart›flma bafllatmak için Yeflil
Kitap (COM/1996/338) 7 ç›kar›lm›fl
ve Yeflil Kitapta, Sekizinci Direktifte
tek pazar›n düzgün çal›flmas›n› etkileyen ve denetim hizmetlerinde gerçek
bir Avrupa pazar›n›n kurulmas›n› engelleyebilecek zay›fl›klar tart›fl›lm›flt›r.
Ayr›ca, AB seviyesinde yasal denetim
için daha genifl bir standardizasyon
için pazar›n kendisinden gelen taleplere de de¤inilerek Avrupa Birli¤inde
yasal mali denetim için ortak bir çerçevenin mevcut olmay›fl›n›n getirdi¤i
olumsuzluklar ele al›nm›flt›r.

Komisyonun 1998’de ç›kard›¤› “AB’de
Yasal Denetim—Yol Haritas›”9 adl› tebli¤de de, mevcut ISA’lar›n incelenmesi tavsiye edilmifl ve AB’nin bu standartlar› kabul edip etmeyece¤ine karar vermesi gerekti¤i, e¤er kabul edilecek olursa AB düzeyinde bu standartlara uyumun nas›l tesis edilece¤inin ele al›nmas›n›n gerekti¤i belirtilmifltir. Özellikle de, denetçi ba¤›ms›zl›¤›, kalite kontrol, mesleki yeterlik,
yasal denetçinin flirket içindeki konumu ve iç denetim rolüyle ilgili konular›n önemine de¤inilmifltir.
1998 Tebli¤inin tamamlay›c›s› olarak
Komisyon, yasal denetim için kalite

7 http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l26035.htm
8 Uluslararas› Denetim Standartlar› (ISA) Uluslararas› Denetim ve Güvence Standartlar› Kurulu’nun
(IAASB) yasal denetimle ilgili olarak oluflturdu¤u standartlar ve ilgili Uluslararas› Denetim
Uygulamalar› Çal›flmalar›yla ilgilidir. IAASB, Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonunun (IFAC)
himayesinde ba¤›ms›z bir standart oluflturma organ› olarak çal›flmaktad›r.
9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y0508(01):EN:NOT
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güvence hakk›nda 2001/256/EC Say›l› Tavsiye Karar›n›10 kabul etmifl ve
AB’de yasal denetimler için kalite güvence sistemleri için minimum standartlar belirlenmifltir.
May›s 2002’de Komisyonun kabul etti¤i AB’de Yasal Denetçilerin Ba¤›ms›zl›¤› hakk›nda 2002/590/EC Tavsiye Karar›: Bir Dizi Temel ‹lkeler 11
bafll›kl› Tavsiye Karar› ile ba¤›ms›zl›k
ve objektiflik konular›nda ilkeler belirlenmifl ve denetçilerin müflterileriyle
denetçinin ba¤›ms›zl›¤›n› riske atabilecek mali, ticari, istihdam iliflkisi veya
müflteriye denetim d›fl›nda di¤er hizmetler sunulmas› gibi bir iliflkiye sahiplerse denetçilerin denetim yapmalar›n›n yasaklanmas› önerilmifltir.
Komisyon ard›ndan Avrupa Birli¤inde
yasal denetimler için modern bir düzenleyici çerçeve yaratmaya devam
edip denetim standartlar›, denetim
kalite kontrol sistemleri ve denetçi
ba¤›ms›zl›¤› ile ilgili kurallar›n bir incelemesini içeren bir çal›flma program›n›n tasla¤›n› çizen “AB’deki yasal denetçili¤i güçlendirme” bafll›kl› bir Tebli¤ (COM/2003/0286) 12 ç›karm›flt›r.
Bu kapsamda, Sekizinci Direktifin
modernize edilmesi, Avrupa Birli¤in-

de yasal çerçevenin güçlendirilmesi,
AB seviyesinde denetim mesle¤inin
kamusal gözetim mekanizmalar›n›n
güçlendirilmesi, 2005 itibariyle AB’de
yasal denetimler için Uluslararas› Denetim Standartlar›n›n kullan›m›n›n
sa¤lanmas›, disiplin cezalar› ve yapt›r›mlar›n gelifltirlmesi, denetim flirketlerinin fleffafl›¤›n›n art›r›lmas›, kurumsal yönetim aç›s›ndan, denetim komitelerinin ve iç kontrollerin güçlendirilmesi ve denetçi ba¤›ms›zl›¤›n›n ve
mesleki etik kurallar›n güçlendirilmesi
hedefleri ortaya konulmufltur.
Son olarak, Mart 2004’te Komisyon
yat›r›mc›lar›n ve di¤er ilgili taraflar›n
denetlenmifl hesaplar›n do¤rulu¤una
tamamen güvenebilmelerini temin
etmek ve AB’nin Parmalat ve Ahold
gibi flirketlerde son zamanlarda meydana gelen finansal skandallara karfl›
korunmas›n› gelifltirmek için yeni bir
Sekizinci fiirketler Hukuku Direktifi
için bir tasar› (COM/2004/177): Y›ll›k
hesaplar ve konsolide hesaplar›n yasal denetimi gelifltirilmifltir.
C. Revize 8. Direktif (2006/43/EC)
8. Direktif Neden De¤ifltirildi?
1984 tarihli 8. Direktifin de¤ifltirilme-

10 lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0256:EN:NOT
11 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0590:EN:NOT
12 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0286:EN:NOT
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sindeki as›l amaç, yat›r›m
c › l a r › nmesle¤ine
v e d i kamu
• Denetim
gözetimi
¤er ilgili taraflar›n denetlenmifl mali getirmekte,
tablolar›n do¤rulu¤una olan güvenini • Denetimde UDSnin kullan›lmas›n›
sa¤lamak ve Parmalat, Ahold gibi AB öngörmekte,
üyesi ülkelerde meydana gelen skan- • Üçüncü ülkelerle daha s›k› iflbirli¤i
dallara karfl› AB’yi korumakt›r.
öngörmektedir.
Yukar›da da de¤inildi¤i gibi, 8. Direk- Bu çerçevede, yeni direktifin getirdi¤i
tif denetim standartlar›, kalite güven- önemli de¤ifliklikler afla¤›da ele al›nce, kamu gözetimi gibi konularda bir m›flt›r:
düzenleme içermiyordu. Ikinci olaYasal Denetim için Kamu Gözetim
rak, denetimde etik ilkeler konusunMekanizmas›: Yeni Direktif, her bir
da ayr›nt›l› düzenlemeler yoktu.. Ayr›üye ülkenin denetim gözetim kurullaca, Parmalat, Adecco gibi finansal
r› oluflturmas›n› öngörmektedir.
skandallar, ABD’de ç›kan SOX la birlikte ortak bir çerçevede ele al›nmas›- Söz konusu gözetim birimi;
• Denetim firmalar›n›n onaylanmas›
n› zorunlu hale getirdi.
Revize 8. direktif neler getiriyor? ve tescili
Mart 2004’te tasar› olarak ortaya ko- • Denetimde etik kurallara iliflkin ulunulan revise 8. Direktif, 09 Haziran sal standartlar›n kabulu
2006 tarihinde AB Resmi Gazetesin- • Denetim firmalar›n›n ve denetçilede yay›mland› ve 29 Haziran 2006’da rin kalite kontrolü
da yürürlü¤e girdi.
• Denetçilere yönelik sürekli mesleki
Üye devletin revise Direktif do¤rultu- e¤itimlerin verilmesi
sunda gerekli ulusal düzenlemeleri • Denetim firmalar›n›n soruflturulmayapabilmesi için de iki y›ll›k bir geçifl s› ve gerekirse müeyyidelerin uygusüresi getirildi. Böylece, 29 Haziran lanmas›
2008 tarihinden itibaren üye ülkele- Ifllevlerine sahip olacakt›r.
rin söz konusu direktife iliflkin yükümBu çerçevede, yasal mali denetim yalülükleri bafllayacakt›r.
pacak olan denetim firmalar› ve deRevize 8. Direktif;
netçilerin bu kurullardan onay almas›
• Denetçilerin rol ve sorumluluklar›n› ve yasal denetçiler kütü¤üne tescil
netlefltirmekte,
edilmesi gerekmektedir.
• Ba¤›ms›zl›k ve tarafs›zl›¤› sa¤laya- Denetimde Kalite Güvence: Yasal
denetim yapacak olan denetim fircak etik ilkeleri düzenlemekte,
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malar›, kamu gözetimi kurulunun denetimine tabi bir kalite güvence sistemine sahip olmal›d›rlar. Söz konusu
sistemin her üç y›lda bir firmadan ba¤›ms›z olarak gözden geçirilmesi ve
söz konusu inceleme sonucunda denetim firmas›n›n kalite güvence sisteminin de¤erlendirildi¤i bir rapor haz›rlanmas› gerekir. Üye devletler de,
yetersiz görülenler hakk›nda hukuki,
idari ve cezai müeyyideler de uygulamal›d›r.
Müflteri bilgilerinin gizlili¤i: Yeni
direktife göre, denetçiler ve denetim
firmalar›, denetim s›ras›nda müflteriden elde edilen bilgi ve belgeleri, gizlilik kurallar› çerçevesinde muhafaza
etmelidir. Ancak gizlilik, gözetim kurullar›n›n soruflturma ve incelemelerine herhangi bir engel teflkil etmeyecektir.
Denetim Komiteleri: Bankalar ve
borsaya kote flirketlerin denetim komitesi kurmas› ve yasal denetimi yapacak firman›n atanmas› ve görevine
son verilmesi ifllerinin komite taraf›ndan yap›lmas› zorunludur. Denetim
ekibinin mali denetimle ilgili, özellikle
de finansal raporlama sürecinde karfl›lafl›lan material iç kontrol zaafiyetleri konusunda do¤rudan denetim komitesine raporlama yapmas› gerekmektedir.
Denetim ücretinin aç›klanmas›:
Denetim sürecinin fleffaflaflt›r›lmas›
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amac›yla, denetlenen birimlerin ödedikleri denetim ücretini kamuya aç›klamas› gerekmektedir. Söz konusu
ücretler hem denetim faaliyetlerini
hem de denetim d›fl› faaliyetler için
ödenenleri kapsar. Üye devletlerin,
yasal denetim için belirlenen ücretlerin denetimin icra edilmesi aç›s›ndan
makul oldu¤undan ve di¤er hizmetlerden etkilenmedi¤inden emin olmas› gerekir.
Denetim firmas›n›n fleffafl›¤›n›n
sa¤lanmas›: Denetimlerde fleffafl›¤›n art›r›lmas› için, yeni direktif, denetim firmalar›n›n y›ll›k fleffafl›k raporu
yay›mlamas›n› zorunlu k›lmaktad›r.
Söz konu raporun;
- fiirketin hukuki yap›s› ve ortakl›k bilgileri,
- fiirketin kalite kontrol sistemi,
- Kalite güvence sisteminin gözden
geçirldi¤i son tarihi,
- Son bir y›lda denetlenenlerin listesini,
- Denetlenen baz›nda denetim ücret
gelirlerini,
- Sorumlu Ortak denetçiye yap›lan
ödeme bilgileri içermesi gerekmektedir.
Denetçilerin ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤›: Direktif, denetçilerin müflterilerinden ba¤›ms›zl›¤›n› güvence allt›na almak için bir tak›m önlemler öngörmüfltür.Yeni direktif, denetçinin
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ya da denetim firmas›n›n denetlenenle aralar›nda mali, ifl yada istihdam ya da
baflka türlü bir iliflkisi varsa yasal denetim yapmas›na izin verilmemesini öngörmekte ve di¤er dan›flmanl›k vb. hizmetlerin yap›lmas›n› yasaklamaktad›r.
Ayr›ca, yeni direktif, denetim firmalar›n›n ba¤›ms›zl›klar›na yönelik riskleri y›ll›k olarak kamuoyuna aç›klamalar›n› ve ba¤›ms›zl›klar›n› yaz›l› olarak teyid etmelerini öngörmekte ve ayr›ca, denetim firmalar›n›n periyodik olarak rotasyonunu da tavsiye etmektedir.
Uluslararas› denetim standartlar›na uyum: Denetim kalitesinin art›r›lmas›
için, denetçilerin belirli e¤itim koflullar›n› karfl›lamas› ve uluslararas› denetim
standartlar›na gore denetim yapmas› zorunludur. Denetim firmalar›, mesleki
etik de¤erlere uygun olarak uluslararas› muhasebe standartlar›yla uyumlu
standart bir denetim raporu benimseyeceklerdir.
Grup denetçilerinin sorumlulu¤u: Yeni direktif, büyük çapl› uluslararas› flirketlerin denetiminde, grup flirketlerinin denetimini yapan denetçilerin konsolide hesaplara iliflkin müteselsil sorumlulu¤u üstlenmesini öngörmektedir. Dolay›s›yla, söz konusu denetimlerde grup denetçisinin denetim kapsam› gruba
ba¤l› di¤er flirketleri denetleyen denetim firmalar›n›n çal›flmalar›n›n ve raporlar›n›n da gözden geçirilmesini içerebilir.
Karfl›laflt›rma

84/253

2006/43/EC

Tan›mlar

yok

Yeni

Onay, sürekli de¤itim ve karfl›l›kl› tan›ma

Var

Köklü de¤ifliklikler

Tescil

Var

De¤ifliklik yok

Mesleki etik, ba¤›ms›zl›k ve gizlilik

S›n›rl›

Gelifltirildi

Denetim standartlar› ve raporlama

Yok

Yeni

Kalite güvence

Yok

Yeni

S›n›rl›

Köklü de¤ifliklik yok

Kamu gözetimi ve üye ülkeler aras›nda yasal
düzenlemeler

yok

Yeni

Atama, son verme ve iletiflim

Yok

Yeni

Soruflturma ve müeyyideler

Kamuya aç›k flirketlerin denetimi

Yok

Yeni

Uluslararas› boyut

Yok

Yeni

Kaynak: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/reparis.asp?id=2359
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D. Sonuç
ABD’de yaflanan Enron, Worldcom
ve Avrupa’da yaflanan Parmalat,
Ahold gibi finansal skandallar, söz
konusu skandallar›n bir daha yaflanmamas› için gerek flirket yönetimlerine gerekse mali tablo denetimi yapan denetçilere yeni görev ve sorumluluklar getiren düzenlemelere gidilmesine yol açm›flt›r.
2002 y›l›nda ABD’de Sarbanes-Oxley
Yasas›’n›n ç›kar›lmas›n›n ard›ndan,
Avrupa Birli¤i’nde 2004’de bafllayan
çal›flmalar tamamlanarak yasal mali
denetim konusunda pek çok yeni dü-
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zenlemeyi içeren Revize 8. Direktif,
09 Haziran 2006’da AB Resmi Gazetesi’nde yay›mlanarak 29.06.2006 tarihinde yürürlü¤e girmifl ve üye ülkelere gerekli düzenlemelerin yap›labilmesi için iki y›ll›k geçifl süresi tan›nm›flt›r.
Yeni Direktifin AB düzeyinde ifl çevreleri için olumlu bir etki yaratmas› ve
kalite güvencesi sa¤lanm›fl, etik ilkeler ve uluslararas› standartlarda bir
denetim sisteminin, yat›r›mc›lar›n sermaye piyasas›na olan güvenlerinin
artmas›na katk›da bulunmas› beklenmektedir.
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‹ CRA DA‹RELER‹ CEZALI VERG‹
TARH‹YATINA KARfiI D‹KKAT !

Mahmut Tayyar ERGÜL
Mükellef Hizmetleri Grup Müdür V. (Vergi Denetmeni)

1-Girifl:
az›m›z›n bafll›¤›n› okuyan icra müdürleri bu vergi ziya› ile ilgili ne sorumluluklar› oldu¤u konusunda ve ne tür bir vergiyi ziyaa u¤ratt›klar› için cezal› vergi tarhiyat›yla karfl›laflacaklar›n› merak etmifllerdir. Makalemizin konusu 23.02.2006 tarih ve 26089 say›l› Resmi Gazete
‘de yay›nlanan 356 Seri Numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i’nin (B) bölümünde “ ‹cra Dairelerince alacakl› taraf avukat›na ödenmesine karar verilen
vekalet ücretlerinin belgelendirilmesi “ konusunda ‹cra Dairelerinin 193 say›l›
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsam›ndaki tevkifat sorumlulu¤u ile
ilgilidir.

Y

2-‹cra Dairelerince Alacakl› Taraf Avukat›na Ödenmesine Karar Verilen
Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi:
Bilindi¤i üzere 1136 say›l› Avukatl›k Kanunu’ nun 10.05.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4667 say›l› Kanunla de¤iflik 164. maddesinin son
f›kras›nda “Dava sonucunda kararla tarifeye dayan›larak karfl› tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.Bu ücret ifl sahibinin borcu nedeniyle takas
ve mahsup edilemez , haczedilemez.” Yine ayn› Kanunun 168. maddesinin
168. maddesinin 3. f›kras›nda ise “ Avukatl›k ücretinin takdirinde ise “Yarg›
mercilerince karfl› tarafa yükletilecek avukatl›k ücreti avukatl›k ücret tarifesinde yaz›l› miktardan az ve üç kat›ndan fazla olamaz “ hükümleri yer almaktad›r. Dava sonucunda kararla tarifeye dayan›larak karfl› alacakl› taraf avukat›na ödenen vekalet ücreti Mahkeme veya icra veznesinin düzenledi¤i makbuz
imzalanarak nakden tahsil edilebilmektedir.
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356 Seri Numaral› Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤i’nin (B) bölümünde icra
daireleri taraf›ndan borçludan al›narak, alacakl› taraf avukat›na ödenmesine karar verilen avukatl›k (vekalet)
ücretlerinin belgelendirilmesi konusunda yap›lm›flt›r.
VUK'nun mükerrer 257 nci maddesine istinaden yap›lan bu düzenlemeye
göre, icra dairelerince borçludan al›narak müvekkili ad›na takibat yapan
alacakl› taraf avukat›na ödenmesine
karar verilen avukatl›k (vekalet) ücretinin avukata ödendi¤i anda, avukat
taraf›ndan borçlu ad›na en az 2 nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek ve makbuzun avukatta kalan
nüshas›na da icra dairesince ödemenin yap›lm›fl oldu¤una dair bir flerh
düflülerek, ödemeyi yapan memur taraf›ndan (sicil numaras› da yaz›larak)
imzalanacakt›r.
Yukar›da belirtilen flekilde yetkili memura imzalatt›rmad›¤› tespit edilen
her bir serbest meslek makbuzu için
ayr› ayr› Vergi Usul Kanununun 352II/7 nci maddesine göre söz konusu
avukat ad›na usulsüzlük cezas› kesilecektir. Bu cezan›n 2006 y›l›nda geçerli olan miktar› 23 YTL'dir.
Sözkonusu Genel Tebli¤de sadece
belgelendirme ile ilgili aç›klama yap›lm›fl olup , gelir vergisi kesintisini icra
dairesinin mi yoksa borçlunun mu ya-
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paca¤› , ödemenin brüt mü yoksa
net mi kabul edilece¤i , konular›nda
tebli¤de herhangi bir düzenleme yap›lmam›flt›r.
3- Konunun Gelir Vergisi Kanunu
Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi:
Vergilendirmede genel kural , verginin mükellef taraf›ndan verilecek y›ll›k beyannameye göre tarh ve tahakkuk ettirilmesi olmakla beraber , bir
k›s›m gelir unsurlar›n›n vergilendirilmesi bu gelirlerin beyan edilmesi
beklenmeksizin , bu gelirleri mükelleflere sa¤layan veya ödeyen vergi
sorumlular›nca kesintiye tabi tutulmak ve kesilen vergilerin kesintiyi yapanlar taraf›ndan ilgili vergi dairesine
ödenmesi fleklinde yap›lmaktad›r.
Vergi kesintisi, tevkifat› veya stopaj›
olarak isimlendirilen bu ifllem genel
olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun
94’ncü maddesinde düzenlenmifltir.
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun
94. maddesinin 1. f›kras›nda “Kamu
idare ve müesseseleri, iktisadî kamu
müesseseleri, sair kurumlar, ticaret
flirketleri, ifl ortakl›klar›, dernekler, vak›flar, dernek ve vak›flar›n iktisadî iflletmeleri, kooperatifler, yat›r›m fonu
yönetenler, gerçek gelirlerini beyan
etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbab›, zirai kazançlar›n›
bilanço veya ziraî iflletme hesab› esas›na göre tespit eden çiftçiler afla¤›-
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daki bentlerde say›lan ödemeleri
(avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yapt›klar› s›rada,
istihkak sahiplerinin gelir vergilerine
mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” Hükmü yer almakta olup 2/b
alt bendinde serbest meslek iflleri dolay›s›yla bu iflleri icra edenlere yap›lan
ödemeler tevkifat yap›lacak ödemeler aras›nda say›lm›flt›r.
Yukar›da belirtilen kanun maddelerinden hareketle 356 seri numaral›
Vergi Usul Kanunu ‘ Genel Tebli¤i gere¤ince mahkeme karar›na göre tarifeye dayan›larak icra dairelerince
borçludan al›narak alacakl› taraf avukat›na yap›lan ödemelerde Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ve
2003/6577 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› uyar›nca % 22 oran›nda
avukatlara ödemeyi yapan icra
daireleri taraf›ndan gelir vergisi
tevkifat› yap›lmas› gerekmektedir.
‹cra Dairelerinin 94. madde kapsam›ndaki tevkifat sorumlulu¤unu
yerine getirmemesi durumunda
Vergi Usul Kanunu ceza maddeleri gere¤ince haklar›nda cezal› vergi tarhiyat› yap›lacakt›r.
356 seri numaral› Genel Tebli¤in icra
dairelerince alacakl› taraf avukat›na
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ödenmesine karar verilen vekalet ücretlerinin vergilendirilmesine iliflin olarak ‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri
Grup Müdürlü¤ü taraf›ndan verilen
23.03.2006 tarih ve B.07.1.G‹B.4. 34.16.01
/4994 say›l› görüflüde icra daireleri taraf›ndan tevkifat yap›lmas› gerekti¤i
yönündedir.
4- Sonuç:
Yarg›n›n önemli görevlerinden birisini
yerine getiren ‹cra Dairelerinde y›lda
binlerce icra dosyas› ifllem görmektedir. Sözkonusu icra davalar› dolay›s›yla alacakl› taraf avukat›na 1136 say›l› Avukatl›k Kanunu aç›s›ndan yap›lan ödemeler için ‹cra Daireleri taraf›ndan ödemenin yap›ld›¤› dönemde
GVK‘ nun 94. maddesi gere¤ince gelir vergisi tevkifat› yap›larak takip
eden ay›n 20’ne kadar muhtasar beyanname ile vergi dairesine bildirmek
zorundad›rlar. Bu vergi ödevinin yerine getirilmemesi durumunda cezal›
vergi tarhiyatlar› sorumluluk kapsam›nda icra dairelerine düzenlenece¤i
aç›kt›r. ‹cra Dairesi Müdürlerinin cezal› vergi tarhiyatlar›na muhatap olmamalar› için gelir vergisi tevkifatlar›na gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir.
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T‹CARET VE SANAY‹ ODALARINA
KAYITLI ÜYELERCE ÖDENEN YILLIK
VE MUNZAM A‹DATLAR
Bilal KOCABAfi
Maliye Bakanlı¤ı
Devlet Bütçe Uzmanı

I. G‹R‹fi
174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ile Odalar ve Borsalar Kanunu” Türkiye Büyük Millet Meclisinde 18 Mayıs 2004 tarihinde kabul edilmifl, 1 Haziran 2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü¤e girmifltir. Bu Kanunla; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları,
sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤inin kurulufl ve iflleyifline iliflkin esasları düzenlemek amaçlanmıfltır.
Sözkonusu Kanunun 2. maddesi uyarınca Kanun; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤inin kurulufllarına, organlarının nitelikleri ve seçim
usulleri ile organlık vasfını yitirme hâl ve usullerine, görev ve yetkileri ile
çalıflma usullerine, üyeleri ile olan karflılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve
harcamaları ile bütçelerine iliflkin esasları kapsamaktadır.

5

II. ODALAR VE ODALARA ÜYEL‹K
Odalar; üyelerinin müflterek ihtiyaçlarını karflılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylafltırmak, mesle¤in genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤lamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanıflmayı korumak ve bu
Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kiflili¤e sahip kamu kurumu niteli¤inde meslek
kurulufllarıdır. Odaların kurulufl ve çalıflma alanları, il sınırlarıdır. Kurulufl ve
çalıflma alanları içinde aynı unvanda baflka bir oda kurulamaz.
Hakemsiz Yaz›lar
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Odaların çalıflma alanları, çevre illeri
de kapsayacak flekilde ve o illerde ilgili oda kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu tarafından geniflletilebilir veya daraltılabilir.
Odalara Kayıt zorunlulu¤u sözkonusu Kanunun 9. maddesiyle düzenlenmifltir. Buna göre; Ticaret siciline
kayıtlı tacirler ve Kanunun 5. maddesine göre sanayici ve deniz taciri
sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kifliler ile bunların flubeleri ve fabrikaları,
bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar. Meslek gruplarına göre yapılacak üye kayıtları,
elektronik ortamda Sanayi ve Ticaret
Bakanlı¤ı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.
Bir merkeze ba¤lı oldu¤u halde, ister
merkezin bulundu¤u odanın, ister
baflka odanın çalıflma alanı içinde
olan müstakil sermayesi ve müstakil
muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutuldu¤u ve müstakil sermayesi bulunmadı¤ı halde
kendi baflına sınaî faaliyet ve ticarî
muamele yapan yerler ve satıfl ma¤azaları Kanunun uygulanması bakımından
flube sayılır.
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Sanayi odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülü¤ünü de yerine getirmifl olurlar. Sanayi
iflletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli ifllerinin gere¤i olarak meflgul oldukları
ticaret iflleri bunların sanayici vasfını
ortadan kaldırmaz; bunlar isterlerse
ticaret odasına da kaydolabilirler.
Sanayiciler, kendi sanayi ürünlerini
satmak üzere birden fazla satıfl yeri
açtıkları takdirde, fazlası için satıfl yerlerinin bulundu¤u ticaret ve sanayi
veya ticaret odasına da kaydolmak
zorunda oldukları gibi; kendi sanayi
ürünlerinin satıflı dıflında baflka ticarî
ifllerle u¤rafltıkları takdirde, ticaret ve
sanayi veya ticaret odasına da kaydolmakla yükümlüdürler.
Sermayesinin tamamı Devlete ve özel
idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklı¤ına ait olan iktisadî müesseselerle bunların flubeleri, özel kanun veya sözleflme ile kurulmufl olup,
Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin ifltiraki bulunan tüzel kiflili¤i
haiz müesseseler veya bunların flubeleri ve fabrikaları, bulundukları ildeki
odalara kaydolmak zorundadırlar.
Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel
kiflilerden Kanunun 5. maddesinde
belirtilen deniz tacirleri ile beflinci
fıkra hükmünde belirtilenlerden de-
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niz ticaretiyle u¤raflanlar, bulundukları ildeki deniz ticaret odasına kaydolmak zorundadırlar. Bu kapsamda
sayılanlar, deniz ticaret odasına kaydolmakla di¤er odalara kaydolma yükümlülü¤ünü de yerine getirmifl
sayılırlar. Ancak, bu kapsamdakiler,
deniz ticaret odasına kaydolmasını
gerektiren faaliyetler dıflında baflka
ifllerle de u¤rafltı¤ı takdirde, ayrıca ilgili odaya da kaydolmak zorundadır.
Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve
tüzel kiflilerle bunların flubeleri, kamu
kurumu niteli¤indeki baflka meslek
kurulufllarına, birlik ve teflekküllere
üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur tutulamaz.
Kayıt zorunlulu¤unu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından
re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebli¤ edilir.
III. ODALARIN GEL‹RLER‹
5174 sayılı Kanunda ayrıca odaların
bütçe gelirlerine iliflkin düzenlemeler
de mevcuttur. Kanunun 23. maddesinde odaların gelirleri düzenlenmifltir. Buna göre odaların gelirleri
afla¤ıdaki kalemlerden teflekkül etmektedir.
a) Kayıt ücreti.
b) Yıllık aidat.

d) Yapılan hizmetler karflılı¤ı alınan
ücretler.
e) Belge bedelleri.
f) Yayın gelirleri.
g) Ba¤ıfl ve yardımlar.
h) Para cezaları.
ı) ‹fltirakler kârı.
j) Gemilerden alınacak ücretler.
k) Misil zamları.
l) Menkul ve gayrimenkul sermaye
iratları, flirket kârları ve döviz gelirleri.
m) Tarife tasdik ücreti.
n) Sair gelirler.
Görüldü¤ü üzere yıllık aidat ve munzam aidatlar oda gelirleri içerisinde
sayılmıfl ve bunların ödenmesine iliflkin usul ve esaslar da Kanunun 24,
25 ve 77. maddeleri ile düzenlenmifltir.
IV. KAYITLI ÜYELERCE ÖDENEN
YILLIK VE MUNZAM A‹DATLAR
Kanunun 24. maddesi uyarınca, Üyeler odaya kaydı sırasında kayıt ücreti
ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.
Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı
yaflından büyükler için uygulanan
aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.

c) Munzam aidat.
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Kayıt ücretinin alındı¤ı yıl için ayrıca
yıllık aidat alınmaz. Kayıt ücreti ve
yıllık aidat miktarları Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle gösterilecek usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur.
Tarifeler, oda yönetim kurulunun teklifi, meclisin onayı ile yürürlü¤e girer.
Birden fazla odaya kayıt zorunlulu¤unda olanlardan alınacak kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarı da yönetmelikte gösterilen usullere göre tespit
edilir.
Derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar, yönetmelikte gösterilecek
usullere göre ve on gün içinde oda
meclisine itiraz edebilirler. ‹tirazlar
meclisçe karara ba¤lanıncaya kadar
kayıt ücreti ve yıllık aidatın ihtilaflı
kısmı tahsil olunmaz.
Yıllık aidat her yılın haziran ve ekim
aylarında iki eflit taksitte ödenir. Yıl
içinde kaydedilenlerin kayıt ücreti ile
önceki yıldan itibaren geçerli olarak
kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları, durumun
kendilerine tebli¤i tarihinden itibaren
bir ay içinde ödenir.
fiubelere kayıtlı olan üyeler, kayıt ücreti ve aidatların yarısı kadar ödeme
yaparlar.
Munzam aidat ödemelerine yönelik
düzenlemeler de sözkonusu Kanu-
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nun 25. maddesinde yer almaktadır.
Buna göre; Odalarca her yıl için; gerçek kifli tacir ve sanayicilerin gelir vergisine iliflkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kifli tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine iliflkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço
kârı üzerinden binde befl oranında
munzam aidat tahsil olunur.
Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından
ilgili odalara eflit olarak paylafltırılmak
suretiyle yatırılır.
Zarar eden üyeler, o yıl için munzam
aidat ödemezler.
Çalıflma alanları içinde birden fazla
flubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün flubelerden elde ettikleri
gelir veya kurumlar vergisine matrah
teflkil eden ticarî kazanç veya ticarî bilanço kârı üzerinden hesaplanır.
Müstakil bilançosu yapılan kurum ve
müessese flubeleri ile fabrikalarının
munzam aidatı, flube veya fabrikanın
bulundu¤u yerin odasına ödenir.
Bir tüzel kiflili¤in merkez, flube ve fabrikalarının de¤iflik yerlerde olması, fakat bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidat merkez
tarafındanmahalli odaya ödenir. Bu
oda tahsil etti¤i munzam aidatı di¤er
odalar arasında, izleyen takvim yılının
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ilk üç ayı içinde eflit olarak paylafltırır.
Bütün bu hallerde bir müessesenin
flubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyece¤i munzam aidat, o yıl için belirlenmifl bulunan yıllık aidat tavanının
yirmi katını geçemez.
Munzam aidat haziran ve ekim aylarında iki eflit taksitte ödenir. Önceki
yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin munzam aidatları ise, bu durumun kendilerine tebli¤ edildi¤i yılın sonuna kadar ödenir.
Üyeler, ticarî ve sınaî kazançlarına ait
bilgileri ve bilançolarını talep üzerine
odalara vermek zorundadırlar. Ayrıca
odalar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5. maddesi hükmü çerçevesinde
vergi dairelerinden bilgi isteyebilirler.
Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sa¤lanamaması halinde, yıllık aidat tavanının
üç katından az olmamak üzere, bir
önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.

flen gecikme zamları ile para cezalarının tahsiline iliflkin olarak oda,
borsa ve TOBB Yönetim Kurulunca
verilen kararların ilam hükmünde
olup icra dairelerince yerine getirilece¤i; aidat ve paylar ile bunlara ait
kesinleflen gecikme zamları ile para
cezalarının tahsil zamanaflımı süresinin befl yıl oldu¤u belirlenmifltir.
Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi
Hakkında Yönetmeli¤in 9. maddesi
uyarınca da Oda ve borsalardan
kaydı silinen üyelerden, kaydın silindi¤i ay dahil olmak üzere kaydın silindi¤i ana kadar geçen süre için yıllık ve
munzam aidat tahsil edilir. Aidatların
hesaplanmasında, o yıl için üyeden
alınması gereken yıllık ve munzam aidatın on iki aya bölünmesi suretiyle
elde edilen aylık tutar dikkate alınır.
Münfesih üyelerden, münfesih duruma girdi¤i yıl hariç yıllık ve munzam
aidat tahsil edilmez.

5174 sayılı Kanunun 77. maddesinde
de aidatların tahsiline iliflkin olarak,
süresinde ödenmeyen yıllık aidat ve
munzam aidatlara 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun uyarınca günlük gecikme
zammı tahakkuk ettirilece¤i; oda aidat ve payları ile bunlara ait kesinle-
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II – SONUÇ
5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ile Odalar ve Borsalar Kanunu” ile; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤inin kurulufl ve iflleyifline iliflkin esasları düzenlenmifl olup odaların gelirleri arasında
sayılan yıllık aidat ve munzam aidatlar her yıl haziran ve ekim aylarında

Haziran - Temmuz
Y›l: 2006 Say›: 76

iki eflit taksitle ödenecektir süresinde
ödenmeyen aidatlar ise, 6183 sayılı
Kanunda belirtilen oranda gecikme
zammı tahsil edilecektir.
Ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı
üyelerin 2006 yılına iliflkin yıllık ve
munzam aidatlarının ilk taksitlerini
30 Haziran 2006 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ba¤lı bulundukları odalara ödemeleri gerekmektedir.
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E NGELL‹LERDE GÜMRÜK VE
TAfiIT VERG‹S‹ MUAF‹YET‹

Ali TEZEL
SSK Sigorta Baflmüfettifli
SSK Sigorta Teftifl Kurulu
‹stanbul 1 Nolu Grup Baflkan›

I. G‹R‹fi
aflbakanl›k Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤› taraf›ndan Devlet ‹statistik Enstitüsü’ne yapt›r›lan ‘Türkiye Özürlüler Araflt›rmas›’ ile ülkemizdeki özürlülük profili genifl kapsaml› olarak araflt›r›lm›flt›r. Araflt›rma sonuçlar›na göre, özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oran› yüzde 12.29’dur. Buna
göre ülkemizde 8.431.937 kifli özürlü olarak yaflamlar›n› sürdürmektedir.
Özürlülük sadece bu sorunu yaflayan kifliyi de¤il, ailesini ve yak›n çevresini
ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen bir sorundur. Sa¤l›k sistemindeki eksiklikler, ülkenin geliflmifllik düzeyi, vatandafllar›n kaliteli sa¤l›k hizmetleri almas›na engel olmaktad›r. Bilgi eksikli¤i, sa¤l›k hizmetlerinin ulafl›labilirli¤i, ekonomik yükü, t›bbi yetersizlikler vb. nedenler, özürlünün yeterli, zaman›nda ve sürekli sa¤l›k hizmeti almas›n› engellemektedir. Hemen hemen her
konuda genel nüfusun göstergeleriyle özürlü nüfusun göstergeleri aras›nda
çok büyük uçurumlar var. Genel nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oran›
yaklafl›k yüzde 13’tür. Bu oran özürlülerde yaklafl›k yüzde 36, süre¤en hastal›¤› olanlarda yaklafl›k yüzde 25’dir. (Kurt, 2006)

B

Özürlülerin yaflamlar›n› kolaylaflt›rmak için kullanacaklar› malul ve sakatlara
mahsus eflyalarda gümrük muafiyeti uygulanmaktad›r.
Bu makalede, malul ve sakatlar›n kullan›m›na mahsus eflyalardaki gümrük
vergisinden muafiyet konusu aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.
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II. ENGELL‹LER‹N GÜMRÜK VERG‹S‹Z ARAÇ GET‹RMES‹
4458 Say›l› Gümrük Kanunu’nun 167
inci maddesi gere¤ince, “Malul ve sakatlar›n kullan›m›na mahsus eflya”
gümrük vergisinden muaf tutulmufllard›r ama bu muafiyetin ne kadar
olaca¤›na yine ayn› madde gere¤ince
Bakanlar Kurulu yetkili k›l›nm›flt›r.
Bu yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu 2004/7889 Say›l› Karar› alm›fl ve
bu karar 28.09.2004 tarih ve 25597
say›l› Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r.
Bakanlar Kurulunun 2004/7889 Say›l› Karar› gere¤ince;
Madde 1 - 13/01/2000 tarihli ve
2000/53 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›n›n eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve ‹stisna Tan›nacak Haller
Hakk›nda Karar'›n 116 nc› maddesinin 2 nci f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
“2) Münhas›ran malul ve sakatlar taraf›ndan kullan›lmak üzere özel surette imal edilmifl hareket ettirici tertibat› bulunan ve bunlar taraf›ndan
ithal edilen motorlu veya motorsuz
koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 (dahil) cc'ye
kadar olan binek otomobilleri (arazi
tafl›tlar› hariç) ile el ve ayak fonksiyonlar›n› tamamen yitirmifl olmalar›
nedeniyle bizzat sakat kifli taraf›ndan
kullan›lamayan, sakat kiflinin araca
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binip inmesiyle tafl›nmas›n› kolaylaflt›r›c› tertibat› bulunan ve sakat kiflinin
üçüncü dereceye kadar kan ve s›hri
h›s›mlar›ndan bir sürücü veya sakat
kifli taraf›ndan ifl akdine ba¤l› olarak
istihdam edilen bir sürücü taraf›ndan
kullan›lan motor silindir hacmi 2500
(dahil) cc'ye kadar olan tafl›tlar (arazi
tafl›tlar› hariç) gümrük vergilerinden
muaft›r.”
Bakanlar Kurulunun yukar›daki karar›ndan sonra bu kere uygulamaya
yön vermek üzere, Gümrük Müsteflarl›¤›nca haz›rlanan 10 Seri Numaral›, “Gümrük Genel Tebli¤i Seri No:
2'de De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤ (Muafiyetler)” 30.10.2004 gün ve
25628 Say›l› Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r. Bu Tebli¤e göre;
MADDE 1 - 18/02/2000 tarihli ve
23968 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel
Tebli¤inin (Muafiyetler) 1 inci maddesinin üçüncü f›kras› afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.
“Bu hükme dayan›larak 05/02/2000
tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan
13/01/2000 tarihli 2000/53 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› eki, Gümrük
Vergilerinden Muafiyet ve ‹stisna Tan›nacak Haller Hakk›nda Karar'›n 116
nc› maddesinin 2 nci f›kras›nda de¤ifliklik yapan ve 28/09/2004 tarihli
25597 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 2004/7889 say›l› Bakanlar Ku-
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rulu Karar›'n›n 1 inci maddesinin ikinci f›kras›nda; münhas›ran malul ve sakatlar taraf›ndan kullan›lmak üzere
özel surette imal edilmifl hareket ettirici tertibat› bulunan ve bunlar taraf›ndan ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet
ve motor silindir hacmi 1600 (dahil)
cc'ye kadar olan binek otomobilleri
(arazi tafl›tlar› hariç) ile el ve ayak
fonksiyonlar›n› tamamen yitirmifl olmalar› nedeniyle bizzat sakat kifli taraf›ndan kullan›lamayan, sakat kiflinin araca binip inmesiyle tafl›nmas›n›
kolaylaflt›r›c› tertibat› bulunan ve sakat kiflinin üçüncü dereceye kadar
kan ve s›hri h›s›mlar›ndan bir sürücü
veya sakat kifli taraf›ndan ifl akdine
ba¤l› olarak istihdam edilen bir sürücü taraf›ndan kullan›lan motor silindir
hacmi 2500 (dahil) cc'ye kadar olan
tafl›tlar›n (arazi tafl›tlar› hariç) gümrük
vergilerinden muaf oldu¤u hükme
ba¤lanm›flt›r.”

arac› kapsam›na girmesi için özüre
uygun özel tertibatl› olmas› yan›nda
lüks tan›ma girmemesi de gerekmektedir. Engelli kifli e¤er kendisi bir araç
kullanamayacak durumda ve bir sürücü bulundurmak zorunda ise özel
tertibatl› minibüs almas› flart olup belirtilen minibüsü ise sadece ismi yaz›l›
kifli kullanabilmektedir.

Muafiyetten yararlanacak engelli kifliler 4458 say›l› Gümrük Kanunu’na
göre Gümrük Vergisinden muaf olarak araç ithal etmeleri için, özür durumunu sa¤l›k kurulufllar› taraf›ndan
onaylanm›fl rapor ve H s›n›f› ehliyete
sahip olmalar› halinde yurtd›fl›ndan
otomobil yada minibüs ithal edip kullanabilirler. Engelliler için sa¤lanan
avantaj vergi muafiyeti fleklinde de¤erlendirildi¤inden ,bir arac›n özürlü

a) Fizik ve Rehabilitasyon merkezince
onayl›, 18/3/1998 tarihli 23290 Resmi Gazete'de yay›mlanan “Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan Özürlülere Verilecek Sa¤l›k Raporlar› Hakk›nda Yönetmelik” eki listede yer alan sa¤l›k kurulu raporu vermeye yetkili sa¤l›k kurulufllar›ndan al›nm›fl heyet raporunun, (bu raporda; ilgilinin sakatl›¤› ile
bunun derecesinin ve haline göre kullanabilece¤i tafl›t özelli¤inin belirtil-
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Gümrük vergisinden muafiyet süresi
befl y›l olup, befl y›l içinde ayn› kifli için
yeni bir özel tertibatl› araç yurtd›fl›ndan getirtilirse gümrük vergisi muafiyeti yoktur.
Baflvuru ‹çin;
Özel tertibatl› otomobil ile minibüs
için araç Türkiye’ye getirilmeden önce malül ve sakat kifliler veya bunlar
hesab›na bu kiflinin vekil tayin etti¤i
ve Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleflik kifliler taraf›ndan Ankara Naklihane ve Bedelsiz ‹thalat Gümrük Müdürlü¤üne;
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mesi gerekir. fiayet ilgili, yurt d›fl›nda
iken resmi bir hastaneden ald›¤› ve
d›fl temsilciliklerimize onaylatt›¤› bir
rapor ibraz ederse bu raporun 2918
say›l› Karayollar› Trafik Kanununun
41 inci maddesine uygunlu¤unun da
ayr›ca belgelenmesi gerekir.),
b)Trafik Dairesince düzenlenen ve ilgili flahs›n sakatl›k durumu itibariyle,
tafl›t kullanabilece¤ini gösteren H s›n›f› sürücü belgesinin, biri as›l olmak
üzere iki nüshas› ise birlikte müracaat edilir..
Baflvurudan sonra;
Özel tertibatl› otomobil ithalat› talebi
Ankara Gümrükleri Baflmüdürü veya
yetki verece¤i Baflmüdür Yard›mc›s›
baflkanl›¤›nda, Ankara Naklihane ve
Bedelsiz ‹thalat Gümrük Müdürü,
‹çiflleri Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤› ile
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu
temsilcilerinden oluflan bir heyet taraf›ndan karara ba¤lan›r. Söz konusu
heyet taraf›ndan sakat ve malul kiflinin ithal etmek istedi¤i otomobilde
bulunmas› gereken özel tertibat da
belirlenir. Heyet çal›flmalar›n› Ankara
Naklihane ve Bedelsiz ‹thalat Gümrük Müdürlü¤ünde yürütür. Heyetin
toplanaca¤› gün ilgili sakat ve malül
kifliler de an›lan gümrükte haz›r bulunur.
Minibüslerin karara ba¤lama ifllemleri Gümrük Müsteflarl›¤›n›n olumlu ön
iznini müteakip gerçeklefltirilir.

Haziran - Temmuz
Y›l: 2006 Say›: 76

Binek otomobili veya minibüsün ithaline iliflkin kararlar›n (müspet) Komisyon taraf›ndan oybirli¤i ile verilmesi
gerekir.
III. ENGELL‹LER‹N MOTORLU
TAfiITLAR VERG‹S‹NDEN MUAF‹YET‹
197 Say›l› Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunu’nun 4.maddesinin 25.12.2003
tarih ve 5035 Say›l› Kanunla de¤iflik (
c) bendi gere¤ince;
“Sakatl›k dereceleri % 90 ve daha
fazla olan malul ve engellilerin adlar›na kay›tl› tafl›tlar ile di¤er malul ve
engellilerin, bu durumlar›na uygun
hale getirilmifl özel tertibatl› tafl›tlar.”
Motorlu tafl›tlar vergisinden muaf tutulmufltur.
Bu düzenleme 5035 Say›l› Kanun ile
de¤ifltirilmeden önceki halinde, “bizzat maluller taraf›ndan kullan›lan
özel tertibatl› olarak imal edilmifl tafl›tlar “ vergiden muaf tutuluyordu.
5035 Say›l› Kanundan sonra uygulamaya yol göstermesi için Maliye Bakanl›¤›nca haz›rlanan 21 Seri Numaral›, Motorlu Tafl›tlar Vergisi Genel
Tebli¤i 10.01.2004 günü Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r. Tebli¤e göre,
-5035 say›l› Kanun'un 22 nci maddesi ile Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunu'nun istisnalara iliflkin 4 üncü maddesinin ( c ) bendi; “Sakatl›k dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve
engellilerin adlar›na kay›tl› tafl›tlar ile
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di¤er malul ve engellilerin, bu durumlar›na uygun hale getirilmifl özel tertibatl› tafl›tlar.” olarak yeniden düzenlenmifltir.
-Yap›lan düzenleme ile malul ifadesine engelliler ifadesi eklenmifl, malul
ve engellilerin bu istisnadan yararlanma flart› olan “bizzat kullanmak” zorunlulu¤u uygulamadan kald›r›larak;
sakatl›k dereceleri % 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlar›na
kay›tl› tafl›tlar ile di¤er malul ve engellilerin adlar›na kay›tl› olan ve malul ve
engellilerin bu durumlar›na uygun
hale getirilmifl özel tertibatl› tafl›tlar
motorlu tafl›tlar vergisinden istisna
edilmifltir. Söz konusu istisnan›n uygulama flekli afla¤›da aç›klanm›flt›r.
1 - Sakatl›k Dereceleri % 90 ve Daha
Fazla Olan Malul ve Engellilere
Ait Tafl›tlarda ‹stisna Uygulamas›;
Sakatl›k dereceleri % 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin bu durumlar›n› tam teflekküllü Devlet hastanesinden al›nm›fl olan sa¤l›k kurulu
raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, sözkonusu
malul ve engellilerin kendi adlar›na
kay›t ve tescil edilmifl olan tafl›tlar›,
motorlu tafl›tlar vergisine tabi tutulmayacakt›r. Bu istisnadan yararlanmak için, sözkonusu malul ve engellilere ait tafl›t›n özel tertibatl› veya özel
tertibatl› hale getirilmifl olmas› flart›
aranmayacakt›r.
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2 - Di¤er Malul ve Engellilere Ait
Tafl›tlarda ‹stisna Uygulamas›;
Sakatl›k dereceleri % 90 dan az olan
malul ve engellilerin bu durumlar›n›;
tam teflekküllü Devlet hastanesinden
al›nan sa¤l›k kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlar›na kay›t
ve tescilli olan tafl›tlar›n engellilik haline uygun özel tertibatl› veya özel tertibatl› hale getirilmifl tafl›tlar oldu¤unu belirten “Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin ilgili tescil kurulufllar›nca
onaylanm›fl örne¤i ile “Araçlar ‹çin
Teknik Belge” ve “Proje Raporu”nun
asl› veya noter onayl› örne¤ini ilgili
vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.
3 - Malul ve Engelliler ‹stisnas› ‹le
‹lgili Bildirim;
Malul ve engelliler istisnas›ndan yararlanacak olan malul ve engelliler taraf›ndan; genel tebli¤ ekinde örne¤i
bulunan “Malul ve Engelliler Ad›na
Kay›t ve Tescilli Tafl›tlarda Motorlu
Tafl›tlar Vergisi ‹stisnas› Bildirim Formu” düzenlenerek (Bildirim Formu'nun
internetteki www.gelirler.gov.tr adresinde bulunan örne¤inin düzenlenmesi mümkün bulunmaktad›r.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan
di¤er belgeler ile birlikte ilgili vergi
dairesine verilecektir.
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IV. SONUÇ
Malul ve sakatlar›n kullan›m›na mahsus eflyalarda uygulananan muafiyetten yararlanacak engelli kifliler 4458
say›l› Gümrük Kanunu’na göre Gümrük Vergisinden muaf olarak araç ithal etmeleri için, özür durumunu sa¤l›k kurulufllar› taraf›ndan onaylanm›fl
rapor ve H s›n›f› ehliyete sahip olmalar› halinde yurtd›fl›ndan otomobil yada minibüs ithal edip kullanabilirler.
Engelliler için sa¤lanan avantaj vergi
muafiyeti fleklinde de¤erlendirildi¤inden, bir arac›n özürlü arac› kapsam›na girmesi için özüre uygun özel tertibatl› olmas› yan›nda lüks tan›ma gir-
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memesi de gerekmektedir. Engelli kifli e¤er kendisi bir araç kullanamayacak durumda ve bir sürücü bulundurmak zorunda ise özel tertibatl› minibüs almas› flart olup belirtilen minibüsü ise sadece ismi yaz›l› kifli kullanabilmektedir.
Sakatl›k dereceleri % 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlar›na
kay›tl› tafl›tlar ile di¤er malul ve engellilerin, bu durumlar›na uygun hale
getirilmifl özel tertibatl› tafl›tlar.” Motorlu tafl›tlar vergisinden muaf
KAYNAKÇA
Kurt, Resul (2006) “Özürlüye flefkat eli”
Star Gazetesi ‹stanbul:, 06.05.2006.
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DAMGA VERG‹S‹NDE ZAMANAfiIMI
Ayça DE⁄ER
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir

I. G‹R‹fi
amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka¤›tlara dayand›r›lm›fl mükellefiyetten do¤ar.

D

Bir ka¤›d›n damga vergisine tabi olmas›nda temel flart düzenlendi¤i s›rada veya ileride herhangi bir hususu ispat ve belli etmek üzere hukuki ifllemlere
mesnet teflkil eden belge olmas›d›r. Bu nedenle kifliler aras›nda Damga Vergisi Kanununda yaz›l› bir ka¤›d›n kapsam›na dahil olabilecek bir ifllem söz konusu olsa dahi ka¤›t düzenlenmedi¤i durumda damga vergisi aranmayacakt›r.
Damga vergisi tarh zamanafl›m›na u¤rayan ka¤›tlarda, ka¤›d›n hükmünden
faydalan›lmas› halinde bu ka¤›da ait vergi alaca¤›n›n (vergiyi do¤uran olay›n)
yeniden meydana gelmesinde, damga vergisi matrah›n›n tespiti ve mükelleflerin kimler oldu¤u özellik arz etmektedir. Bu nedenle yaz›m›zda, damga vergisinde zamanafl›m› konusu ele al›narak; uygulamadan örnekler verilmek suretiyle afla¤›daki bölümlerde aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.
II. DAMGA VERG‹S‹NDE VERG‹Y‹ DO⁄URAN OLAY
488 say›l› Damga Vergisi Kanunu’nun 1inci maddesine göre bu kanuna ekli
(1) say›l› tabloda yer alan; yaz›l›p imzalanan veya imza yerine geçen bir iflaret
konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir konuyu ispat veya belli etmek
için ibraz edilecek belgeler ile elektronik imza kullanarak elektronik veri fleklindeki belgeler damga vergisine tabidir.
Buna göre Vergi Usul Kanununda tan›mlanan “Vergiyi do¤uran olay” damga
vergisi aç›s›ndan yukar›da belirtilen unsurlar›n bir arada bulundu¤u anda gerçekleflmifl olur.
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V e r g i U s u l K a n u n u 1 1 4 üfl›m›
n c üsüresi
m a dyeniden
d e - ifllemeye bafllasinde zamanafl›m› sürelerine iliflkin maktad›r. Yeniden do¤an damga
genel esaslar belirlenmifl olup bu vergisinin mükellefleri taraf›ndan
esaslar damga vergisi uygulamas› aç›- ödenmemesi halinde Vergi Usul Kas›ndan da geçerlidir. Buna göre dü- nunu hükümlerine göre gecikme faizenlenen ka¤›tlar›n damga vergisine zi hesaplamas›nda, vergi alaca¤›n›n
tabi olmas›na ra¤men ödeme yü- yeniden do¤du¤u tarih dikkate al›n›r.
kümlülü¤ü yerine getirilmeyen vergi Örne¤in daha önce imzalanan bir kiborcu ve buna ba¤l› gecikme faizi, ra sözleflmesi üzerinden damga verdamga vergisine tabi ka¤›d›n düzen- gisi, mükellefi taraf›ndan ödenmemifl
lendi¤i y›l› takip eden y›l bafl›ndan ve damga vergisi zamanafl›m›na u¤bafllayarak befl y›l içinde tarh ve mü- ram›flt›r. 5 y›ll›k zamanafl›m› süresi
kellefe tebli¤ edilmeyen vergi ve ceza bittikten sonra ödemesi yap›lmayan
zamanafl›m›na u¤rar.
herhangi bir aya iliflkin kira nedeniyle
Söz konusu maddenin 4 üncü f›kra- dava aç›lm›fl ve sözleflme mahkemes›nda; “Damga vergisine tabi olup ye delil olarak ibraz edilmifltir. Böylevergi ve cezas› zamanafl›m›na u¤ra- ce vergiyi do¤uran olay yani, vergi
yan evrak›n hükmünden tarh zama- alaca¤›, sözleflmenin mahkemeye ibnafl›m› süresi dolduktan sonra fayda- raz edildi¤i tarih itibariyle meydana
lan›ld›¤› takdirde mezkûr evraka ait gelmifl olacakt›r. Mükellefin sözleflvergi alaca¤› yeniden do¤ar.” hükmü meye ait damga vergisi borç yükümlülü¤ü ve zamanafl›m› süresi sözleflbulunmaktad›r.
Bu nedenle vergiyi do¤uran olay›n menin mahkemeye ibraz edildi¤i tagerçekleflti¤i dönemde mükellef tara- rihten itibaren yeniden bafllayacakt›r.
f›ndan ödenmemifl olan ve VUK 114
üncü maddesine göre zamanafl›m›na
u¤rayan damga vergisi, 5 y›ll›k zamanafl›m› süresi dolmufl olsa bile bu ka¤›tlar›n herhangi bir suretle hükümlerinden yeniden faydalan›lmas› halinde vergi alaca¤› ka¤›tlar›n hükümlerinden faydalan›lmaya baflland›¤› tarihte yeniden do¤makta ve zamana-
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Di¤er bir örnek imzalanan bir müteahhitlik sözleflmesi üzerinden damga
vergisi mükellefince ödenmemifl ve
damga vergisi zamanafl›m›na u¤ram›flt›r. Ancak 5 y›ll›k zamanafl›m› süresi boyunca inflaat bafllamam›fl ve
sözleflme de feshedilmemifltir. Bu 5
y›ll›k zamanafl›m› süresi bittikten sonra inflaat bafllam›fl ve sözleflme hü-
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kümleri uygulanm›flt›r. Böylece vergiyi do¤uran olay yani, vergi alaca¤›,
inflaat›n bafllad›¤› ve sözleflmenin hükümlerinin uyguland›¤› tarih itibariyle
meydana gelmifl olacakt›r. Mükellefin sözleflmeye ait damga vergisi yükümlülü¤ü ve zamanafl›m› süresi müteahhitlik sözleflmesinin uygulanmaya baflland›¤› tarihten itibaren yeniden bafllayacakt›r.
III. KA⁄IDIN HÜKMÜNDEN
FAYDALANMA
Yasada geçen “Ka¤›d›n hükmünden
faydalan›lmas›” ifadesi ile anlafl›lmas›
gereken; yaz›l›p imzalanan ka¤›d›n
bir hakk›n veya durumun ispat› için
veya herhangi bir hukuki, ticari veya
benzeri bir amaca ba¤l› olarak kullan›lmas›d›r. Bir tarafa veya taraflara
belli bir hak do¤uran ya da borç, yükümlülük veya ödev getiren hukuki
durumlar› aç›klayan veya ispat eden
araç olan ka¤›tlar›n hükmünden yararlanma taraflar›n haklar›n› elde etmeleri, borç, yükümlülük ve ödevlerini yerine getirmedir.1 Di¤er bir ifade
ile bir ka¤›d›n hükmünden yararlanma o ka¤›d›n düzenlenme amac› çerçevesinde hukuki gücünden, etkisinden yararlanmad›r.2

Bunun yan›nda, ka¤›d›n hükmünden
yararlanmaktan, sadece hukuken
sözleflmede taraf olanlar›n bizzat
kendilerinin yararlanmalar›n› de¤il,
genifl anlamda sözleflmenin taraflar›
haricinde üçüncü kiflilerin ka¤›d›n hükümlerinden yararlanma hali de düflünülmelidir.
Ayr›ca ka¤›d›n hükümlerinden yararlanmak sadece nakdi bir menfaatin
sa¤lanmas› ile gerçekleflmez. Örne¤in; 1980 senesinde imzalanan damga vergisine tabi bir sözleflme üzerinden hesaplan›p ödenmesi gereken
damga vergisi ka¤›d› imza eden mükellefler taraf›ndan ödenmemifltir. 5
y›ll›k zamanafl›m› süresi 1985 senesi
sonunda bitmifltir. 1986 ve sonraki
y›lda bu ka¤›t hükümlerine istinaden
üçüncü kifli nezdinde ifllem tesis edilmesi halinde ka¤›d›n hükümlerinden
faydalan›ld›¤› düflünülmelidir.
‹dare bir ka¤›d›n noterde yabanc› dile çevrilmesi veya suretlerinin ç›kar›lmas› durumlar›nda da ka¤›d›n hükmünden yararlanman›n söz konusu
oldu¤unu ve vergilendirme yap›lmas›
gerekti¤i görüflündedir. Bu görüfl de
göstermektedir ki ka¤›d›n hükmünden yararlanma oldukça genifl bir

1 Dan›fltay 7. dairesi, K. tarihi 20.12.2000 E. 1999/294, K. 2000/4088
2 Nuri De¤er, En Son fiekliyle Damga Vergisi Uygulamas›, Yaklafl›m Yay›nc›l›k, 2006, sf. 60
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k a v r a m o l a r a k d i k k a t e a tinden
l › n m amuaf
s › n kifli
› zveya
o - kurulufllar›n bulunmas› durumunda damga vergisi
runlu k›lmaktad›r.
Vergilendirme aç›s›ndan dikkate al›- yükümlülü¤ü vergi muafiyeti olmanan ka¤›d›n at›f yapt›¤› ka¤›d›n mahi- yan kiflilerde olmaktad›r. Bunun yayetinin vergilendirmede etkili oldu¤u n›nda sadece vergi muafiyeti bulubilinmektedir.3 Bu paralelde; bir söz- nan kurum taraf›ndan imzalanan kaleflmede baflka bir sözleflmeye at›fta ¤›d›n hükümlerinden vergi muafiyeti
bulunuluyorsa da at›fta bulunulan olmayan kiflinin faydalanmas› halinde
sözleflme hükümlerinden faydalan›l- bu kiflinin ka¤›da ait damga vergisi
m›fl anlam›na gelmektedir. Örne¤in yükümlülü¤ünü yerine getirmesi ge14.05.2006 tarihinde imzalanan bir rekti¤i düflünülmektedir.
sözleflmede, damga vergisi zamanafl›m›na u¤ram›fl bir sözleflmenin herhangi bir maddesine at›fta bulunulmas› halinde, bu sözleflme hükmünden 14.05.2006 tarihinde yararlan›lm›fl olacakt›r. Di¤er bir deyiflle, bu
durumda, bu tarihte imzalanan sözleflme, daha önce düzenlenen sözleflmeye dayan›larak yap›lm›fl olmaktad›r. Bu durumda at›fta bulunulan
damga vergisi zamanafl›m›na u¤rayan sözleflme aç›s›ndan vergiyi do¤uran olay hükmünden faydalan›lma tarihi olan 14.05.2006 da meydana
gelmifl olacakt›r. Bu tarih itibariyle bu
sözleflme için de damga vergisi do¤maktad›r.
Bilindi¤i gibi ka¤›d› imza eden kifliler
aras›nda damga vergisi mükellefiye-

IV. DAMGA VERG‹S‹ MÜKELLEF‹
VUK 114 üncü maddeye göre damga
vergisine tabi olup vergi ve cezas› zamanafl›m›na u¤rayan ka¤›d›n hükmünden tarh zamanafl›m› süresi dolduktan sonra yararlan›lmas› halinde
bu ka¤›da ait damga vergisi yeniden
do¤ar. Bu durumda, damga vergisinin mükellefi, ka¤›d› düzenleyenler
de¤il söz konusu ka¤›d›n hükümlerinden faydalanan kifli veya kifliler olacakt›r.4 Böylece ka¤›d› düzenlemeyen kifli, daha sonra ka¤›d›n hükmünden yararlanmas› nedeniyle damga
vergisi mükellefi olacakt›r. Di¤er bir
ifadeyle, damga vergisi mükellefi vergiyi do¤uran olay›n ortaya ç›kmas›na
neden olan kiflidir. Mükellefi belirlemede esas olan düflünce ka¤›da ba¤-

3 Ahmet K›rman, 488 Say›l› Damga Vergisi Kanunu fierhi, 2. Bask›, Ankara 1997, sf. 156
4 Y›lmaz Özbalc›, Damga Vergisi Kanunu Yorum ve Aç›klamalar›, Olufl Yay›nc›l›k, sf.93
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lanan hukuki ifllemin kimler için sonuç do¤urdu¤udur.
Zamanafl›m› süresinin dolmas›ndan
sonra ka¤›d› düzenleyen taraf›ndan
ka¤›d›n hükümlerinden yararlan›lmas› halinde damga vergisinin mükellefi
ka¤›d› düzenleyen ve daha sonra
hükmünden faydalanan ayn› kifli olmaktad›r.
V. DAMGA VERG‹S‹ MATRAHININ
TESP‹T‹
Damga vergisi zamanafl›m›na u¤rayan yabanc› para üzerinden düzenlenen ka¤›d›n hükümlerinden zamanafl›m› süresinden sonra tekrar faydalan›lmas› halinde, damga vergisinin
matrah›n›n belirlenmesinde, vergiyi
do¤uran olay›n yeniden gerçekleflti¤i
an olan sözleflme hükümlerden yeniden faydalan›lmaya baflland›¤› tarihteki döviz sat›fl kuru esas al›n›r.
Bunun yan›nda YTL üzerinden düzenlenen ka¤›tlarda, vergilendirme ka¤›tta yaz›l› YTL tutar›n matrah olarak
dikkate al›narak, vergiyi do¤uran olay›n yeniden meydana geldi¤i tarihte
yap›l›r.
Damga vergisi zamanafl›m›na u¤rayan bir ka¤›d›n hükümlerinden daha
sonra faydalan›lmas› halinde vergi
borcunu ödeme yükümlülü¤ü ka¤›d›n hükümlerden faydalananlar taraf›ndan yerine getirilecektir. Verginin
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yeniden do¤du¤u tarihte ka¤›d›n
hükmünden yararlanan kiflilerin vergi
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda hesaplanacak gecikme
faizi verginin yeniden do¤du¤u tarih
dikkate al›narak bu tarihte yürürlükte
olan mevzuat hükümleri uyar›nca belirlenecek matrah üzerinden hesaplanmal›d›r.
Düzenlendi¤i tarihte damga vergisine tabi olan fakat mükellefleri taraf›ndan vergi yükümlülü¤ü yerine getirilmeyerek damga vergisi zamanafl›m›na u¤rayan bir ka¤›d›n hükümlerinden verginin zamanafl›m›na u¤rad›¤› tarihten sonra faydalan›lmas› halinde verginin yeniden do¤du¤u tarihteki mükellefleri taraf›ndan o tarihteki mevcut mevzuat hükümlerine
göre damga vergisi hesaplanmal›d›r.
Örne¤in; 10.01.1998 tarihinde düzenlenen 10.000.000.000 TL tutarl›
bir rehin senedi üzerinden binde 6
oran›nda damga vergisi mükellefleri
taraf›ndan ödenmemifltir. Söz konusu evrak›n zamanafl›m› süresi 1999
y›l›nda bafllay›p 2003 y›l› sonunda
damga vergisi zamanafl›m›na u¤ram›flt›r. Bu rehin senedinin hükümlerinden 09.12.2006 tarihinde gerçekleflen duruflmada mahkemeye kan›t
olarak sunulmufl ve hükmünden yararlan›lm›flt›r. Bu nedenle bu tarih itibariyle vergiyi do¤uran olay gerçek-
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leflmifl olup mükellefleri taraf›ndan
bu tarihte yürürlükte olan mevzuat
hükümleri uyar›nca rehin senedinde
yaz›l› tutar (10.000,00 YTL) üzerinden binde 7,5 oran›nda damga vergisi ödenmelidir.
Konuyu baflka bir örnekle tekrar etmek gerekirse;
21.02.2005 tarihinde damga vergisine tabi olan YTL üzerinden imzalanm›fl sözleflmenin damga vergisi imza
eden mükellefleri taraf›ndan ödenmemifltir. 02.12.2011 tarihinde taraflar aras›nda vuku bulan uyuflmazl›k
nedeniyle dava aç›lm›fl ve söz konusu
sözleflme ayn› kifliler taraf›ndan davada ispat edici evrak olarak kullan›lm›flt›r. Bu durumda damga vergisi uygulamas› afla¤›daki gibi olacakt›r.
a) Damga vergisi alaca¤› sözleflmenin
imza edildi¤i tarih olan 21.02.
2005’da do¤mufl olup, VUK 114 üncü madde uyar›nda zamanafl›m› süresi 01.01.2006 tarihinde bafllayacakt›r. Zamanafl›m› süresi 5 inci y›l›n sonunda bitecek ve ödenmeyen damga
vergisi 31.12.2010 tarihinde zamanafl›m›na u¤rayacakt›r.
b) Damga vergisi ödenmeyen ve zamanafl›m›na u¤rayan sözleflmelerin
hükümlerinden yeniden faydalan›lmas› halinde VUK 114 üncü maddesi
gere¤ince damga vergisi yeniden do-
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¤aca¤› yukar›da belirtilmifltir. 21.02.2005
tarihinde imzalanan ancak damga
vergisi ödenmeyen sözleflmenin vergisinin 2010 y›l› sonunda zamanafl›m›na u¤rad›ktan sonra sözleflmenin
hükümlerinden 02.12.2011 tarihinde
aç›lan bu davada ispat arac› olarak
faydalan›lmas› halinde vergiyi do¤uran olay yeniden gerçekleflmifl olur
ancak bu defa damga vergisi mükellefleri sözleflmenin hükümlerinden
faydalanan kifli veya kiflilerdir.
c) Söz konusu sözleflmeye iliflkin
damga vergisi alaca¤›, damga vergisi
yükümlülü¤ünün 02.12.2011 tarihinde yeniden do¤mas› nedeniyle, sözleflmede yaz›l› tutar (YTL) üzerinden
02.12.2011 tarihinde uygulanan
mevzuat hükümlerine göre hesaplanacakt›r.
VI. SONUÇ
Damga vergisine tabi bir ka¤›da ait
vergi yükümlülü¤ünün ka¤›d›n düzenlendi¤i tarihte mükellefi taraf›ndan yerine getirilmemesi ve vergi alaca¤›n›n ve cezalar›n zamanafl›m›na
u¤ramas›ndan sonra bu “ka¤›d›n hükümlerinden faydalan›lmas›” durumunun gerçekleflmesi halinde vergi
alaca¤› bu ka¤›d›n hükümlerinden
faydalanma tarihinde yeniden do¤ar.
Bu durumda damga vergisinin mükellefi hükümlerinden faydalanan
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gerçek ve tüzel kiflilerdir ve vergi yükümlülü¤ünü bu kifli veya kifliler vergi
alaca¤›n›n do¤du¤u tarihte yerine
gerekmek zorundad›rlar. Vergi alaca¤› ka¤›d›n hükümlerinden faydalan›ld›¤› tarihteki mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde hesaplan›r ve
yeni zamanafl›m› süresi ka¤›d›n hükümlerinden yeniden faydalan›ld›¤›
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tarihi takip eden y›l bafl›ndan bafllar.
Bunun yan›nda yeniden do¤an damga vergisi alaca¤› mükellefler taraf›ndan ödenmedi¤i takdirde gecikme
faizi borcun yeniden do¤du¤u tarih
dikkate al›narak ve e¤er matrah yabanc› para cinsinden ise borcun yeniden do¤du¤u tarihteki döviz sat›fl kuru dikkate al›narak belirlenir.
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‹fi SÖZLEfiMES‹ SONA EREN ‹fiÇ‹DEN
‹BRANAME ALINMASININ HUKUK‹
SONUÇLARI
Mustafa KURUCA
Sigorta Baflmüfettifli
SSK ‹stanbul Sigorta Müdürü

I.G‹R‹fi
braname, ifl hukukunda çok fazla tart›flmaya konu olan düzenlemelerden
birisidir. ‹braname, iflverenlerin, iflçinin ileriki bir tarihte alacaklar›n› yarg›ya
baflvurarak talep etmesi halinde mahkemeye iflçinin herhangi bir alaca¤›n›n kalmad›¤›n› ispatlamak için yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. (Kurt,
2006:575) ‹braname (ibra senedi-ibra belgesi), iflçinin iflverenden ifl iliflkisinden do¤an alacaklar›n› tamamen ald›¤›n› ve çal›flt›¤› iflyerinden herhangi bir
alaca¤›n›n kalmad›¤›n› gösteren bir belgedir. (Çelik, 1996:186), (Centel,
1994:2029.) Gerek yürürlükten kalkan 1475 say›l› ‹fl Kanunu’nda ve gerekse
4857 say›l› yeni ‹fl Kanunu’nda ibranameyi düzenleyen bir hüküm olmad›¤› gibi
Borçlar Kanunu’nda da borcu sona erdiren haller aras›nda ibra say›lmam›flt›r.

‹

‹fl Kanunu’nda ve Borçlar Kanunu’nda ibra senedinin hüküm alt›na al›nmam›fl
olmas› ibraname ile borcun sona erdirilemeyece¤i anlam›na gelmez. ‹braname, özellikle iflçi iflveren iliflkisinden do¤an borcu sona erdirmede oldukça
yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Bilindi¤i gibi ‹fl Kanunu’ndaki boflluklar yarg›
kararlar› ile doldurulmaktad›r.
Bu yaz›m›zda, ifl hukukunda yeterince bilgi bulunmayan ve genellikle yarg›
kararlar› ›fl›¤›nda ibranameye iliflkin uygulamada karfl›lafl›lan sorunlara cevap
verecek flekilde genel kurallara yer verilerek aç›klanmaya çal›fll›m›flt›r.
II.‹BRANAMEN‹N KONUSU
‹braname konusu itibar›yla sadece iflçinin iflverenden ücret alaca¤›n› düzenle-
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yen bir metin de¤ildir. ‹braname, iflçinin iflverenden ifl iliflkisinden do¤an
bütün alacaklar›n› ald›¤›n› gösteren
bir belgedir. Ücret alaca¤› d›fl›nda iflçinin ifl iliflkisinden do¤an di¤er alacaklar›n› da kapsayan yaz›l› bir metindir. Bu nedenle ibranamede iflçiye yap›lan ödemelerin ayr›nt›l› bir biçimde
yaz›lmas› gerekmektedir. Aksi halde,
ibranamenin tümü dikkate al›narak
ibranameye normal flartlarda iyi niyetli kiflilerin verece¤i cevaba göre ifllem yap›l›r. Yani iflçinin alaca¤›n› tahsilinden çok, iflverenin borcundan
kurtuldu¤unu göstermeye yönelik
gerçekle ba¤daflmayan belgeleri ibraname olarak kabul etmemek gerekecektir. Nitekim Yarg›tay ibranamede
yer alan ile gerçekte olan aras›ndaki
fark›n iflçiye ödenmesi yönünde kararlar vermektedir.
III.‹BRANAMEN‹N GEÇERL‹L‹K
KOfiULLARI:
A.‹branamenin Düzenlenme
Zaman›
‹bra senedinden beklenen sonucun
al›nabilmesi için ifl iliflkisinin sona ermesinden sonra düzenlenmesi gerekmektedir. Yarg›tay kararlar›na bakt›¤›m›zda, hizmet akdinin sona ermesinden önce düzenlenen ibranamelerin geçerli say›lmad›¤›n› görüyoruz.
‹flveren taraf›ndan iflçinin ifle bafllamas› s›ras›nda veya ifl iliflkisinin de-
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vam etti¤i bir s›rada bir ibraname düzenlenerek iflçiye imzalatt›r›lmas›n›n
bir önemi yoktur. Genellikle bu tür ibranameler matbu olarak haz›rlan›p,
sonradan doldurulmak üzere baz›
bölümleri bofl b›rak›larak iflçiye imzalat›lmaktad›r. Hatta bofl ka¤›da iflçinin peflinen imzas›n›n al›nmas› fleklinde ibraname düzenlenmektedir. Bu
tür haz›rlanan ibra belgeleri Yarg›tay
taraf›ndan geçersiz say›lmaktad›r.
‹branamenin geçerli kabul edilebilmesi için, iflçiye iflçilikten do¤an tüm
hak ve alacaklar› ödendikten sonra
düzenlenmesi gerekmektedir. Aksine
bir uygulama ibranamenin geçersiz
say›lmas›na neden olacakt›r. ‹fl iliflkisi
devam etti¤i süre içinde iflçinin iflverene ibraname vermesi, iflçinin gerçek iradesini yans›tmayacakt›r.
Bir alaca¤›n ibra edilmesi için öncelikle alaca¤›n do¤mas› gerekir. ‹fl ‹liflkisi son bulmadan, ifl iliflkisinin sona ermesine dayal› alaca¤›n varl›¤›ndan
söz edilemez. Do¤mam›fl bir alaca¤›n
ibra edilmesi için haz›rlanan ibra senedinin kabul görmeyece¤i aç›kt›r.
Bu nedenlerden dolay› ibranamenin
mutlaka ifl iliflkisi bittikten sonra düzenlenmesi gerekmektedir.
Yarg›tay 9. Hukuk Dairesinin 02.12.1997
tarih E.16542, K.20057 say›l› karar›nda bofl ka¤›t imzalatt›r›larak sonradan düzenlenen ibranamenin geçersiz oldu¤una hükmetmifltir. Söz ko-
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mümeyyiz
nusu olayda, dava görülü
r k e n , k›s›tl›lar›n
d a v a - Medeni Kanuc › i fl ç i , i fl v e r e n d e n b ü t ü nnun
a l 16.
a c amaddesinde
¤ › n › a n -belirtildi¤i üzeirade aç›kl a fl a r a k a l d › ¤ › n › v e b u n re,
e dkanuni
e n l e mümessillerinin
davahukuki ifld a n v a z g e ç t i ¤ i n i b e l i r t e nlamas›
b e l olmadan
g e y e iyapt›klar›
mza atm›flt›r. ‹bra belgesine ilk bak›flta lemler geçerli olmaz. ‹braname veönce imzalat›ld›¤› ve sonradan doldu- kil arac›l›¤› ile düzenlenmifl ise vekaleruldu¤u anlafl›lmaktad›r. Yerel mah- tin ibra yetkisini de içermesi gerekir.
keme “bofl ka¤›da imza atan bunun Bir taraf›n di¤er taraf› yan›ltma, alsonuçlar›nda da katlanmak zorunda- datma veya korkutma yolu ile olufltud›r” gerekçesi ile davan›n reddine ka- rulan ibra senetleri hukuken geçersiz
rar vermifltir. Yarg›tay yerel mahke- say›lacakt›r. ‹flverenin iflçiyi yan›ltmamenin bu karar›n› bozarak, düzenle- ya yönelik davran›fllar› sonucu al›nan
nifl fleklinde alt taraf›na imza att›r›l›p, ibraname geçersizdir. Bilindi¤i gibi iflsonradan daktilo ile üst taraf› doldu- verenin iflçiyi gözetme borcu bulunrulmufl oldu¤u aç›k seçik ortada bulu- maktad›r. ‹flveren ifl iliflkisinin sonunnan bir belgeye dayan›larak karar ve- da ibraname düzenlerken iflçisini ibra
rilmesini hatal› bulmufltur.
belgesi hakk›nda bilgilendirmesi geYine Yarg›tay’›n 28.01.1993 tarihli
bir karar›nda ibranamenin matbu olarak düzenlenip, b›rak›lan boflluklar›n
sonradan dolduruldu¤u, dinlenen ve
ibranamede imzas› bulanan tan›¤›n
ifadesinin de bu yönde oldu¤u, ibranamenin önceden al›nd›¤› belirtilerek
geçersiz oldu¤u karar›na var›lm›flt›r
(9. HD, E6412, K.999).
B.‹rade Aç›klamas›:
‹bra sözleflmesinin geçerli say›labilmesi için herfleyden önce taraflar›n
karfl›l›kl› ve birbirine uygun irade aç›klamalar› ile düzenlemesi gerekmektedir. Bunun için iflçinin Medeni Kanunun 9. maddesinde belirtilen medeni
haklar› kullanma ehliyetine sahip olmas› gerekir. Mümeyyiz küçüklerle,
Haziran - Temmuz
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rekmektedir. ‹flveren iflçisine imzalatt›¤› ibranamenin içeri¤i konusunda
ayd›nlat›c› bilgi vermek durumundad›r. Aksi halde ibraname irade bozuklu¤undan dolay› hükümsüz say›lacakt›r.
C. ‹branamede Miktar Belirtilmesi:
‹branameler ile ilgili yasal düzenleme
olmamas› nedeni ile, Yarg›tay her davan›n kendine özgü koflullar›n› dikkate alarak karar vermektedir. As›l olan
iflçinin haklar›n›n tam ve zaman›nda
ödenmesidir. ‹flçinin baz› haklar›ndan
karfl›l›ks›z olarak vazgeçti¤ini kabul
etmek ifl hukukun iflçiyi koruyucu ilkeleri ile ba¤daflmaz. Yarg›tay 9. Hukuk Dairesinin 25.05.1993 tarih ve
14058 Esas say›l› karar›nda bu hususHakemsiz Yaz›lar
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lar belirtildikten sonra, davac›ya iflten
ayr›l›rken hak etti¤i ihbar ve k›dem
tazminatlar›n›n tam olarak ödenip
ödenmedi¤inin araflt›r›lmas› gerekti¤i, eksik ödeme yap›ld›¤›n›n tespit
edilmesi halinde, bunlar›n daval›dan
tahsiline karar verilmesi gerekirken,
yerel mahkemenin miktar belirtilmeden al›nan ibranameyi gerekçe göstererek davan›n reddine karar vermesini isabetsiz bularak yerel mahkeme karar›n› bozmufltur.
Uygulamada örnekleri s›kça görüldü¤ü üzere, ibranamelerde hem iflçinin
ifl akdini kendisinin feshetti¤i belirtilip
hem de k›dem ve ihbar tazminatlar›n› ald›¤› fleklinde çeliflkili ifadelere yer
verilmemelidir. ‹braname içeri¤inin
mutlaka iflveren kay›tlar› ve di¤er belgelerle do¤rulanmal›d›r. ‹branamede
miktar yaz›l› olmasa dahi, belge ekinde ödeme makbuzlar›n›n bulunmas›
ya da iflyeri kay›tlar› ile ticari defterlerden tespit yap›lmas› halinde, ibraname yap›lan ödeme ile s›n›rl› makbuz niteli¤indedir. (Kurt, 2006:576)
Ancak ibranamede sadece miktar belirtilmemifl olmas› ibranamenin geçersiz say›lmas› için tek bafl›na yeterli de¤ildir. ‹branamede miktar gösterilmesi o belgeyi makbuz niteli¤ine büründürmektedir. Miktar gösterilmeden
usulüne uygun düzenlenen ibranameler Yarg›tay taraf›ndan geçerli kabul edilmektedir. ‹fl iliflkisi sona erdik-
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ten sonra düzenlenen, iflçinin imzas›n› tafl›yan ve bofl ka¤›d›n sonradan
doldurulmas› fleklinde olmayan ibranameler miktar belirtmemifl bile olsa
geçerli kabul edilmektedir.
Yarg›tay bir karar›nda, ‹branamede
miktar›n gösterilmemifl olmas›n›n
onun geçersiz oldu¤u sonucunu do¤urmayaca¤›n›, miktar gösterilmifl olsayd› bu ibranamenin makbuz niteli¤inde kabul edilece¤ini, hakl› nedenle de olsa sözleflmeyi bozan taraf›n
ihbar tazminat› talep edemeyece¤ine
hükmetmifltir. (9.HD, E. 2001/006498,
K. 2001/009027 T.29.05.2001)
IV.‹BRANAMELERE DAYALI FA‹Z
UYGULAMASI
Hemen belirtelim ki Yarg›tay gecikmeli de olsa ibraname karfl›l›¤› yap›lan ödemelerde faize hükmedilmesine iliflkin mahkeme kararlar›n› bozmaktad›r. Yarg›tay 9. H.D 11.10.2000
tarih ve 8951 Esas say›l› karar›nda
“as›l alacak ibra edildi¤inde fer’isini
oluflturan faizden de vazgeçilmifl say›laca¤›n›” belirtmifltir. Söz konusu
davada davac›, k›dem tazminat›n›n
geç ödenmesi nedeni ile, faiz alaca¤›n›n ödettirilmesini talep etmifltir. Yerel Mahkemenin iste¤i kabul yönünde hüküm vermesi üzerine daval›
temyize gitmifltir. Bunun üzerine Yarg›tay “as›l alacak ibra edildi¤inde
fer’isini oluflturan faizden de vazge-
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çilmifl say›laca¤›n›, bu nedenle davas›n›n davac›n›n faiz isteminin red edilmesi
gerekirken kabulünü hatal› bulmufltur”.
Taksitle yap›lan ödemelerde ise paran›n tamam› ödeninceye kadar faiz talep edilebilir. Yarg›tay taksitle yap›lan
ödemelerde konuya farkl› yaklaflmakta ve iflçi alaca¤›n› tam olarak tahsil
edinceye kadar gecikmeden do¤an
faiz talep edebilece¤ine karar vermektedir.
‹braname düzenlenirken iflçi faiz hakk›n› sakl› tutabilir. Bu takdirde faiz talep hakk› do¤acakt›r. Nitekim Yarg›tay 9. Hukuk Dairesinin 09.05.2002
tarih, E.2002/7965, K.2002/7378
say›l› karar›nda; Yerel mahkemece k›dem tazminat› geçmifl günler faizinin
reddine karar verilmifl ise de
20.6.2000 tarihli ibranamede davac›
iflçinin k›dem tazminat›n› al›rken fazlaya ait talep haklar›n› aç›kça sakl›
tuttu¤u, "fazlaya ait hak" kavram› faizi de içerdi¤inden Borçlar Kanunun
113. maddesinde sözü edilen "ihtiraz› kay›t" mevcut olup, uygun bir faize
karar verilmesi gerekti¤ine hükmetmifltir.
V.‹BRANAME ALINMASININ
HUKUK‹ SONUCU
‹braname yaz›l› olarak düzenlenmeli
ve iflçi taraf›ndan imzaland›ktan sonra iflverene teslim edilmelidir. ‹flverene teslim edilmeyen ibra belgesi hukuki bir sonuç do¤urmayacakt›r.
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Yarg›tay’›n baz› kararlar›nda ibranamenin para ödeme makbuzu gibi de¤erlendirildi¤i görülmektedir. Yarg›tay 9. Hukuk Dairesinin “ibra olunan haklar ile elde edilen karfl›l›k ars›nda büyük fark›n bulunmas› halinde
ibran›n elde edilen miktarla s›n›rl›
olup bir makbuz niteli¤i tafl›d›¤›” yönünde kararlar› bulunmaktad›r. 10
Hukuk Dairesi ise “gerçek maddi zarar ile ibranamede gösterilen tutar
aras›nda aç›k orans›zl›¤›n bulunmas›
durumlar›nda ibranamenin makbuz
niteli¤inde oldu¤u” görüflünü benimsemifltir (Çelik, 1996:187). Yarg›tay
bir ara bu görüflünden uzaklaflmas›na ra¤men son y›llarda yine benzer
yönde kararlar vermektedir.
‹branamede dava hakk›ndan aç›kça
feragat edilmesi halinde ibraya konu
alacaklar yönünden dava aç›lamayaca¤› kabul edilmifltir. Ancak, iflçi-iflveren aras›nda yap›lan ve iflçinin ifle iade davas› açmas›n› engelleyen sulh
ve ibra sözleflmelerinde yer alan “feshin geçerli nedene dayand›¤› ve iflçinin ifle iade davas› açmayaca¤›” fleklindeki ifadeler tamamen geçersiz
olup, yasa ile verilen bir hakk›n bu flekilde engellenmesi söz konusu olamayacakt›r. (Kurt, 2006:577)
VI. SONUÇ
‹branameye iliflkin yasal bir düzenlemenin olmamas› beraberin baz› sorunlar› da getirmektedir. Yasal bir dü-
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zenleme olmamas›na ra¤men gerek
kan›t arac› olmas› bak›m›ndan ve gerekse yarg›lama sürecinin uzun olmas› taraflar› ibraname düzenlemeye
sevk etmektedir.
Taraflar aras›nda ibranameye iliflkin
ç›kan uyuflmazl›klar yarg› süreci so-
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nunda çözülmektedir. Kanunlardaki
bofllu¤un mahkemelerce doldurulmas› kural›na ibraname güzel bir örnek teflkil etmektedir. ‹braname haz›rlan›rken Yarg›tay’›n geçerlilik koflulu olarak arad›¤› ve yukar›da aç›klamaya çal›flt›¤›m›z baz› hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
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fi‹RKET B‹RLEfiMELER‹, BÖLÜNMELER‹
VE NEV‹ DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹NDE
SSK’NA B‹LD‹R‹M ZORUNLULU⁄U
KARAR TAR‹H‹NDE M‹, YOKSA
KARARIN T‹CARET S‹C‹L‹NDE
TESC‹L TAR‹H‹NDE M‹ DO⁄AR?

Resul KURT
Sigorta Müfettifli
I. G‹R‹fi
osyal Sigortalar Kanunu uygulamas›nda, sigortal›lar›n ifllerini yapt›klar›
yerler “iflyeri” olarak tan›mlanm›flt›r. Buna göre, herhangi bir iflin yap›ld›¤› yerde ifl sözleflmesine dayanarak sigortal› çal›flt›r›l›yorsa, o yer 506
say›l› Kanuna göre “iflyeri” say›lacakt›r. Ayr›ca niteli¤i ve yürütümü itibariyle
esas iflin yap›ld›¤› yere ba¤l› bulunan tamamlay›c› ve ayr›nt› say›lan yerler ile
eklentiler (müfltemilat) ve iflyerine ba¤l› araçlar da iflyerinden say›ld›¤›ndan
buralarda hizmet akdiyle çal›flanlar hakk›nda da 506 say›l› Sosyal Sigortalar
Kanunu uygulanmaktad›r.

S

‹flyeri bildirgesi, iflverenlerin Sosyal Sigortalar Kurumu’na iflyerlerini tescil ettirirken veya devir al›rken vermeleri gereken belgedir. 4958 say›l› yasan›n 26.
maddesiyle yap›lan düzenleme uyar›nca, 06.08.2003 tarihinden beri iflverenler, örne¤i Sosyal Sigortalar Kurumunca haz›rlanacak iflyeri bildirgesini en
geç sigortal› çal›flt›rmaya bafllanan tarihte kuruma do¤rudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlü tutulmufltur. Sigortal› çal›flt›r›lan bir iflin veya iflyerinin baflka bir iflverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde de, yeni iflveren bildirge vermekle yükümlüdür. Bir iflyerini devralan
iflverenler, iflyeri devir bildirgesini en geç devir tarihinde ilgili sigorta il/siHaziran - Temmuz
Y›l: 2006 Say›: 76
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gorta müdürlü¤üne vermek zorundad›r.
‹flverenler, iflyeri bildirgesini, en geç
sigortal› çal›flt›rmaya bafllanan tarihte
SSK’na do¤rudan vermek veya iadeli
taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. ‹flyeri bildirgesinin verilmesi gereken son günün hafta sonu,
bayram veya y›lbafl› gibi tatile rastlamas› halinde, iflyeri bildirgesinin tatili
izleyen ilk ifl gününde Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmesi halinde, idari
para cezas› uygulanmamaktad›r.1
Ancak, ‹flyeri bildirgesinin verilmesi
gereken son günün tatile rastlamas›
halinde iflyeri bildirgesinin postayla
gönderilmesi durumunda sigortal› çal›flt›rmaya bafllanmadan önce gönderilmemesi halinde; 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,

2-Di¤er defterleri tutmak zorunda
olanlar için iki ayl›k asgari ücret
tutar›nda,
3- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir ayl›k asgari ücret
tutar›nda, oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.
‹flyerlerinin ilk defa tescilinde veya intikalinde sorunlar yaflanmazken özellikle flirket birleflmeleri, flirket bölünmeleri ve nevi de¤iflikliklerinde devre
iliflkin karar›n Ticaret Sicilinde tescil
edildi¤i tarihte ‹flyeri Devir Bildirgesi
veren birçok iflverene, “flirket yetkili
kurulunun devre iliflkin karar› tarihinde” iflyeri devir bildirgesi verilmemesinden dolay› idari para cezas› uyguland›¤› görülmektedir. Oysa ki, flirket
yetkili kurulunun devre iliflkin karar›n›n Ticaret Sicilinde tescil edildi¤i tarih, devir tarihi olarak kabul
edilmelidir.
Bu yaz›da, flirket birleflmeleri, nevi de¤ifliklikleri ve el de¤iflikli¤inin hem
sosyal güvenlik reformu öncesindeki
mevcut uygulamalar ve hem de
01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlü¤e girecek olan 5510 say›l› yasayla getirilen düzenlemeler göz
önünde bulundurularak aç›klanmaya
çal›fl›lm›flt›r.

1 SSK Genel Müdürlü¤ü Sigorta Primleri Tak. Tah.Dai. Baflk.l›¤›n›n 22.10.1999/768531 say›l›
Genel Yaz›s›
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II. ‹fiYERLER‹N‹N DEV‹R, NAK‹L,
ELDE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ VE ‹NT‹KAL‹N‹N
B‹LD‹R‹LMES‹

zara al›nmak üzere, iflyeri dosyas›ndaki iflveren listesinde gerekli de¤ifliklikler yap›lacakt›r.

506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nda el de¤ifltirme kavram›n› tarif
eden özel bir hüküm bulunmamaktad›r. Ancak, uygulamada kullan›lan bu
kavram›n kapsad›¤› hal ve flartlar bu
Kanunun 8. ve 82. maddelerinde
mevcuttur. 506 say›l› Kanunun 8.
maddesinin son f›kras›nda;

A. ‹fiYER‹N‹N DEVR‹

Sigortal› çal›flt›r›lan bir iflin veya iflyerinin baflka bir iflverene devrolunmas› veya intikal etmesi halinde de, yeni iflveren bildirge vermekle yükümlü
oldu¤u, bu ifllerde çal›flan sigortal›lar›n sigorta hak ve yükümleri devam
edece¤i,
Yine ayn› Kanunun 82. maddesinde;
Sigortal›lar›n çal›flt›r›ld›¤› iflyeri devredilir veya intikal ederse, eski iflverenin Kuruma olan sigorta primi ile gecikme zamm› borçlar›ndan ayn› zamanda yeni iflveren de müteselsilen
sorumlu olaca¤›, bu hükme ayk›r›
sözleflme yap›lamayaca¤› hükme
ba¤lanm›flt›r.
Adi flirketlerde ise ortaklar›n her biri
ayr› ayr› iflveren say›ld›¤›ndan, ortak
de¤ifliklikleri bir el de¤ifltirme niteli¤indedir. Ancak ortak say›s›n›n azalmas› veya ço¤almas›, iflveren adedini
de¤ifltiren bir husus oldu¤undan, istenecek yükümlülüklerde ayr› ayr› naHaziran - Temmuz
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Bir iflyerinin faaliyet halinde iken bütün tesisat ve iflçileri ile birlikte di¤er
bir iflveren taraf›ndan devir al›nmas›
veya intikal etmesi halinde yeni iflveren bildirge vermekle yükümlüdür.
Bir iflyerinin bütün hukuki sonuçlar›yla birlikte, yani aktifi ve pasifi, iflçisi ve
tesisat› ile birlikte faaliyet halinde (iflyerinde sadece bekçi çal›flt›r›lmas› dahi ayn› hükümdedir) bir baflkas›na
geçmesi iflyerinin devridir. Sigortal›lar›n çal›flt›r›ld›¤› iflyeri devredilir veya
intikal ederse, eski iflverenin Kuruma
olan sigorta primi ile gecikme zamm›
borçlar›ndan ayn› zamanda yeni iflveren de müteselsilen sorumludur. Bu
hükme ayk›r› sözleflmeler geçerli de¤ildir. Böyle bir iflyerini devralan iflveren, bir dilekçe ekinde iflyeri devir bildirgesini düzenleyerek en geç devir
tarihinde ilgili sigorta müdürlü¤üne
vermek zorundad›r.
‹lk iflveren, tüm iflçilerinin hizmet akdini feshederek faaliyetini sona erdirmiflse iflyeri dosyas› iflçi çal›flt›r›lmas›n›n sona erdi¤i tarih itibariyle kapanm›fl olacakt›r. Böyle bir iflyerini sadece binas›, tesisat›, makine ve sair demirbafllar› ile baflkas›na satmak veya
kiralamak hukuken mülkiyetin veya
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kullanma hakk›n›n devredilmesidir.
Bu durum da iflyeri aç›l›fl› yapan iflveren yeni bir iflyeri dosyas› tescil edecektir. Yani, iflyerini, hiçbir iflçisi olmadan sadece demirbafllar›yla birlikte
devralan iflveren, en geç sigortal› çal›flt›rmaya bafllanan tarihte ilgili sigorta müdürlü¤üne iflyeri bildirgesi vererek yeni bir iflyeri dosyas› tescil edecektir.

yeri Bildirgesi”ni, iflyerinin kurulu oldu¤u yeri çevresine alan ilgili Üniteye
“al›nd› belgesi” karfl›l›¤›nda do¤rudan verir veya iadeli taahhütlü olarak
gönderir.” denilmektedir. Mirasç›, iflyeri için yeni bir iflyeri dosyas› tescil
ettirmeyip tescilli iflyeri dosyas›na konulmak üzere bildirge (devir ve intikal halinde verilecek bildirgeyi) vermek durumundad›r.

B. ‹fiYER‹N‹N ‹NT‹KAL‹

Yine, Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 12.maddesi (a) bendi uyar›nca, iflin veya iflyerinin baflka bir iflverene intikal etmesi halinde, yeni iflveren (miras› reddetmedi¤i takdirde)
iflyerinin intikali halinde ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde iflyerinin tescilli bulundu¤u sigorta müdürlü¤üne
do¤rudan yaz›l› olarak bildirilmesi ve
intikal halinde verilecek bildirgeyi üç
ay içinde vermesi gerekmektedir.

Bir iflyerinin iflvereni gerçek kifli ise,
onun ölümü ile iflyeri mirasç›s›na kalmaktad›r. Böyle bir iflyeri mirasç› taraf›ndan reddedilmeyip kabul edilmiflse, çal›flmakta olan iflçilerin hizmet
akdi ba¤lar› da mirasç›ya intikal etmifl
olaca¤›ndan el de¤ifltirme hali meydana gelmektedir.
4958 say›l› Kanunun 26. maddesiyle
506 say›l› Kanunun 8. maddesine eklenen hüküm gere¤ince ifl yerinin miras yolu ile intikali halinde, yeni iflveren ifl yeri bildirgesini ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde do¤rudan Kuruma vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlü tutulmufltur. Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 5. maddesinde;
“‹flyerinde sigortal› çal›flt›ran, böyle
bir iflyerini devir alan veya bu nitelikte iflyeri kendisine intikal eden iflveren, Kanunun 8 inci maddesi gere¤ince vermekle yükümlü oldu¤u “‹fl-
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Ayr›ca, çal›flt›r›lmaya devam eden sigortal›lar için yeniden sigortal› ifle girifl bildirgesi verilmesine gerek bulunmamaktad›r. ‹flyeri devir bildirgesinin
iflyerinin intikali halinde ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili sigorta
müdürlü¤üne verilmemesi durumunda, 506 say›l› Kanunun 140/a f›kras›
gere¤ince idari para cezas› uygulanacakt›r.
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III. fi‹RKET B‹RLEfiMES‹, BÖLÜNMES‹
VE NEV‹ DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹N‹N
SSK’NA B‹LD‹R‹LMES‹
‹flveren flirket, Ticaret Kanunundaki
hükümlere uygun olarak baflka bir
flirket çeflidine dönüflürse, örne¤in limited flirket iken anonim flirkete dönüflürse, iflverenin tüzel kiflili¤i de de¤iflmifl olaca¤›ndan, ona ait iflyerlerinin de el de¤iflikli¤ine tabi tutulmas›
ve en geç, flirket yetkili kurulunun
nev’i de¤iflikli¤i, bölünme veya
birleflmeye iliflkin karar›n›n Ticaret Sicilinde tescil edildi¤i tarihte
el de¤iflikli¤ine iliflkin devir bildirgesinin ilgili Sigorta Müdürlü¤üne verilmesi gerekmektedir. El de¤iflikli¤ine
iliflkin devir bildirgesinin yetkili kurul
karar›n›n Ticaret Sicilinde tescil edildi¤i tarihte ilgili Sigorta Müdürlü¤üne
verilmemesi durumunda 3 asgari ücret tutar›nda idari para cezas› uygulanmas› gerekmektedir. Ancak, uygulamada baz› sigorta müdürlüklerinin
nev’i de¤iflikli¤i, bölünme veya birleflmeye iliflkin flirket yetkili kurulunun
karar›n› devir tarihi olarak dikkate ald›¤› ve bu tarihten sonra yap›lan bildirimlerde idari para cezas› uyguland›¤› görülmektedir.
fiirket yetkili kurulunun nev’i de¤iflikli¤i, bölünme veya birleflmeye iliflkin
karar›n› Ticaret sicil gazetesinde tescil
tarihinde ancak hukuki bir geçerlili¤i
olaca¤›ndan, mutlaka tescil edildi¤i
tarihin esas al›nmas› gerekmektedir.
Haziran - Temmuz
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A. fi‹RKETLERDE NEV‹ DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
Nevi de¤iflikli¤i, bir ticaret flirket nevinin baflka bir ticaret flirketi nevine dönüfltürülmesidir. Kanunda aksine hüküm olmad›kça ifllemler, yeni nevinin
kurulufl ifllemleri fleklinde olur. Nevi
de¤iflen flirket eski flirketin devam› say›l›r. (TTK 152) Türk Ticaret Kanunu
nevi de¤iflikli¤i konusunda anonim
flirketin limited flirkete dönüfltürülmesi konusunda özel hükümler getirmifltir.
Limited fiirketin Anonim fiirkete
Dönüflmesi;
• Nevi de¤iflikli¤i anonim flirketin kurulufl ifllemlerine göre yap›lmakta
olup, limited flirket sermayesinin
2/3‘ne sahip olan ortaklar›n karar›yla
al›nmaktad›r.
• Anonim flirkete dönüflümde, anonim flirkete ait ana sözleflme haz›rlanmakta ve noterden onaylanmaktad›r.
• Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›ndan
izin al›nmaktad›r.
Anonim fiirketin Limited fiirkete
Dönüflmesi:
• Bu konuda Türk Ticaret Kanunu
553, 554 ve 555. Maddeleriyle özel
hükümler getirilmifltir.
• Anonim flirketin, limited flirkete dönüflmesi genel kurul sermayenin 2/3
ünü temsil eden ortaklar›n karar› ile
al›n›r. ‹lk toplant›da bu nisap sa¤lanamad›¤› takdirde sermayenin yar›s›n
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temsil eden ortaklar›n ço¤unlu¤uyla
al›n›r.
• Limited flirketin sermayesi anonim
flirket sermayesinden az olamaz.
(TTK 553/1)
• Anonim flirketin pay sahiplerine flirket mukavelesiyle tespit edilmifl flekle
uygun olarak yap›lacak bir ilanla, sahip olduklar› paylar›n itibari de¤erlerine kadar limited flirketin esas sermayesine ifltirak imkan›n›n verilmesi zorunludur. (TTK.553/2)
• Limited flirkete kat›lacak pay sahiplerinin koyacaklar› paylar tutar›n›n,
anonim flirketin esas sermayesinin en
az üçte ikisine tekabül etmesi zorunludur. (TTK 553/3)
• Anonim flirket pay sahipleri limited
flirkete kat›l›p kat›lmamakta veya
paylar›n›n bir k›sm›na kat›lmakta serbesttir. Kat›lmayan pay sahiplerine
tasfiye paylar›n›n ödenmesi zorunludur. (TTK 554)
• Limited flirket sözleflmesi haz›rlan›r. Notere onaylat›l›r.
• Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›ndan
izin al›n›r.
• Ticaret Siciline Limited flirket tescil edilir.
• Limited flirketin Ticaret Siciline tescil edilmesiyle, üç kez yap›lacak ilanla
infisah eden anonim flirket alacakl›lar›, üçüncü ilandan itibaren bir aydan
az olmamak üzere belirlenen süre
içerisinde alacaklar›n› bildirmeye daHakemsiz Yaz›lar
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vet edilir. Bu süre içerisinde noter
arac›l›¤›yla itiraz edilmedi¤i takdirde
borçlar limited flirkete geçer.
‹flveren flirket, Ticaret Kanunundaki
hükümlere uygun olarak baflka bir
flirket çeflidine dönüflürse, örne¤in limited flirket iken anonim olursa bu
takdirde iflverenin tüzel kiflili¤i de de¤iflmifl olaca¤›ndan, ona ait iflyerlerinin de el de¤iflikli¤ine tabi tutulmas›
gerekmektedir.
Nevi de¤iflikli¤i yap›lmas› halinde, iflyeri devir bildirgesinin en geç nev’i
de¤iflikli¤ine iliflkin karar›n Ticaret
Sicilinde tescil edildi¤i tarihte ilgili
Sigorta Müdürlü¤üne verilmemesi
halinde 3 (üç) asgari ücret tutar›nda
idari para cezas› uygulanmaktad›r.
B. fi‹RKETLER‹N B‹RLEfiMES‹
Birleflme, iki veya daha fazla ticaret
flirketinin birbiriyle birleflerek yeni bir
ticari flirketi kurmalar› veya bir ve birden fazla ticaret flirketinin mevcut di¤er bir ticaret flirketine kat›lmas› olarak tan›mlanabilir.
Birleflme, yaln›z ayn› neviden olan flirketler aras›nda geçerlidir. Ancak, birleflme bak›m›ndan kollektif ile komandit flirketler ve anonim ile sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketler ayn› nevi den say›l›r. ( TTK m.
147) Birleflme için ilgili flirketlerin ana
sözleflmelerini de¤iflmesi hakk›ndaki
usul ve flartlara göre ayr› ayr› karar
Haziran - Temmuz
Y›l: 2006 Say›: 76

190 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

vermeleri ve bu karar›n tescil ve ilan
olmas› gerekir. (TTK.m. 148)
Birleflen flirketlerin her biri aralar›nda
tespit edilecek bir örne¤e göre düzenlenmifl olan bilançosunu ilan etmeye, ve birleflme sebebi ile varl›klar›
sona eren flirketler ise ayr›ca kendilerine ait borçlar›n ne flekilde ödenece¤ine dair tanzim edecekleri beyannameyi bilanço ile birlikte ilana mecburdurlar.
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesinde de, aç›k bir
flekilde “fiirket yetkili kurulunun devre iliflkin karar›n›n Ticaret Sicilinde
tescil edildi¤i tarih, devir tarihidir.”
denilmek suretiyle flirketin devir tarihinin karar tarihi olmay›p, devir tarihi
oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.
Yukar›da aç›kland›¤› flekilde, iki veya
daha fazla ticaret flirketinin birbiriyle
birleflerek yeni bir ticari flirket kurmalar› veya bir ve birden fazla ticaret flirketinin mevcut di¤er bir ticaret flirketine kat›lmas› halinde, yeni kurulan
veya di¤er bir flirketi devralan flirketin
iflveren say›lmas› söz konusu olaca¤›ndan en geç birleflme ilan›n›n ticaret sicil gazetesinde yay›nland›¤› tarihte ilgili sigorta müdürlü¤üne
iflyeri devir bildirgesi verilmesi gerekmektedir.
C. fi‹RKET BÖLÜNMES‹
Türk Ticaret Kanununda, sermaye flir-
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ketlerinin bölünmesine iliflkin düzenleme bulunmamaktad›r. Ancak, bölünmeyi k›saca, bir sermaye flirketinin, malvarl›¤›n›n bir veya birden fazla k›sm›n›n bütün olarak, mevcut veya yeni kurulacak sermaye flirketi/flirketlerine devredilmesi, devredilen
sermaye flirketinin ortaklar›na, devralan sermaye flirketinin paylar›n›n verilmesi, bölünen ortakl›¤›n da kendi
mal varl›¤› ile faaliyetine devam etmesi olarak aç›klamak mümkün bulunmaktad›r.
Konuyla ilgi olan 5520 say›l› Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinde;
“a) Tam bölünme: Tam mükellef bir
sermaye flirketinin tasfiyesiz olarak
infisah etmek suretiyle bütün mal
varl›¤›n›, alacaklar›n› ve borçlar›n› kay›tl› de¤erleri üzerinden mevcut veya
yeni kurulacak iki veya daha fazla
tam mükellef sermaye flirketine devretmesi ve karfl›l›¤›nda devredilen
sermaye flirketinin ortaklar›na devralan sermaye flirketinin sermayesini
temsil eden ifltirak hisseleri verilmesi,
bu Kanunun uygulanmas›nda tam
bölünme hükmündedir. Devredilen
flirketin ortaklar›na verilecek ifltirak
hisselerinin itibarî de¤erinin %
10'una kadarl›k k›sm›n›n nakit olarak
ödenmesi, ifllemin bölünme say›lmas›na engel de¤ildir.
b) K›smî bölünme: Tam mükellef bir
sermaye flirketinin veya sermaye flir-
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keti niteli¤indeki bir yabanc› kurumun Türkiye'deki ifl yeri veya daimî
temsilcisinin bilânçosunda yer alan
tafl›nmazlar ile en az iki tam y›l süreyle elde tutulan ifltirak hisseleri ya da
sahip olduklar› üretim veya hizmet iflletmelerinin bir veya birkaç›n› kay›tl›
de¤erleri üzerinden aynî sermaye
olarak mevcut veya yeni kurulacak
tam mükellef bir sermaye flirketine
devretmesi, bu Kanunun uygulanmas›nda k›smî bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya hizmet iflletmelerinin devrinde, iflletme bütünlü¤ü korunacak flekilde faaliyetin devam› için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. K›smî bölünmede devredilen
varl›klara karfl›l›k edinilen devralan
flirket hisseleri, devreden flirkette kalabilece¤i gibi do¤rudan bu flirketin
ortaklar›na da verilebilir. Tafl›nmaz
ve ifltirak hisselerinin bu bent kapsam›nda devrinde, devralan flirketin
hisselerinin devreden flirketin ortaklar›na verilmesi halinde, devredilen
tafl›nmaz ve ifltirak hisselerine iliflkin
borçlar›n da devri zorunludur.” Hükmü getirilmifltir.
Yine ayn› yasan›n 20. maddesinde
de, aç›k bir flekilde “fiirket yetkili kurulunun bölünmeye iliflkin karar›n›n
Ticaret Sicilinde tescil edildi¤i tarih,
bölünme tarihidir.” denilmek suretiyle flirketin devir tarihinin karar tarihi
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olmay›p, devir tarihi oldu¤u hükme
ba¤lanm›flt›r.
SSK mevzuat›na göre, flirket yetkili
kurulunun bölünmeye iliflkin karar›n›n Ticaret Sicilinde tescil edildi¤i tarih, devir tarihi olarak kabul edilmelidir.
IV. 5510 SAYILI SOSYAL S‹GORTALAR
VE GENEL SA⁄LIK S‹GORTASI
KANUNU’NDA ‹fiYER‹, ‹fiYER‹N‹N
B‹LD‹R‹LMES‹, DEVR‹, ‹NT‹KAL‹
VE NAKL‹
5510 Say›l› Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nun 11.
maddesinde, “‹flyeri, sigortal› say›lanlar›n maddî olan ve olmayan unsurlar
ile birlikte ifllerini yapt›klar› yerlerdir.
‹flyerinde üretilen mal veya verilen
hizmet ile nitelik yönünden ba¤l›l›¤›
bulunan ve ayn› yönetim alt›nda örgütlenen iflyerine ba¤l› yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, y›kanma, muayene ve bak›m, beden
veya meslek e¤itimi yerleri, avlu ve
büro gibi di¤er eklentiler ile araçlar
da iflyerinden say›l›r.
‹flveren, örne¤i Kurumca haz›rlanacak iflyeri bildirgesini en geç sigortal›
çal›flt›rmaya bafllad›¤› tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. fiirket kuruluflu aflamas›nda, çal›flt›raca¤› sigortal› say›s›n› ve bunlar›n ifle bafllama tarihini, ticaret sicili memurluklar›na bildiren iflverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yap›lm›fl say›l›r. Ticaret
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sicili memurluklar›, kendilerine yap›lan bu bildirimi en geç on gün içinde
Kuruma bildirmek zorundad›r.
29/6/1956 tarihli ve 6762 say›l› Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi flirketlerin nevilerinin de¤iflmesi, birleflmesi veya di¤er bir flirkete kat›lmas›
durumunda, bu hususlar›n ticaret siciline tesciline iliflkin ilân tarihini; adi
flirketlerde flirkete yeni ortak al›nmas› durumunda ise en geç yeni orta¤›n
al›nd›¤› tarihi takip eden on gün içinde, iflyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundad›r.
‹flyerinin faaliyette bulundu¤u adresten baflka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortal› çal›flt›r›lan bir iflin veya
iflyerinin baflka bir iflverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, iflyerinin nakledildi¤i, yeni iflverenin ifli
veya iflyerini devrald›¤› tarihi takip
eden on gün içinde, iflyerinin miras
yoluyla intikali halinde ise mirasç›lar›,
ölüm tarihinden itibaren en geç üç
ay içinde, iflyeri bildirgesini Kuruma
vermekle yükümlüdür. ‹flyerinin ayn›
il s›n›rlar› içinde Kurumun di¤er bir
ünitesinin görev alan›na giren baflka
bir adrese nakledilmesi halinde, adres de¤iflikli¤inin yaz› ile bildirilmesi
yeterlidir. Bu ifllerde çal›flan sigortal›lar›n, sigorta hak ve yükümlülükleri
devam eder.
Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili di¤er kamu ve özel huHaziran - Temmuz
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kuk tüzel kiflileri, yap› ruhsat› ve di¤er tüm ruhsat veya ruhsat niteli¤i
tafl›yan ifllemlerine iliflkin bilgi ve belgeler ile varsa bunlar›n verilmesine
esas olan istihdama iliflkin bilgileri,
verildi¤i tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakk›nda,
102 nci maddenin birinci f›kras›n›n
(b) bendi uyar›nca idarî para cezas›
uygulan›r. ‹darî para cezas› uygulanmas›, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teflkil etmez.
Alt iflveren, as›l iflverenin iflyerinde
çal›flt›rd›¤› sigortal›lar›, iflverenle aralar›nda yapt›klar› sözleflmenin ibraz›
kayd›yla, Kurumdan alaca¤› özel bir
numara ile as›l iflverenin kay›tl› oldu¤u dosyadan bildirir.
‹flyeri bildirgesinin verilmemesi veya
geç verilmesi, bu Kanunda belirtilen
hak ve yükümlülükleri ortadan kald›rmaz. ‹flyeri bildirgesinin flekli ve
içeri¤i ile bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usûl ve esaslar Kurum taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.” Hükmü getirilmifltir.
Yap›lan düzenlemeye göre, iflveren,
örne¤i Kurumca haz›rlanacak iflyeri
bildirgesini en geç sigortal› çal›flt›rmaya bafllad›¤› tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. fiirket kuruluflu aflamas›nda, çal›flt›raca¤› sigortal› say›s›n› ve bunlar›n ifle bafllama tarihini, ti-
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caret sicili memurluklar›na bildiren iflverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yap›lm›fl say›l›r. Ticaret sicili memurluklar›, kendilerine yap›lan bu bildirimi
en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundad›r.
‹flyerinin faaliyette bulundu¤u adresten baflka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortal› çal›flt›r›lan bir iflin veya
iflyerinin baflka bir iflverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, iflyerinin nakledildi¤i, yeni iflverenin ifli veya iflyerini devrald›¤› tarihi takip eden
on gün içinde, iflyerinin miras yoluyla
intikali halinde ise mirasç›lar›, ölüm
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, iflyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlü tutulmufltur.
Sosyal güvenlik reformuna iliflkin yasada da, aç›k bir flekilde 6762 say›l›
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi flirketlerin nevilerinin de¤iflmesi,
birleflmesi veya di¤er bir flirkete kat›lmas› durumunda, bu hususlar›n ticaret siciline tesciline iliflkin ilân tarihini;
adi flirketlerde flirkete yeni ortak al›nmas› durumunda ise en geç yeni orta¤›n al›nd›¤› tarihi takip eden on
gün içinde, iflyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorunda oldu¤u ifade
edilmifltir.
V. SONUÇ
06.08.2003 tarihinden geçerli olmak
üzere iflverenler, örne¤i Sosyal Sigortalar Kurumunca haz›rlanacak iflyeri
Hakemsiz Yaz›lar
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bildirgesini en geç sigortal› çal›flt›rmaya bafllad›¤› tarihte SSK’na
do¤rudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlü
tutulmufltur. Bu nedenle, iflyeri bildirgesinin en geç sigortal› çal›flt›rmaya bafllanan tarihte ilgili sigorta
il/sigorta müdürlü¤üne verilmesi gerekti¤ine dikkat edilmelidir.
Sigortal›lar›n çal›flt›r›ld›¤› iflyeri devredilir veya intikal ederse, eski iflverenin
Kuruma olan sigorta primi ile gecikme zamm› borçlar›ndan ayn› zamanda yeni iflveren de müteselsilen sorumludur. Bu hükme ayk›r› sözleflmeler geçerli de¤ildir. Böyle bir iflyerini
devralan iflveren, bir dilekçe ekinde
iflyeri devir bildirgesini düzenleyerek
en geç devir tarihinde ilgili sigorta
müdürlü¤üne vermek zorundad›r.
‹fl yerinin miras yolu ile intikali halinde, yeni iflveren ifl yeri bildirgesini
ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay
içinde do¤rudan Kuruma vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlü tutulmufltur.
fiirket birleflmeleri, flirket bölünmeleri
ve nevi de¤iflikliklerinde devre iliflkin
karar›n Ticaret Sicilinde tescil edildi¤i
tarihte ‹flyeri Devir Bildirgesi veren
birçok iflverene, “flirket yetkili kurulunun nev’i de¤iflikli¤i, bölünme veya
birleflmeye iliflkin karar› tarihinde” iflyeri devir bildirgesi verilmemesinden
dolay› idari para cezas› uyguland›¤›
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görülmektedir. fiirket yetkili kurulunun nev’i de¤iflikli¤i, bölünme veya
birleflmeye iliflkin karar›n› Ticaret sicil
gazetesinde tescil tarihinde ancak
hukuki bir geçerlili¤i olaca¤›ndan,
mutlaka tescil edildi¤i tarihin esas
al›nmas› gerekmektedir.
Sosyal güvenlik reformu ile yap›lan
düzenleme uyar›nca aç›k bir flekilde,
01.01.2007 tarihinden itibaren 6762
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say›l› Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi flirketlerin nevilerinin de¤iflmesi, birleflmesi veya di¤er bir flirkete
kat›lmas› durumunda, bu hususlar›n
ticaret siciline tesciline iliflkin ilân tarihini; adi flirketlerde flirkete yeni ortak
al›nmas› durumunda ise en geç yeni
orta¤›n al›nd›¤› tarihi takip eden on
gün içinde, iflyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorunda oldu¤u ifade
edilmifltir.
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‹ fi SÖZLEfiMES‹N‹N DEVR‹’N‹N
HUKUK‹ SONUÇLARI
Mehmet KOÇAK
E. ‹fl Müfettifli

I. G‹R‹fi
ünümüzde çal›flma hayat›n›n dinamikli¤i ve taraflar›n (iflçi-iflveren) ihtiyaçlar› dikkate al›narak daha çok holding veya flirketler topluluklar›nda,
bir flirkette çal›flan personelin tüm haklar› sakl› kalarak di¤er bir flirkete
devri yap›lmaktad›r.Bu tür ifllemler genellikle transfer olarak adland›r›lmaktad›r.

G

Bu tür ifllemlerde personel, önceki flirkette sahip oldu¤u tüm haklarla yeni flirkete geçmekte ve y›ll›k ücretli izin ve k›deme ba¤l› haklarda ilk ifle bafllad›¤›
flirketteki çal›flmaya bafllad›¤› tarih esas al›nmaktad›r.Böylece 4857 say›l› ‹fl
Kanunu’nun as›l amac› olan ifl iliflkisinin sürdürülmesi sa¤lanm›fl ve k›demle
artan haklarda personelin herhangi bir zarar görmesi engellenmifl olmaktad›r.
II. HUKUK‹ N‹TEL‹⁄‹
10.06.2003 tarihinde yürürlü¤e giren 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun TBMM’ne
sevk edilen tasar›s›n›n 6. maddesinde “‹flyerinin veya bir bölümünün devri” 7.
maddesinde “‹fl sözleflmesinin devri” 8. maddesinde “Ödünç ‹fl ‹liflkisi”
düzenlenmifl ancak tasar›n›n ifl sözleflmesi devrini düzenleyen 7. maddesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sa¤l›k, Aile, Çal›flma ve Sosyal ‹fller Komisyonu’nun 12.3.2003 tarih ve Esas No: 1/534 Karar No:25 say›l› karar› ile tasar›dan ç›kar›lm›flt›r.
Tasar›n›n 7. maddesinde “Bir ifl sözleflmesinin taraf› olan iflveren, iflçinin r›zas› ile iflin görülmesini talep hakk›n› sürekli olarak baflka iflverene devredebilir. Devir ifllemi ile birlikte devreden iflveren ile iflçi aras›ndaki ifl iliflkisi sona
erer ve devralan iflveren bütün hak ve borçlar› ile birlikte ifl sözleflmesinin iflveren taraf› s›fat›n› kazan›r.6 nc› maddenin ikinci f›kras› hükmü (Devralan iflveren, iflçinin hizmet süresinin esas al›nd›¤› haklarda, iflçinin devreden iflveren
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Opinion Papers

Haziran - Temmuz
Y›l: 2006 Say›: 76

196 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

üstlenmifl
y a n › n d a i fl e b a fl l a d › ¤ › t averen
r i h e tüm
g öhak
r e vei flborçlar›
lem yapmakla yükümlüdür) ifl sözlefl- olarak sözleflmenin iflveren taraf›n›
mesinin devrinde de uygulan›r.” hük- oluflturmaktad›r. ‹fl sözleflmesinin kesin devrinde bir fesih söz konusu olmü bulunmaktayd›.
Belirtilen hükmün tasar›dan ç›kar›la- mad›¤› için, önceki iflverenden ihbar
rak 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun mev- ve k›dem tazminat› talep edilemez.
cut haliyle yasalaflmas› iki tarafa ‹flçinin hizmet süresine iliflkin haklaborç yükleyen ifl sözleflmesinin devri- r›nda ve bununla ba¤lant›s› olan k›nin mümkün olmayaca¤› anlam›na dem tazminat›nda devralan iflveren,
gelmemektedir.Çünkü bu konu ile il- iflçinin devreden iflveren yan›nda ifle
gili olarak ‹fl Kanununda hüküm bu- bafllad›¤› tarihe göre ifllem yapmakla
lunmamas› halinde genel hukuk ku- yükümlüdür.‹fl sözleflmesinin devrinrallar› gere¤ince Borçlar Kanunu’na de iflyeri devredilmemekte iflçi devrebaflvurulmaktad›r. 818 say›l› Borçlar den iflverenin iflyerinden devralan iflKanunu’nun 320. maddesinde “Aksi yerine kesin olarak nakledilmektedir.
sözleflmeden veya hal icab›ndan an- ‹fl sözleflmesinin kesin devrinde, devlafl›lmad›kça iflçi taahhüt etti¤i fleyi ralan iflverenin üstlendi¤i hak ve
(ifl görme borcu) kendisi yapmaya borçlara, bu sözleflmeden do¤an
zorunlu olup baflkas›na devredemi- tüm hak ve borçlar, örne¤in ifl sözleflyece¤i, iflverenin de hakk›n› baflkas›- mesinin eki niteli¤indeki personel yöna devrinin ayn› esaslara ba¤l› oldu- netmeli¤i ve benzeri kaynaklardan
¤u” belirtilmifltir. Yani iflveren iflçinin veya iflyeri uygulamas›ndan do¤an
r›zas›n› almak kofluluyla iflin görülme- hak ve borçlar dahildir. Yeni iflverenin
sini talep hakk›n› baflkas›na geçici ve- bu flartlar› esasl› surette de¤ifltirebilya kesin olarak devredebilir. mesi, 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 22.
10.06.2003 tarihinde Resmi Gazete- maddesi uyar›nca “Çal›flma koflullade yay›mlanarak yürürlü¤e giren r›nda de¤ifliklik...” iflçinin olumlu yaz›4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 7. madde- l› irade beyan›na ba¤l›d›r.
sinde “Geçici ifl iliflkisi” düzenlenerek 4857 say›l› ‹fl Kanunu kapsam›nda
iflçinin geçici devrindeki esaslar belir- olan iflyeri veya iflyerinin bir bölümü
tilmifltir.
hukuki bir iflleme dayal› olarak baflka
‹fl sözleflmesinin kesin devrinde iflve- birine devredildi¤inde, devir tarihinde
ren taraf› de¤iflmekte ve onun yerini iflyerinde veya bir bölümünde mevcut
yeni iflveren almakta, önceki iflveren- olan ifl sözleflmeleri hak ve borçlar› ile
le ifl iliflkisi sona ererken, devralan ifl- devralana geçti¤inden, devreden ifl-
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verenlerin ‹AB düzenleme yükümlülü¤ü bulunmad›¤›, ifl sözleflmesi sona
erdi¤inde devralan iflveren hizmet süresinin esas al›nd›¤› haklarda, iflçinin
devreden iflveren yan›nda ifle bafllad›¤› tarihe göre ifllem yapaca¤› Türkiye
‹fl Kurumu ifllemler el kitab›nda aç›klanmaktad›r.‹fl sözleflmesinin devrinde de iflyerinin veya bir bölümünün
devrinde oldu¤u gibi ifl sözleflmesinin
hak ve borçlar› devralan iflverene
geçti¤inden ve fesih olmad›¤›ndan
Türkiye ‹fl Kurumu ‹l/fiube Müdürlüklerine iflten ayr›lma bildirgesi verilmesi (‹AB) zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.
Yine ifl sözleflmesinin devrinde iflçinin
ifl görme borcunun alacakl›s› konumunda olan iflveren de¤iflti¤inden ve
ortada bir fesih sözkonusu olmad›¤›ndan sadece sosyal güvenlik kurumundan ç›k›fl›n verilmesi nedeniyle
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na iflçi girifl- ç›k›fl bildiriminin (Ek
1,Ek 2) yap›lmas› gerekmemektedir.Ancak ifl sözleflmesi devri ile iflçinin çal›flt›¤› iflkolu de¤iflmekte ise, örne¤in iflçi dokuma iflkolundan (2431
iflkolu-meslek kodu) ka¤›t iflkoluna
geçmekte ise (2720 iflkolu-meslek kodu) toplu ifl sözleflmesi yapmaya yetkili sendikan›n belirlenmesi aç›s›ndan
iflçi girifl-ç›k›fl bildiriminin Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤a bildirilmesi
uygun olacakt›r.‹flçi girifl-ç›k›fl bildirim-
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lerinin iflverenlerin bildirimine gerek
kalmadan e-bildirge uygulamas›nda
oldu¤u elektronik ortamda Bakanl›¤a
aktar›labilmesi halinde buna da gerek kalmayacakt›r.
Taraflar›n mutabakatlar› ile gerçeklefltirilen ifl sözleflmesinin devri sonucunda yukar›da aç›kland›¤› gibi, ortada bir fesih olmad›¤› için s›rf bu iflleme dayal› iflçinin ifle iade dava açmas› hakl› görülmeyecek ancak iflçinin
olurunun al›nmadan bir baflka iflverene nakedilmesi fesih olarak de¤erlendirilecektir.
Devir s›ras›nda al›nmayan yani ifl sözleflmesi kurulurken al›nan muvafakat
veya bu yönde toplu ifl sözleflmesine
konulan hükümler Yarg›tay taraf›ndan geçersiz say›ld›¤›ndan ifl sözleflmesinin kesin devrinde ayn› geçici devirde oldu¤u gibi devir s›ras›nda iflçinin yaz›l› olurunun al›nmas› bu üçlü
iliflkinin kurulmas› için flartt›r. ‹fl sözleflmesinin kesin devrinde veya geçici
devrinde iflçinin oluru bu üçlü iliflkinin
kurucu unsuru iken iflyeri devrinde iflçinin muvafakatine ihtiyaç bulunmamaktad›r. ‹fl sözleflmesi devirlerinin
ileride herhangi bir hukuki çekiflme
yaratmamas› için devreden iflveren,
devralan iflveren ve devredilen iflçi
aras›nda yaz›l› protokol yap›l›p birer
nüshalar›n›n taraflarda bulunmas› ve
bir suretinin iflçi özlük dosyas›nda
saklanmas› uygun olacakt›r.
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III. YARGI UYGULAMALARI ve
KARARLARI
1475 say›l› ‹fl Kanunu‘nun 14 ve mülga 53. maddelerinde sadece iflyerinin
devrinden söz edilmesine ra¤men
yarg› önüne gelen uyuflmazl›klar› ‹fl
Kanunu’nun temel esaslar›na göre
doldurmufl ve ictihat oluflturulmufltur.
Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi’nin 10.11.2005
tarihinde vermifl oldu¤u E. 2005/361
K. 2005/35713 say›l› karar›nda, “Davac›n›n dava d›fl› E. H. A.fi. 'de hizmet
akdi ile çal›flt›¤› s›rada 18.1.2001 tarihinde hizmet akdi devri suretiyle
daval› M. A.fi. 'de çal›flmaya bafllad›¤›
ve akdin son iflveren taraf›ndan 1475
say›l› yasan›n 13. maddesi gere¤ince
feshedildi¤i anlafl›ld›¤›ndan k›dem
tazminat› hesab›nda tüm çal›flma süresinin nazara al›nmas› gerekir. Nitekim mahkemece ihbar tazminat› alaca¤›nda tüm süreye göre yap›lan hesaplamaya de¤er verilerek hüküm kurulmufltur.” denilerek ifl sözleflmesinin devrinin mümkün oldu¤u bu tür
hukuki ifllemlere itibar edildi¤i belirtilmifltir.
Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi’nin 14.03.2005
tarihinde
vermifl
oldu¤u
E.
2004/19810 K. 2005/8203 say›l› karar›nda, Ödünç iflçi gönderme halinde, iflçi gönderen iflveren tüm dönemle ilgili k›dem, ihbar tazminat› ve
ücret alacaklar›ndan sorumludur.
Haziran - Temmuz
Y›l: 2006 Say›: 76

Fazla mesai ücretinden ise kendi çal›flt›rd›¤› dönemdeki ücretle sorumludur. Hizmet akdi devrinde ise, hizmet akdini devreden iflveren k›dem
tazminat›, ücret ve fazla mesai ücretinden kendi iflyerindeki geçen çal›flma süresiyle s›n›rl› olarak sorumlu
olaca¤›na hükmetmifltir.
Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi’nin
26.01.2006 tarihinde vermifl oldu¤u
E. 2005/18411 K. 2006/1421 say›l›
karar›nda, Davac›n›n di¤er dönemlerle gerçekleflen çal›flmalar›n›n bir hizmet akdi devri veya ödünç ifl iliflkisi
niteli¤inde olup olmad›¤› kesin olarak
belirlenmeden eksik araflt›rma ve soruflturma ile sonuca gidilmesi hatal›
olup bozmay› gerektirmifltir fleklinde
hüküm verilerek ifl sözleflmesinin geçici devri olabilece¤i gibi kesin devrininde hukuken mümkün oldu¤u aç›klanm›flt›r.
Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi’nin 27.02.2006
tarihinde vermifl oldu¤u E. 2005/22422
K. 2006/4664 say›l› karar›nda, 4857
say›l› ‹fl Kanununda iflçinin devri diye
bir müesseseye yer verilmifl de¤ildir.Yasa da düzenlenmemekle birlikte Yarg›tay ictihadlar›nda hizmet akdinin devri kabul edilmekteyse de bu
üçlü iliflkinin do¤mas› için devreden
iflveren devir alan iflveren ve devredilen iflçinin üçlü mutabakat› gerekir.Dava konusu olayda böyle bir mutabakat›n ve devrin varl›¤› kan›tlan-
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m›fl de¤ildir.Esasen mahkeme ........
A.fi.’de ki hizmet aktinin feshedildi¤ini kabul etti¤inden feshedilen bir hizmet akdinin devrinden de söz edilemeyece¤ine hükmetmifltir.
Yukar›da belirtilen Yarg›tay kararlar›ndan ayr› olarak ifl sözleflmesinin kesin devrinin hukuken mümkün ve geçerli oldu¤u gösteren Yarg›tay’›n bir
çok karar› bulunmaktad›r. (Yarg›tay
Hukuk Genel Kurulu E. 2003/9-279
K. 2003/292 T. 16.4.2003, Yarg›tay
9. Hukuk Dairesi E. 2003/13017 K.
2003/16250 T. 6.10.2003, Yarg›tay
9. Hukuk Dairesi E. 2003/13019 K.
2003/16252 T. 6.10.2003, Yarg›tay
9. Hukuk Dairesi E. 2005/908 K.
2005/3957 T. 10.2.2005, Yarg›tay
9. Hukuk Dairesi E. 2004/6408 K.
2004/22998 T. 12.10.2004)
IV. SONUÇ
‹fl sözleflmesinin devri, 4857 say›l› ‹fl
Kanun’un Bilim Kurulu taraf›ndan
haz›rlanan tasar›n›n 7. maddesinde
düzenlenmesine ra¤men TBMM’de
çeflitli siyasi mülahazalarla bu madde
tasar›dan ç›kar›lm›fl ve bu flekli ile
4857 say›l› ‹fl Kanunu yasalaflm›flt›r.
1475 say›l› ‹fl Kanununda oldu¤u gibi
ifl sözleflmesinin devri 4857 say›l› ‹fl
Kanunu’nda olmamas› böyle bir hukuki ifllemin mümkün olmad›¤› anlam›na gelmemektedir.Yarg›tay’›n bu
konuyla ilgili verdi¤i bir çok karar›nda
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bu uygulamay› kabul eden hükümler
vermifltir.
Yarg› kararlar› ile bir temele oturtulan ifl sözleflmesinin devri, dinamik
olan çal›flma hayat›n›n bir gereksinmesi oldu¤u sürece iflçi-iflveren aras›nda uygulanabilecek ve de¤iflen koflullara uygunluk sa¤lanarak iflçinin ifl
güvencesi iflletmenin ise hayatiyetini
sürdürmesine yard›mc› olacakt›r.
Devreden iflveren, devralan iflveren
ve devredilen iflçi aras›nda kurulan
bu üçlü iliflkide herhangi bir fesih ifllemi olmad›¤›ndan Türkiye ‹fl Kurumuna iflten ayr›lma bildirgesi (‹AB) ve
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na iflçi ç›k›fl bildirimi (Ek2) verilmesi
zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Ancak ifl sözleflmesi devri ile iflçinin çal›flt›¤› iflkolu de¤iflmekte ise, toplu ifl
sözleflmesi yapmaya yetkili sendikan›n belirlenmesi aç›s›ndan iflçi girifl-ç›k›fl bildiriminin Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤a bildirilmesi uygun
olacakt›r.‹flçi girifl-ç›k›fl bildirimlerinin
iflverenlerin bildirimine gerek kalmadan e-bildirge uygulamas›nda oldu¤u
elektronik ortamda Bakanl›¤a aktar›labilmesi halinde buna da gerek kalmayacakt›r.
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Ek: ‹fl Sözleflmesi Devri Protokol Örne¤i.
‹fi SÖZLEfiMES‹ DEV‹R PROTOKOLÜ
TARAFLAR
Bu protokol, devreden ‹flveren ........................................................
.................. ile (bundan böyle “devreden iflveren” diye an›lacakt›r) devralan
‹flveren ................................. .......................………………................. (bundan
böyle
“devralan
iflveren”
olarak
an›lacakt›r)
ve
.............................................. (bundan böyle “iflçi” diye an›lacakt›r) aras›nda
afla¤›daki flartlar çerçevesinde akdolunmufltur.
PROTOKOLÜN KONUSU
Bu protokol devreden iflveren bünyesinde görev yapmakta iken devralan alan
iflveren bünyesinde görev yapacak olan iflçinin devir flartlar›n› kapsamaktad›r.
PROTOKOL fiARTLARI
1. ‹flçi, devralan iflverenin iflyerinde görev ve tevzi edilen ifllerde; iflin, birimin
özelli¤ine ve mümkün ise ikametgah›na uygun olarak görev yapacakt›r.
2. Devralan iflveren, ad› geçen iflçinin iflçilik haklar›n›n tayin ve tespitinde (y›ll›k izin,k›dem-ihbar tazminat› v.b.) devreden iflverenin iflyerinde çal›flmaya
bafllad›¤› tarihi dikkate alarak ifllem yapacakt›r.
3. ‹flbu Protokol, iflçinin bu protokol tarihine kadar Devreden ‹flverene karfl›
do¤mufl alacaklar›na herhangi bir surette halel getirmemekte olup, Devralan
‹flveren bu borçlar› ‹fl Kanunu hükümlerine göre üstlenmektedir.
4. Ad› geçen iflçinin devreden iflverende çal›flm›fl olduklar› sürelerde hak etmifl olup da ödenmemifl olan alacaklar›ndan ‹fl Kanunu’nun 6. maddesine göre, devralan iflverenle beraber devreden iflveren de iki y›l süreyle müteselsilen
sorumludur.
5. Bu madde dahil ............. maddeden ibaret olan ifl bu protokol, üç nüsha
olarak düzenlenerek taraflarca okunup imzalanarak .... / .... / 2006 tarihinden itibaren yürürlü¤e girmifltir.
Devreden
‹flveren
‹mza
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Devralan
‹flveren
‹mza

Devredilen ‹flçi
Ad› Soyad›
‹mza
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T AfiINMAZ VE ‹fiT‹RAK H‹SSES‹
SATIfi KAZANCI ‹ST‹SNASININ
VERG‹SEL BOYUTU VE
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹

Halil SÖYLER
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir
fieref ÖZÇEL‹K
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir
1. G‹R‹fi
afl›nmazlar ve ifltirak hisselerinin sat›fl›ndan elde edilen kazançlar›n Kurumlar Vergisi’nden (KV) istisna edilmesi uygulamas›na, Kurumlar Vergisi Kanunu’na (KVK) 2970 Say›l› Kanunla eklenen geçici 10. madde ile
1984 y›l›nda bafllanm›flt›r.
Bu ilk düzenlemeden günümüze kadar geçen 22 y›ll›k süreç zarf›nda; konuya iliflkin baz› maddelerin yürürlük tarihleri uzat›lm›fl, süresi dolan maddelerin yerine farkl› geçici maddeler ile yeni düzenlemeler yap›lm›fl, bazen de uygulama kal›c› madde haline getirilmifl fakat sonradan yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Son olarak da 21.06.2006 Tarih ve 26205 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
5520 Say›l› KVK’nun 5. maddesinin birinci f›kras›n›n :
• (c) bendi ile “Yurtd›fl› ifltirak hisselerinin elden ç›kar›lmas›ndan do¤an
kurum kazançlar›” ele al›nm›fl,
• (e) bendi ile “ Kurumlar›n en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer
alan tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n sat›fl›ndan do¤an kazançlar›n % 75’lik k›sm› ”
ele al›nm›fl ve
• (f) bendi ile “ Bankalara borçlar› nedeni ile kanuni takibe al›nm›fl ve-

T
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ya Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonuna (TMSF) borçlu durumda
olan kurumlar ile bunlar›n kefilleri ve ipotek verenlerin sahip olduklar› tafl›nmazlar, ifltirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n, bu borçlara karfl›l›k bankalara veya
TMSF’ye devrinden sa¤lanan has›lat›n bu borçlar›n tasfiyesinde kullan›lan k›sm›na isabet eden kazançlar›n tamam› ile bankalar›n
bu flekilde elde ettikleri söz konusu k›ymetlerin sat›fl›ndan do¤an
kazançlar›n % 75’lik k›sm›” istisna
kapsam›nda yeniden düzenlenmifltir.
Bu çal›flmada, KVK’nun 5 / 1 - e bendi çerçevesinde uygulaman›n eski ve
yeni haline karfl›laflt›rmal› olarak yer
verilmifltir. Ayr›ca Katma De¤er Vergisi Kanunu (KDVK), Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi (DV)
aç›s›ndan da istisna uygulamas› ile ilgili aç›klamalarda bulunulmufltur.
Son olarak da yeni düzenleme çerçevesinde örnek bir olay üzerinden muhasebe uygulamalar›na yer verilmifltir.

2. TAfiINMAZ VE ‹fiT‹RAK H‹SSES‹
SATIfi KAZANCI ‹ST‹SNASININ
KVK
5 / 1 - E BEND‹ ÇERÇEVES‹NDE
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
2.1 YASAL DÜZENLEME
21.06.2006 tarih ve 26205 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 5520 Say›l›
Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nda
tafl›nmaz ve ifltirak hissesi sat›fl kazanc›na iliflkin istisnas›n›n yer ald›¤› 5.
maddenin 1 – e bendi afla¤›daki gibidir:
“Kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle
aktiflerinde yer alan tafl›nmazlar ve
ifltirak hisseleri ile ayn› süreyle sahip
olduklar› kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n sat›fl›ndan do¤an kazançlar›n % 75'lik k›sm›.
Bu istisna, sat›fl›n yap›ld›¤› dönemde
uygulan›r ve sat›fl kazanc›n›n istisnadan yararlanan k›sm› sat›fl›n yap›ld›¤›
y›l› izleyen beflinci y›l›n sonuna kadar
pasifte özel bir fon hesab›nda tutulur. Ancak sat›fl bedelinin, sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l›n›n
sonuna kadar tahsil edilmesi flartt›r.
Bu süre içinde tahsil edilmeyen sat›fl
bedeline isabet eden istisna nedeniyle zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen
vergiler ziyaa u¤ram›fl say›l›r.
‹stisna edilen kazançtan befl y›l içinde
sermayeye ilave d›fl›nda herhangi bir
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flekilde baflka bir hesaba nakledilen
veya iflletmeden çekilen ya da dar
mükellef kurumlarca ana merkeze
aktar›lan k›s›m için uygulanan istisna
dolay›s›yla zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa u¤ram›fl say›l›r. Ayn› süre içinde iflletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yap›lan devir ve
bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulan›r.
Bedelsiz olarak veya rüçhan hakk›
kullan›lmak suretiyle itibarî de¤eriyle
elde edilen hisse senetlerinin elde
edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi esas al›n›r.
Devir veya bölünme suretiyle devral›nan tafl›nmazlar, ifltirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile
rüçhan haklar›n›n sat›fl›nda iki y›ll›k
sürenin hesab›nda, devir olunan veya
bölünen kurumda geçen süreler de
dikkate al›n›r. Menkul k›ymet veya tafl›nmaz ticareti ve kiralanmas›yla u¤raflan kurumlar›n bu amaçla ellerinde
bulundurduklar› de¤erlerin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar istisna
kapsam› d›fl›ndad›r.”
KVK madde 37 / 1 - a bendi gere¤ince bu madde, 21.06.2006 tarihi dahil
yap›lan ifllemler için geçerli olacakt›r.
Bu tarihten önceki dönemlerde yap›lan ifllemler mülga 5422 Say›l›
KVK’nun 8 / 12. bent hükmü do¤rultusunda gerçeklefltirilecektir.
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KVK 5 / 1 - e bendine iliflkin gerekçede; istisnan›n amac›, kurumlar›n ba¤l› de¤erlerinin ekonomik faaliyetlerde
daha etkin bir flekilde kullan›lmas›na
olanak sa¤lanmas› ve kurumlar›n mali bünyelerinin güçlendirilmesi olarak
ifade edilmifltir. Bu bentte belirtilen
koflullar›n sa¤lanmas› halinde söz konusu tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri
ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve
rüçhan haklar›n›n sat›fl›ndan do¤an
kazançlar›n % 75'lik k›sm› istisnadan
yararlanacakt›r.
‹fltirak hisseleri, anonim flirketlerin
hisse senetlerini, limited flirketlere ait
ifltirak paylar›n›, sermayesi paylara
bölünmüfl komandit flirketlerin komanditer ortaklar›na ait ortakl›k paylar›n› ve ifl ortakl›klar› ile adi ortakl›klara ait ortakl›k paylar›n› ifade eder.
Esasen ifltirak kazanc› içerisinde yer
alan ve kârdan pay alma amac› tafl›yan kurucu senetleri ile intifa senetleri bentte ayr›ca say›lmak suretiyle konuya aç›kl›k getirilmifltir
‹stisnaya konu olan tafl›nmazlar, Türk
Medeni Kanunu’nda yer alan "Tafl›nmaz" olarak tan›mlanan, esas niteli¤i
bak›m›ndan bir yerden baflka bir yere
tafl›nmas› mümkün olmayan, dolay›s›yla yerinde sabit olan mallard›r.
Bunlar Türk Medeni Kanunu’nun 704
üncü maddesinde, arazi, tapu siciline
ayr› sayfaya kaydedilen ba¤›ms›z ve
sürekli haklar, kat mülkiyeti kütü¤ü-
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ne kay›tl› ba¤›ms›z bölümler olarak say›lm›flt›r. Tafl›nmazlar›n bu istisnaya konu edilebilmesi için Medeni Kanunun 705 inci maddesi gere¤ince kurum ad›na tapuya tescil edilmifl olmalar› gerekmektedir. (5520 say›l› , 2006)
2.2 TAfiINMAZ VE ‹fiT‹RAK H‹SSES‹ SATIfi KAZANCI ‹ST‹SNASININ
ESK‹ VE YEN‹ HÜKÜMLER ÇERÇEVES‹NDE DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Mülga 5422 Say›l› KVK’nun 8 / 12. madde uygulamas› ile 5520 Say›l›
KVK’nun 5 / 1 – e bendi uygulamas›na afla¤›da yer alan tabloda karfl›laflt›rmal› olarak yer verilmifltir.
KAPSADI⁄I
DÜZENLEMELER

MÜLGA KVK 8 /12

KVK 5 /1-E

2 Tam Y›l Aktifte
Kalma fiart›

En az iki tam y›l (730 gün)
süreyle aktifte bulunma
flart› bulunmakta idi.
‹fltirak Hisseleri ve
gayrimenkuller istisna
kapsam›nda idi.

Aynen korunmufltur

‹stisnan›n Kapsam›

Sat›fl Kazanc›n›n
‹stisna Oran›

‹stisna Kazanc›n
Sermayeye ‹lave
fiart›

‹fltirak Hisseleri, tafl›nmazlar,
kurucu senetleri, intifa
senetleri ve rüçhan haklar›
istisnadan faydalanmaktad›r.

Sat›fl Kazanc›n›n %75’i
Sat›fl kazanc›n›n tamam›
istisnaya konu edilmekte idi. istisna, % 25’i KV’ne tabidir.
Tam Mükellef kurumlar için ‹stisnadan yararlanmak için
sat›fl kazanc›n›n sermayeye
‹stisnadan yararlanma
ilave flart› kald›r›lm›flt›r. Sat›fl
sermayeye ilave flart›na
kazanc›n›n istisnadan
ba¤l› idi. Tam mükellef
sermaye flirketleri d›fl›ndaki yararlanan k›sm›n›n sat›fl›n
yap›ld›¤› y›l› izleyen beflinci
kurumlar ile dar mükellef
kurumlarda, sat›fltan do¤an y›l›n sonuna kadar pasifte
özel bir fon hesab›nda
kazanc›n sermayeye ilave
edilmesi flart› aranmaz, bu tutulma flart› getirilmifltir.
kazançlar özel bir fon
hesab›nda tutulur idi.

En geç sat›fl›n yap›ld›¤› y›l›
‹stisnan›n Uygulanaca¤›
izleyen ikinci takvim y›l›
Dönem ve Tahsilat
sonuna kadar tahsil edilen
fiart›
Hakemsiz Yaz›lar
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‹stisna sat›fl›n yap›ld›¤›
dönem uygulanmaktad›r.
Sat›fl bedelinin, sat›fl›n
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tutarlardan sat›fl kazanc›na
isabet edenler, tahsil
edildikleri y›llarda
sermayeye ilave edilmek
suretiyle istisnadan
yararlanmakta idi.
Gerekli Prosedürlerin Tam mükellef kurumlar
Uygulanamamas›n›n d›fl›ndaki kurumlar›n
sermayeye eklenen veya
Müeyyidesi
fon hesab›nda tutulan
kazançlar›n›n befl y›l içinde;
herhangi bir suretle
iflletmeden çekilmesi, dar
mükellef kurumlar
taraf›ndan yurt d›fl›na
transfer edilmesi veya bu
süre içinde iflletmelerin
tasfiyesi (devir, birleflme ve
bölünme halleri hariç)
halinde, bu kazançlar o y›l›n
kazanc› say›larak vergiye
tabi tutulmakta idi.

Hisse Senetlerinin
‹ktisap Tarihinin
Tespiti

yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci
takvim y›l›n›n sonuna kadar
tahsil edilmesi flartt›r.

‹ki y›l içerisinde sat›fl bedeli
tahsil edilmez ise, ayr›ca
‹stisna edilen kazançtan befl
y›l içinde sermayeye ilave
d›fl›nda herhangi bir flekilde
baflka bir hesaba nakledilen
veya iflletmeden çekilen ya
da dar mükellef kurumlarca
ana merkeze aktar›lan k›s›m
için uygulanan istisna
dolay›s›yla zaman›nda
tahakkuk ettirilmeyen
vergiler ziyaa u¤ram›fl say›l›r.
Ayn› süre içinde iflletmenin
tasfiyesi (bu Kanuna göre
yap›lan devir ve bölünmeler
hariç) halinde de bu hüküm
uygulan›r.

Bedelsiz olarak veya rüçhan Aynen korunmufltur.
hakk› kullan›lmak suretiyle
itibarî de¤eriyle elde edilen
hisse senetlerinin iktisap
tarihi olarak, sahip olunan
eski hisse senetlerinin elde
edilme tarihi esas al›n›r.

Menkul k›ymet veya
Yeni düzenleme ile menkul
Menkul K›ymet ve
k›ymet ve tafl›nmazlar›n
Tafl›nmaz Ticareti ‹le gayrimenkul ticareti ile
U¤raflanlar›n Durumu u¤raflan kurumlar›n bu amaçla kiralanmas› ile u¤raflanlar›nda
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‹stisnadan
Yararlanan
Mükellefler

ellerinde bulundurduklar›
de¤erlerin sat›fl›ndan elde
ettikleri kazançlar istisna
kapsam› d›fl›ndad›r.

istisnadan yararlanamayaca¤›
maddeye net bir flekilde
ilave edilerek madde
daralt›lm›flt›r.

Tam ve Dar bütün KV
mükellefleri istisnadan
yararlanmaktad›r.

Aynen korunmufltur.

Para karfl›l›¤› olmaks›z›n
Aktif De¤erlerin
‹vazs›z ‹ntikallerinde devir ve temlikler ile trampa
istisna kapsam›nda kabul
‹stisna Uygulamas›
edilmemektedir. Sadece
mevcut borçlar karfl›l›¤›nda
r›zaen veya icra yoluyla
devirler ve kamulaflt›rma
ifllemleri istisna kapsam›nda
de¤erlendirilmekte idi.

2.3 ÖZELL‹K ARZ EDEN
UYGULAMALAR
Konuya iliflkin olarak uygulamada
madde hükmünden hareketle, ‹dare
ile Mükellefler aras›nda ortaya ç›kan
önemli ihtilaflar afla¤›da yer alan bölümlerde özetlenmifltir.
2.3.1 Grup fiirketleri Aras›nda
Gerçeklefltirilen Sat›fl ‹fllemlerinde
‹stisna Uygulamas›
Yeni madde düzenlemesinde de,
grup içi sermaye flirketleri aras›ndaki
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Aktif kalemlerin para
karfl›l›¤› olmaks›z›n devir ve
temliki, takas› gibi ifllemler
istisna kapsam›na
girmemektedir. Ancak, bu
tür k›ymetlerin mevcut
borçlar karfl›l›¤›nda r›zaen
veya icra yoluyla devredilmesi
ifllemleri ile kamulaflt›rma
ifllemleri, kurumlar›n
finansman olanaklar›n›
art›raca¤›ndan istisna
uygulamas› kapsam›nda
bulunmaktad›r.

sat›fllar dolay›s› ile elde edilen kazanca istisna uygulan›p uygulanamayaca¤› konusunda bir belirleme yap›lmam›flt›r.
Ancak ‹lgili madde gerekçesinde; istisnan›n temel amac›n›n kurumlar›n
mali yap›lar›n›n güçlendirilmesinin
teflviki oldu¤unu, ekonomik aç›dan
firmalara ilave imkan sa¤lamayan ifllemlerin istisna kapsam› d›fl›nda kalaca¤› ifade edilmifltir. Bu ba¤lamda,
kurumlar›n yönetimini etkileyecek flekilde birbiriyle iliflkili kifli veya kurum-
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lar ya da ayn› gruba dahil flirketler
aras›nda yap›lacak tafl›nmaz ve ifltirak
hissesi sat›fllar›ndan fiktif olarak elde
edilecek kazançlara istisna uygulanmas›n›n söz konusu olmayaca¤› dile
getirilmifltir.
Kanaatimizce, ilgili madde metninde grup içi sat›fllarda istisna
uygulamas›n› k›s›tlay›c› bir flart
öngörülmedi¤inden dolay›, bu tür
sat›fllar›n transfer fiyatlamas› veya örtülü sermaye niteli¤i tafl›mamalar› kayd› ile istisnadan faydalanmas› gerekmektedir.
Nitekim geçmifl dönem uygulamalar›nda konuya iliflkin olarak verilen
Özelge, Dan›fltay Kararlar› ve Vergi
Dava Daireleri Genel Kurul (VDDGK)
Kararlar› da sat›fl iflleminde muvazaa
olmad›¤› sürece sat›fl kazanc›n›n istisnadan yararlanmas› gerekti¤i yönündedir. (Çok nadir de olsa grup flirketler aras›ndaki sat›fl ifllemlerinde istisnan›n uygulanmamas› gere¤ini ifade
eden kararlar da bulunmaktad›r)
Verilen baz› kararlar afla¤›da özetlenmifltir:
• Dan›fltay 4. Dairenin 28.12.2001
tarih, 2000/4551 Esas ve 2001/5929
say›l› karar›nda; ayn› gruba dahil flirketler aras›nda yap›lan sat›fllar›n da
KVK geçici 23. maddesindeki istisnadan yararlanmas› mümkündür.
• VDDGK’nun 20.04.2001 tarih,
2001/67 Esas ve 2001/188 say›l› kaHaziran - Temmuz
Y›l: 2006 Say›: 76

rar›nda; grup flirketleri aras›nda yap›lan gayrimenkul sat›fllardan do¤an
kazançlar için KVK’nun Geçici 23.
maddesindeki istisnadan yararlan›labilir.
• 10.12.1998 Tarihli verilen bir Özelgede; örtülü kazanç ve örtülü sermaye niteli¤i tafl›mamas› kayd›yla, ayn›
gruba ba¤l› flirketler aras›ndaki sat›fllar da KVK Geçici 28. madde kapsam›nda istisnadan yararlan›labilir.
(Ürel, 2005)
2.3.2 Elde Edilen Sat›fl Bedeli ‹le
Tekrardan Gayrimenkul veya ‹fltirak
Hissesi ‹ktisap Edilmesi Halinde
‹stisna Uygulamas›
Bu konuya iliflkin olarak madde gerekçesinde afla¤›da yer alan aç›klamalara yer verilmifltir.
Elden ç›kar›lan tafl›nmaz veya ifltirak
hissesinden sa¤lanan likiditenin yine
at›l hale dönüflmesine neden olacak
flekilde fonksiyonel olarak benzer sabit k›ymetlere kanalize edilmesi durumu, istisna uygulamas› ile sa¤lanmas› öngörülen amaca uygun düflmeyecektir. Örne¤in, flehrin bir bölgesindeki kullan›lmayan bir arazinin sat›l›p
baflka bir bölgesinden bir süre sonra
rant sa¤lamak amac›yla yeni bir arazi
al›nmas› durumunda, firman›n faaliyetleri aç›s›ndan sa¤lanm›fl ekonomik
katk› söz konusu olmayaca¤›ndan, istisnan›n amac›na ters düflmektedir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Di¤er taraftan, flehrin kenar mahallesinde bulunan bir binan›n sat›larak,
flehir merkezinde faaliyet göstermek
amac›yla merkezde bir bina al›nmas›
durumunda ise, firma faaliyetleri aç›s›ndan aç›k bir ekonomik katk› söz
konusu oldu¤undan istisna uygulamas›n›n amac›na uygun bulunmaktad›r. Geçmifl dönemlerde bu tür uygulamalar ile ilgili olarak;
•Dan›fltay kararlar›nda böyle bir k›s›tlaman›n uygun görülmedi¤i,
•Sonuçlanan davalar›n ‹dare aleyhine oldu¤u ve
•Madde metninde istisna kapsam›
d›fl›nda oldu¤u ifade edilmedi¤inden
dolay›
Elde edilen sat›fl bedeli ile ayn›
türden gayrimenkul veya ifltirak
hissesi iktisap edilmesi halinde istisna uygulamas›n›n yap›lmas› gerekti¤i kanaatindeyiz.
2.3.3 Kur – Vade Farklar›n›n ‹stisna
Uygulamas› Karfl›s›ndaki Durumu
Sat›fl›n vadeli yap›lmas› halinde sat›fl
kar›n›n ve dolay›s› ile istisnaya esas
kazanc›n tespiti de özellik arz etmektedir. Keza, vadeli sat›flta vade fark›ndan kaynaklanan gelir ve kur fark›ndan kaynaklanan gelir veya giderin
ortaya ç›kmas› muhtemeldir.
Kanaatimizce vadeli sat›fllarda,
vade fark› ve kur fark› sat›fl bedelinin bir unsurudur. Dolay›s› ile va-
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de fark› ve kur fark›n›n da toplam
sat›fl bedeli içinde de¤erlendirilmesi ve bu çerçevede istisna kazanc›n hesaplanmas›nda dikkate
al›nmas› gerekir.
Bu ba¤lamda vadeli sat›fllarda, sat›fl
yap›ld›ktan sonraki tarihlerde oluflan
vade fark› ve kur fark› gelirlerinin; %
75’lik k›sm›, pasifte özel bir fon hesab›nda (549 Özel Fonlar ) muhasebelefltirilmelidir. % 25’lik k›sm› ise gelir
tablosunda uygun hesaplara (646
Kur Fark› Gelirleri Hesab› ve 649 Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir Ve
Karlar Hesab›) gelir olarak kaydedilmelidir. Kur fark› gideri oluflmas› halinde, kur fark› giderinin % 75’lik k›sm› öz kaynaklar da yer alan fon hesab›ndan düflülmek suretiyle (ters kay›tla) muhasebelefltirilmelidir. % 25’lik
k›sm› ise gelir tablosuna uygun hesapta (780 Finansman Gideri Hesab›nda) gider olarak kaydedilmelidir.
Vergi ‹daresinin konuya iliflkin olarak
farkl› yönlerde verilmifl Özelgeleri
mevcut olup, konu istikrar kazanm›fl
de¤ildir. Buna karfl›l›k Dan›fltay’›n bedelin daha sonra tahsil edilmesine
ba¤l› olarak elde edilen kur fark› gelirinin de di¤er flartlar›n sa¤lanm›fl olmas› kayd›yla istisnadan yararland›r›laca¤› yönünde karar› mevcuttur.
• Dan›fltay 4. Dairenin 12.12.2002
tarih, 2001/4085 Esas ve 2002/3793
say›l› karar›nda; ifltirak hissesi sat›fl›n-
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d a b e d e l i n d a h a s o n r a t Bu
a h istisna
s i l eile
d ilgili
i l m olarak
eönceki uygusine ba¤l› olarak elde edilen kur fark› lamalara k›yasla benzerlik ya da farkgelirinin de KVK’nun Geçici 28. mad- l›l›k gösteren belli baz› özellikler afladesindeki istisnadan yararlanmas› ¤›da özetlenmifltir :
mümkündür. (Ürel, 2005)
• Kurumlar›n belli flartlar›n varl›¤› halinde, ifltirak hisseleri ve gayrimenkul3. TAfiINMAZ VE ‹fiT‹RAK H‹SSES‹
lerinin teslimlerinde istisna uygulanaSATIfi KAZANCI ‹ST‹SNASININ
cakt›r. KVK’na göre kurum say›lanlar;
KDV, BSMV, TAPU KADASTRO
sermaye flirketleri, kooperatifler, iktiHARÇLARI VE DAMGA VERG‹S‹
sadi kamu müesseseleri, dernek ve
ÇERÇEVES‹NDE
vak›flara ait iktisadi iflletmeler ve ifl
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
ortakl›klar›d›r.
3.1 KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
• KDV istisnas› uygulanabilmesi için
‹ST‹SNASI (KDVK MD. 17/4-r )
kurumlar›n ifltirak hisseleri ve gayri5281 say›l› Kanunun 33. maddesiyle
menkulleri en az iki tam y›l (730 gün)
KDVK’nun 17/4. maddesine eklenen
süreyle elde tutmas› gerekmektedir.
(r) bendiyle; Geçici 10. madde yerine
geçmek ve 01.01.2005’ten itibaren • Sat›fl tutar› ne olursa olsun, sat›fluygulanmak üzere kurumlar›n ifltirak tan kar ya da zarar oluflup oluflmad›hissesi ve gayrimenkul sat›fllar›nda ¤›na ve KV aç›s›ndan istisnadan yararlan›l›p yararlan›lmad›¤›na bak›lKDV istisnas› getirilmifltir.
maks›z›n, di¤er flartlar mevcutsa KDV
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun
istisnas› uygulanacakt›r.
17. maddesinin 4 numaral› f›kras›na
eklenen (r) bendi; “Kurumlar›n en • ‹stisna kapsam›ndaki k›ymetlerin tiaz iki tam y›l süreyle aktiflerinde caretini yapanlar›n bu amaçla ellerinyer alan ifltirak hisseleri ile gayri- de bulundurduklar› ifltirak hisseleri ve
menkullerinin sat›fl› suretiyle ger- gayrimenkul teslimleri bu istisnan›n
çekleflen devir ve teslimleri, ban- kapsam›nda de¤ildir.
kalara borçlu olanlar›n ve kefilleri- • ‹stisna “sat›fl” akdine dayal› teslimnin borçlar›na karfl›l›k gayrimen- ler için geçerli olup ba¤›fl vb. bedelsiz
kul ve ifltirak hisselerinin (müza- teslimlerde geçerli de¤ildir.
yede mahallerinde yap›lan sat›fl- • Bu flekilde teslim edilen k›ymetlerin
lar dahil) bankalara devir ve tes- iktisab›nda yüklenilen ve teslimin yalimleri.” katma de¤er vergisinden is- p›ld›¤› döneme kadar indirim yoluyla
giderilemeyen Katma De¤er Vergisi,
tisna edilmifltir. (Pur, 2006, 21)
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teslimin yap›ld›¤› hesap dönemine
iliflkin Gelir veya Kurumlar Vergisi
matrah›n›n tespitinde gider olarak
dikkate al›n›r.
• Asl›nda ifltirak hisseleri, hisse senedi, hisse senedi ilmuhaberi fleklinde
olabilece¤i gibi, böyle bir belgeyede
ba¤lanmam›fl olabilir. Bize göre hisse
senedine ba¤lanm›fl olsun olamas›n
ifltirak hisselerinin sat›fl› zaten 17/4(g) bendinde istisnad›r. Burada 2 y›l
elde tutma flart› kan›m›zca KVK ile
uyum sa¤lamas› aç›s›ndan konulmufltur. (Söyler ve Zafer, 2006, 92).
3.2 BSMV ‹ST‹SNASI (G‹DER
VERG‹LER‹ KANUNU MD. 29 / V)
Gider Vergileri Kanunu’nun istisnalara iliflkin 29. maddesinin “v “ bendi
gere¤ince; KVK’nun 8 / 12. bendi
kapsam›nda yap›lan sat›fllarda lehe
al›nan paralar üzerinden BSMV hesaplanmayacakt›r. BSMV istisnas›, sat›fllar› BSMV’ye tabi olan banka ve sigorta flirketleri için geçerli bulunmaktad›r.
3.3 TAPU VE KADASTRO HARCI
‹ST‹SNASI
KVK’nun geçici 28. maddesinde yer
alan tapu ve kadastro harçlar› istisnas›n›n yürürlü¤ü 31.12.2004 tarihinde
son bulmufl olup, konuya iliflkin olarak da Harçlar Kanunu’nda ayr› bir
düzenleme yap›lmad›¤›ndan dolay›
01.01.2005 tarihinden itibaren KVK
Hakemsiz Yaz›lar
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Md. 8 / 12 kapsam›nda yap›lacak sat›fllarda tapu ve kadastro harc› istisnas› uygulanmas› söz konusu de¤ildir. Yani bu kapsamdaki sat›fllar, normal flartlarda art›k tapu ve kadastro
harc›na tabi hale gelmifltir.
3.4 DAMGA VERG‹S‹ ‹ST‹SNASI
(2 SAYILI TABLO IV / 35. SIRA)
5281 Say›l› Kanun’un 8. maddesi ile,
DVK’nun “ Damga Vergisinden ‹stisna Edilen ka¤›tlar” bafll›kl› (2) say›l›
tablosunun IV- Ticari ve Medeni ‹fllerle ‹lgili Ka¤›tlar bafll›kl› bölümüne afla¤›da yer alan 35. f›kra eklenmifltir.
“KVK Md. 8/12. madde kapsam›ndaki ifllemler nedeniyle düzenlenen ka¤›tlar”. Bu düzenleme ile ifltirak hisseleri ve gayrimenkullerin sat›fl kazanc›
istisnas› kapsam›ndaki ifllemleri kal›c›
olarak DV’nden istisna edilmifltir.
BSMV ve DV istisnas›na iliflkin hükümlerde 5422 say›l› KVK’nun 8/12.
maddesine at›f yap›lmaktad›r. 5520
Say›l› Kanundan sonra bu hükümlerin
uygulan›p uygulanmayaca¤› hususunda tereddütler oluflmas› mümkündür. Bununla birlikte, 5520 Say›l›
Kanunun Geçici 1. maddesinin 5. f›kras›nda yer alan “ Di¤er kanunlarda
5422 Say›l› Kanuna yap›lm›fl at›flar, ilgili oldu¤u madde itibari ile
bu Kanuna yap›lm›fl say›l›r” hükmü an›lan istisnalar›n 5520 say›l› Kanundan sonra da uygulanmas›na imkan tan›maktad›r. (Akyol, 2006, 48)
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4. ÖRNEK UYGULAMA
ÖRNEK: Aktife girifl tarihi 2000 y›l› Ocak ay› olan bir binan›n muhasebe kay›tlar›ndaki maliyet bedeli 500.000 YTL, Enflasyon Düzeltme Fark› 1.500.000
YTL’d›r. (Düzeltilmifl De¤eri 2.000.000 YTL’d›r) Birikmifl amortisman tutar›n›n düzeltilmifl de¤eri ise 150.000 YTL’d›r. Gayrimenkul May›s / 2006 döneminde 2.850.000 YTL’na sat›lm›fl ve bedeli peflin olarak tahsil edilmifltir. fiirketin bu ifllemi d›fl›nda hiçbir faaliyeti bulunmamaktad›r.
KVK 5. Madde / 1 – e Bendi Çerçevesinde Yap›lacak Muhasebe Kay›tlar›
1-)---------------------------------------------- 05.2006 ---------------------------------------------------102 BANKALAR
2.850.000
257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR
150.000
252 B‹NALAR
2.000.000
252.01 Maliyet Bedeli :
500.000
252.99 Enflasyon fark› :
1.500.000
549 ÖZEL FONLAR
750.000
549.01 Gayrimenkul Sat›fl Kar› ‹stisnas›
679 D‹⁄ER OLA⁄. GEL.VE KAR.
250.000
Gayrimenkul Sat›fl ‹flleminin Kay›tlara Al›nmas›
2-)---------------------------------------------- 12.2006 ---------------------------------------------------679 D‹⁄ER OLA⁄. GEL.VE KAR.
250.000
690 DÖNEM K / Z
250.000
Dönem Sonu ‹fllemlerinin Kay›tlara Al›nmas›
3-)---------------------------------------------- 12.2006 ---------------------------------------------------690 DÖNEM K / Z
250.000
691 DÖNEM KARI VERG‹ VE D‹⁄. YAS. YÜK. KARfi.
50.000
692 DÖNEM NET K / Z
200.000
Vergi Karfl›l›¤›n›n ve Dönem Net Kar›n›n Kay›tlara Al›nmas›
-------------------------------------------- / ----------------------------------------------------------------
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4-)---------------------------------------------- 12.2006 ---------------------------------------------------692 DÖNEM NET K / Z

200.000

590 DÖNEM NET KARI

200.000

Dönem Net Kar›n›n Bilançoya Virman Kayd›
5-)---------------------------------------------- 12.2006 ---------------------------------------------------691 DÖNEM KARI VERG‹ VE D‹⁄. YAS. YÜK. KARfi.

50.000

370 DÖNEM KARI VERG‹ VE D‹⁄. YAS. YÜK. KARfi.

50.000

Dönem Kar› Üzerinden Kurumlar Vergisi Karfl›l›¤›n›n Ayr›lmas›
-------------------------------------------------- / ---------------------------------------------------------------750.000.-YTL tutar›nda istisnadan yararlan›ld›¤›n›n beyanname üzerinde gösterilimi flu flekilde yap›lmal›d›r. ‹lk önce 750.000.-YTL istisna tutar›, KKEG olarak beyannameye dahil edilmeli, daha sonra zarar dahi olsa indirilecek istisnalar bölümünden “gayrimenkul sat›fl kazanc› istisnas›” seçilerek indirim konusu yap›lmal›d›r.
Örnek uygulamada sat›fl kazanc›n›n % 25’lik (250.000 YTL’l›k) k›sm›
vergiye tabi tutulmufl olup, vergi sonras› tutar olan 200.000.-YTL’s›n›n
ortaklara da¤›t›m› veya sermayeye ilavesi mümkündür.
‹stisna kapsam›nda de¤erlendirilen ve fon hesab›nda izlenen 750.000.YTL’s›, 2011 y›l›n›n sonuna kadar (sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen 5. y›l›n
sonu) sermayeye ilave d›fl›nda herhangi bir iflleme konu edilmemelidir. 2012 y›l›n›n bafl›ndan itibaren (5. y›ldan sonra) kazanc›n da¤›t›m›
mümkündür.
5. SONUÇ
KVK’nun 5. maddesinin 1 / e bendi hükmü gere¤ince yeni düzenlemenin eski düzenlemeden temel farkl›l›klar›:
• ‹stisna oran›n›n %100’den % 75’e indirilmesi,
• Sermayeye ilave flart›n›n kald›r›lmas›,
• ‹stisnan›n sat›fl›n yap›ld›¤› dönemde uygulanacak olmas›,
• Sat›fl kazanc›n›n istisnadan yararlanan k›sm›n›n sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen
beflinci y›l›n sonuna kadar pasifte özel bir fon hesab›nda tutulmas›
gibi uygulamalard›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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K V K m a d d e 3 7 / 1 - a b e nKAYNAKÇA
di gere¤ince, bu madde 21.06.2006 tarihi dahil
“5520 Say›l› KVK’nun 5. maddesinin
sonraki dönemlerde yap›lan ifllemler
için geçerli olacakt›r. Bu tarihten ön- 1. f›kras›n›n e bendinin gerekçesi”
ceki dönemlerde yap›lan ifllemler (2006) Resmi Gazete 21.06.2006 Tarih
mülga 5422 Say›l› KVK’nun 8 / 12. ve 26025 Say›
Madde hükmü do¤rultusunda gerAkyol, M. Emin (2006); “Yeni Kurumlar
çeklefltirilecektir.
Vergisi Kanununa Göre Tafl›nmaz ve ‹fltiAyr›ca istisna uygulamas›nda, madde
hükmü ve madde gerekçesinden ha- rak Hissesi Sat›fl Kazanc› ‹stisnas›”, Vergi
reketle ortaya ç›kan tereddütler, Ver- Dünyas›, (A¤ustos ), Say›: 300,
gi ‹daresi ile Mükellefler aras›nda y›l- Pur, Hüseyin Perviz (2006) Gayrimenlard›r hukuki ihtilafa sebebiyet ver- kulde Vergi Uygulamalar›, ‹stanbul :
mekte olup, bu ihtilaflar bir an önce
çok net düzenlemeler yap›lmak sure- [yayl. y.]
ti ile ortadan kald›r›lmal›d›r. ‹flletme- Söyler, Halil ve Zafer, Ersin; (2006) 2006 Verler; konuya iliflkin tereddüt yaratan gi ve Pratik Bilgiler Rehberi, ‹stanbul [yayl. y.]
ve farkl› uygulamalara konu olan durumlarda, ileride ortaya ç›kmas› muh- Ürel, Gürol; (2005) Gayrimenkul ve ‹fltemel sonuçlar› göz önüne alarak ha- tirak Hissesi Sat›fl Kazanc› ‹stisnas›,
reket etmelidirler.
E-Yaklafl›m (May›s) Say› : 22
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Ö ZEL (YAP-SAT) ‹NfiAAT

F‹RMALARINDA MAL‹YET S‹STEM‹N‹N
OLUfiTURULMASI
Ö¤r. Gör. Ender BOYAR
Fatih Üniversitesi ‹stanbul Meslek Yüksek Okulu
Ö¤r. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜfi
Fatih Üniversitesi ‹stanbul Meslek Yüksek Okulu

G‹R‹fi
Ülkemizde inflaat faaliyetleri vergisel aç›dan iki flekilde düzenlenmifltir.
- Özel inflaat iflleri
- ‹nflaat taahhüt ve onar›m iflleri.
Taahhüt fleklinde yürütülen inflaat iflleriyle, özel inflaat iflleri gerek hukuki yap›lar› gerekse muhasebe usul ve esaslar› ile vergilendirme aç›s›ndan farl› olarak düflünülmüfltür. Özel inflaatlar, Vergi Hukukunda bir üretim iflletmesi olarak, inflaat taahhüt onar›m iflleri ise bir hizmet iflletmesi olarak düzenlenmifltir. Bu farkl›l›k firmalar›n maliyet sistemleri oluflturulurken farkl›l›klar› da beraberinde getirmifltir.
1. ÖZEL (YAP-SAT) ‹NfiAAT F‹RMALARININ ÖZELL‹KLER‹
Özel inflaatlar, kar elde etmek amac›yla kendileri ya da baflkalar›na ait arsalar üzerinde konut, iflyeri vb. yap›lar› infla ederek bunlar› satan firmalard›r.
Özel inflaat flirketleri bir üretim iflletmesidir. üretim iflletmesi olarak bir yanda inflaat›n alt yap›s›n› oluflturan arsa yada arazi, di¤er yanda ilk madde ve
malzeme kullan›m›(kum çimento, tu¤la…) ve iflçilik ile birlikte arsa ve arazi
üzerine yap›lan binalar inflaat ifllerinin bir üretim ifllevi oldu¤unu bize göstermektedir. Arsa ve arazi üzerine ilk madde ve malzemeyi kullanarak yap›lan
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bina tam anlam›yla bir üründür. Bu
nedenle tamamlanm›fl olan bir inflaat
mamul olarak kabul edilir.

kabul ederek, gelir tablosu hesaplar›na aktar›r. Bu yöntemi kendi içinde
ikiye ay›rmam›z mümkündür.

Özel inflaat firmalar›nda maliyet sistemi oluflturulurken bu unsur göz
önünde bulundurulur ve sistem bir
üretim iflletmesi olarak düflünülerek
oluflturulur.

1.1.1.Tam Maliyet Yöntemi
Geleneksel maliyet yöntemi olarak
kabul edilen tam maliyet yöntemi uygulamada en çok kullan›lan yöntemdir. Bu yöntemde üretimle ilgili tüm
maliyetler yani direkt hammadde, direkt iflçilik ve g.ü. g. giderleri sabit ve
de¤iflken olmas›na bak›lmaks›z›n üretilen mamul maliyetine aktar›larak
stoklarda gösterilir. Üretim faaliyeti
d›fl›nda kalan tüm giderler ise (araflt›rma gelifltirme, pazarlama, genel
yönetim) mamul maliyetine aktar›lmay›p do¤rudan do¤ruya dönem gideri olarak kabul edilir ve gelir tablosu hesaplar›na aktar›l›r. V.U.K. muz
iflletmelerde tam maliyet yönteminin
kullan›m›n› zorunlu k›lm›flt›r.

1.MAL‹YET S‹STEM‹N‹N
OLUfiTURULMASI
Bir iflletmede maliyet sisteminin oluflturulmas›nda üç farkl› maliyet yönteminin bir araya getirilmesi gerekir. Bu
yöntemler
—Maliyetlerin kapsam›na göre maliyet yöntemleri
—Maliyetlerin saptanma tarihine göre maliyet yöntemleri
—Maliyetlerin saptanma flekline göre
maliyet yöntemleridir.
‹flletmede bir maliyet sisteminden
söz edebilmek için üç gurup maliyet
yönteminin her birinden bir yöntemin al›narak bir araya getirilmesi gerekir. Bu maliyet yöntemlerinin alt
yöntemlerini flu flekilde s›ralayabiliriz.
1.1.Maliyetlerin Kapsam›na Göre
Maliyet Yöntemleri
Maliyetleri kapsam›na göre s›n›fland›rmada iflletme yönetimi kulland›¤›
yönteme göre baz› maliyetleri mamul
maliyeti olarak kabul ederken baz›
maliyetleri de dönem gideri olarak
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1.1.2. K›smi Maliyet Yöntemi
K›smi maliyet Yöntemi direkt ve de¤iflken maliyet yöntemi olarak ikiye
ayr›l›r.
1.1.2.1. Direkt Maliyet Yöntemi
Direkt maliyet yöntemini kullanan iflletmeler mamulün maliyetine sadece
direkt hammadde ve direkt iflçilik giderleri aktar›rlar. Genel üretim giderleri ise dönem gideri olarak kabul edilerek, dönemin gelir tablosunda yer
al›r. Hiçbir zaman stok olarak gelecek
dönemlere aktar›lmaz.
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1.1.2.2. De¤iflken Maliyet Yöntemi
De¤iflken maliyet yöntemini kullanan
iflletmeler direkt hammadde, direkt
iflçilik ve de¤iflken genel üretim giderleri mamul maliyeti olarak kabul
eder. Di¤er giderler ise dönem gideri
olarak kabul ederek gelir tablosu hesaplar›na aktar›rlar.
1.1. 2.3.Normal Maliyet Yöntemi
Normal maliyet yönteminde direkt ilk
madde ve malzeme maliyetleri, direkt iflçilik maliyetlerinin tamam› mamul maliyetine yüklenirken, genel
üretim giderleri ise kullan›lan kapasiteye düflen maliyetlerin, üretim maliyetine yüklendi¤i bir yöntemdir.
1.2. Maliyetlerin Saptanma Tarihine
Göre Maliyet Yöntemleri
Maliyetlerin, faaliyetlerin yap›lmas›ndan sonra fiili (gerçek) tutarlar› esas
al›narak tespit edilmesi halinde fiili
maliyet yönteminden, faaliyetin yap›lmas›ndan önce saptanmas› halinde
ise tahmini veya standart maliyet
yöntemlerinden söz edilir.
1.2.1. Fiili Maliyet Yöntemi
‹flletmenin belirli bir dönemde üretti¤i mamullere ait gerçekleflen tüm giderler o dönemde üretilen mamullerin maliyetine aktar›l›r. ‹flletmenin elde etti¤i fiili maliyetler, gerçek durumu göstermesi bak›m›ndan, yönetimin her zaman ihtiyaç duydu¤u mali-
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yetlerdir. Ancak bu yöntem ile elde
edilen maliyetlerin kontrolü mümkün
de¤ildir. Çünkü bu yöntemde maliyetlerin karfl›laflt›r›lmas›nda kullan›lacak veriler yoktur.
1.2.2. Tahmini Maliyet Yöntemi
Maliyetler, sadece geçmifl dönemlerin sonuçlar›na ve gelecekteki olas›
geliflmelere göre istatistiksel baz› verilerden faydalanarak dönem sonunda gerçekleflecek maliyetlerin tahmin
edilmesidir.
Bu yöntemde maliyetler, bilimsel olmayan bir biçimde geçmifl verilerden
yararlan›larak tahmin edilir.
1.2.3. Standart Maliyet Yöntemi
Üretilen mamul maliyetlerinin üretim
yap›lmadan önce, giderlerin bilimsel
esaslarla belirlenmifl tutarlar esas al›narak saptand›¤› bir yöntemdir. Bu
yöntemde maliyet sistemi içerisinde
ortaya ç›kan giderler gerçekleflmifl tutarlar› ile izlenirken üretime standart
tutarlar› ile yans›t›l›rlar. Fiili ve standart tutarlar aras›nda sapma ad› verilen farklar, fark hesaplar›na aktar›l›rlar.Dönem sonunda vergi kanunlar›
kar›n fiili de¤ere göre hesaplanmas›n› istedi¤i için fark hesaplar› kapat›larak, standart de¤erler fiili de¤erlere
çevrilir.
Standart maliyetler; mamul maliyetinin belirlenmesi, mamul fiyatlar›n›n

Haziran - Temmuz
Y›l: 2006 Say›: 76

218 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

s a p t a n m a s › , b ü t ç e l e r i n dYöntem
ü z e n birbirini
l e n m eizleyen
veya birbirisi, baflar› ölçüsü, planlama ve maliyet ne ba¤l› aflamalarda sürekli olarak ve
kontrolüne iliflkin kararlar›n al›nma- seri halde birbirine benzer mamul
s›nda fiili maliyetlere göre kesin ola- üreten iflletmelerde kullan›l›r. Bu yöntemi kullanan iflletmelere örnek olarak üstünlük sa¤larlar.
‹flletme dönem içinde maliyetlerini rak Lastik, boya, otomobil, un, kastandart maliyet sistemine göre kay›t ¤›t,dokuma fleker fabrikalar› verilebialt›na alsa da, dönem sonunda mu- lir.
hasebe kay›tlar›ndaki de¤erleri fiili
sisteme çevirir. Çünkü vergisel aç›dan
fiili sitem dikkate al›n›r.
1.3. Maliyetlerin Saptanma fiekline
Göre Maliyet Yöntemleri
‹flletmede mamullerin birim maliyetinin hesaplanmas›nda kullan›lan yöntemlerdir. Siparifl, safha ve siparifl ve
safha yöntemlerinin karmas›ndan
oluflur.
1.3.1. Siparifl Maliyet Yöntemi
Belli partiler halinde üretim yapan ve
her partide üretilen mamullerden çok
farkl› nitelikte üretim yapan iflletmeler, her bir mamul gurubunun maliyetini ayr› ayr› hesaplayabilmek için kulland›klar› bir yöntemdir. Bu yöntem
inflaat, uçak, gemi, makine, mobilya,
haz›r giyim, yay›nevi gibi büyük ve
birbirinden ba¤›ms›z birimler üreten
iflletmeler taraf›ndan kullan›l›r.
1.3.2. Safha (Evre)Maliyet Yöntemi
Bir birine benzer ve tek tip mamul
üreten iflletmelerde genelde safha
maliyet yöntemi kullan›lmaktad›r.
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1.3.3. Siparifl ve Safha Maliyet
Yöntem Karmas›
Baz› iflletmeler ilk etapta seri halde
bir üretim yaparken daha sonra seri
halde üretti¤i bu parçalar› birlefltirerek nihai mamul haline müflterinin istekleri do¤rultusunda getirebilirler.
Bu tip iflletmeler seri halde üretimin
yap›ld›¤› bölümlerde safha maliyet
sistemini kullan›rken, müflterinin siparifli üzerine üretilen parçalar›n nihai
mamul haline getirilmesinde ise siparifl maliyet yöntemini kullanabilirler.
Genellikle uçak, otomobil, buzdolab›,
televizyon üreten iflletmelerde bu
yöntem kullan›labilir.
2. ÖZEL ‹NfiAAT F‹RMALARINDA
MAL‹YET S‹STEM‹N‹N
OLUfiTURULMASI
2.1. Maliyetlerin Kapsam›na Göre
Maliyet Yöntemlerinin Oluflturulmas›
Maliyetlerin kapsam›na göre maliyet
yöntemlerinin uygulamas›nda vergi
kanunlar› zorunluluk getirmifltir. ‹nflaat Firmalar› muhasebe kay›tlar›nda
Tam maliyet yöntemini uygulamakla
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yükümlüdürler. Fakat özel inflaat firmalar› isterlerse maliyet ve karl›l›k hesaplamalar›nda di¤er yöntemleri gayri resmi olarak uygulayabilirler.
Özellikle inflaat firmalar› de¤iflken
maliyet yöntemini kullanarak planlama, kontrol ve karar alma ve performans de¤erlemesinde daha etkin
olabilirler. Çünkü de¤iflken maliyet
yönteminde elde edilen karlardaki art›fl/azal›fl faaliyet hacmindeki de¤iflime ba¤l›d›r. Bu yöntemle özel inflaat
firmas› yöneticileri finansal tablolar›
daha kolay bir flekilde anlama imkân›na kavuflmufl olurlar.
2.2. Maliyetlerin Saptanma Tarihine
Göre Maliyet Yöntemlerinin
Oluflturulmas›
Özel inflaat firmalar› maliyetlerin saptanma tarihine göre maliyet yöntemlerinin seçimini üst yönetimin istekleri do¤rultusunda belirler. Firma üst
yönetimi maliyetlerin kontrolü, maliyet azatl›m›, performans ölçümü konular›nda etkinlik istiyorsa o zaman
Standart maliyet yöntemini benimsemelidir. Bu yöntemin uygulama aflamas›nda maliyetlerin ortaya ç›kmas›
ve tamamen uzmanl›k gerektirmesi
her iflletme için uygulanabilirli¤ini etkilemektedir.
Özel inflaat firmalar› bunun d›fl›nda
maliyetlerini gerçeklefltikten sonrada
kay›t alt›na almak isterlerse o zaman-
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da fiili maliyet sistemini uygulayacaklard›r.
2.3. Maliyetlerin Saptanma fiekline
Göre Maliyet Yöntemlerinin
Oluflturulmas›
Özel inflaat firmalar›nda yap›lan her
inflaat›n özellikleri (Kat say›s›, metrekaresi,arsa fiyat›…)bir birinden farkl›
oldu¤u için inflaatlara ait maliyetlerin
ayr› ayr› hesaplanmas› gerekecektir.
Yani inflaat firmas› yapm›fl oldu¤u
her inflaat›n maliyetini ayr› hesaplayacak ve bunu ayr› hesaplarda gösterecektir. Bu nedenle maliyetlerin saptanma flekline göre özel inflaatlar “ siparifl maliyet sistemini kullanacaklard›r”. ‹nflaatlar için ortak yap›lan giderler ise inflaatlara kullan›m ölçüsünde her inflaata ayr› ayr› da¤›t›l›r.
3. S‹STEM‹N KURULMASIYLA
‹LG‹L‹ ÖRNEKLER
‹nflaat firmalar› maliyet sistemlerini
olufltururken, kendi faaliyet alanlar›na uygun kanunlar›n, uygulanmas›n›
flart kofltu¤u ve yönetim politikalar›na uygun yöntemleri seçerler. Bu nedenle inflaat firmalar›n›n maliyet sistemleri birbirinden farl› olabilir.
Örnek 1 :
Maliyetlerin Kapsam›na Göre: ‹nflaat firmas› vergi kanunlar›na uygun
olarak belirlemek istemektedir.
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Maliyetlerin Saptanma Tarihine Göre: Firma Üst yönetimi maliyetlerini
kontrol alt›nda tutmak istemektedir.
Maliyetlerin Saptanma fiekline Göre: ‹nflaat firmas› burada faaliyet alan›na uygun olarak siparifl maliyet sistemini kullan›r.
Maliyet Sistemin Oluflturulmas›
Maliyetlerin Kapsam›na Göre :
Maliyetlerin Saptanma Tarihine Göre:
Maliyetlerin Saptanma fiekline Göre:

Tam maliyet sistemi
Standart maliyet sistemi
Siparifl maliyet sistemi

Örnek 2 :
Maliyetlerin Kapsam›na Göre: ‹flletme resmi kay›tlar›nda vergi kanunlar›na
uymak zorundad›r. iflletme yönetimi ayr›ca de¤iflken maliyet yöntemine göre
de maliyetlerini görmek istemektedir.
Maliyetlerin saptanma Tarihine Göre: Üst yönetim maliyetlerini kontrol alt›nda tutmak istemektedir.
Maliyetlerin Saptanma fiekline Göre: ‹nflaat firmas› burada faaliyet alan›na uygun olarak siparifl maliyet sistemini kullan›r.
Maliyet Sistemin Oluflturulmas›
Maliyetlerin Kapsam›na Göre :
Vergisel aç›dan tam maliyet sistemi tutulurken, yönetsel aç›dan De¤iflken maliyet sistemi üzerinden kararlar al›n›r.
Maliyetlerin Saptanma Tarihine Göre:
Standart maliyet sistemi
Maliyetlerin Saptanma fiekline Göre:
Siparifl maliyet sistemi
Örnek 3 :
Maliyetlerin Kapsam›na Göre: ‹nflaat firmas› vergi kanunlar›na uygun olarak belirlemek istemektedir.
Maliyetlerin saptanma Tarihine Göre: Üst yönetim maliyetler gerçeklefltikten sonra kay›t alt›na al›nmas›n› istemektedir.
Maliyetlerin Saptanma fiekline Göre: ‹nflaat firmas› burada faaliyet alan›na uygun olarak siparifl maliyet sistemini kullan›r.
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Maliyet Sistemin Oluflturulmas›
Maliyetlerin Kapsam›na Göre:
Maliyetlerin Saptanma Tarihine Göre:
Maliyetlerin Saptanma fiekline Göre:

Tam maliyet sistemi
Fiili maliyet sistemi
Siparifl maliyet sistemi

SONUÇ
Özel inflaat firmalar› üretim ve faaliyetleri ile ilgili olarak ortaya ç›kan maliyetlerini vergisel ve yönetsel aç›s›ndan iyi bir flekilde takip edebilmek için, firmas›n›n maliyet sistemini do¤ru bir flekilde kurmak ve bu sistemi bir aksakl›¤a
meydan vermeden yürütmek zorundad›r. Bu sistemde meydana gelen bir aksakl›k iflletmenin vergisel aç›dan bir ceza ile karfl› karfl›ya kalmas›na yol açabilece¤i gibi, yönetsel aç›dan da karar alma sürecinde aksamalara ve yanl›fll›klara neden olacakt›r.
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U FRS VE BASEL II’ N‹N ‹fiLETME

FAAL‹YETLER‹ ÜZER‹NDEK‹ ETK‹LER‹
THE EFFECTS OF IFRS AND BASEL-II
ON THE BUSINESS OPERATIONS
Doç. Dr. ‹smail Ufuk MISIRLIO⁄LU
‹stanbul Bilgi Üniversitesi
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakütlesi – ‹flletme Bölümü
Özet:
irketler için Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS) ile uyumlu finansal tablolar›n haz›rlanmas›, özellikle banka ve benzeri finansal kurulufllar taraf›ndan “Basel-II Standartlar›” kapsam›nda risk de¤erlendirmesi yap›lmas› aç›s›ndan, oldukça önem arz etmektedir. Basel-II’ ye göre belirlenecek risk temelli fiyatlamalar firmalar›n kulland›klar› sermaye maliyetlerini etkilemektedir. Bu çal›flmada; UFRS ile ilgili temel bilgiler bir örnek ile aç›klanarak, uluslararas› finansal raporlama standartlar›n›n ve “Basel-II” nin Türkiye’de faaliyet gösteren iflletmeler üzerindeki etkileri belirtilmifltir.

fi

Anahtar sözcükler: Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS), Türkiye Finansal Raporlama Standartlar› (TFRS), Türkiye Muhasebe Standartlar›
(TMS), Basel-II.
Abstract:
For companies preparing financial statements in compliance with IFRS is especially very important for the risk assessment made by the banks and other
financial institutions under “Basel-II Standards”. The risk based pricing to be
determined according to Basel-II affects the cost of firms’ capital. In this paper, the effects of IFRS and Basel-II on the business enterprises operating in
Turkey are stated by using an example for the fundamentals of IFRS.
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Key words: International Financial
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1. Girifl
Özellikle finansal hizmet veren iflletmeler aç›s›ndan, Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar› (UFRS) ve Basel II Standartlar›’ n›n ayn› amaçlar›
paylaflt›¤› söylenebilir. Her iki çerçevedeki amaç, iflletme faaliyetlerinin
daha fleffaf bir duruma getirilmesi ve
bunun için piyasa kat›l›mc›lar›na alacaklar› kararlar›n kalitesini art›racak
bilgileri sa¤lamakt›r. Ayr›ca, denetim
kurumlar›n›n ise ihtiyaç duydu¤u bilgileri istenilen niteliklerde elde edebilmelerini sa¤lamak üzere temel bir
yap› oluflturmakt›r.
Bu yap›; uluslararas› finansal ifllemlerin standardizasyonunu sa¤lamak suretiyle daha güvenilir ve fleffaf sermaye piyasalar›n›n oluflmas›na önemli
katk›lar sa¤layacakt›r.
Bu çal›flmada, söz konusu standartlar›n iflletme faaliyetleri üzerindeki etkileri örnekler verilerek aç›klanm›fl ve
önerilerde bulunulmufltur.
2. UFRS ve Ülkemizdeki
Uygulamalara Etkisi
Öncelikle tarihsel geliflime göz atacak olursak; Uluslararas› Muhasebe
Standartlar› Komitesi (IASC) 1973 y›l›nda kurulmufltur. Bu komite 1973Haziran - Temmuz
Y›l: 2006 Say›: 76

2001 y›llar› aras›nda finansal tablolardaki bilgi kalitesinin art›r›lmas›na yönelik olarak bir çok muhasebe standard› yay›mlam›flt›r. Komite, uluslararas› sermaye piyasalar› organizasyonu olan ve Dünya’daki bir çok ülkenin sermaye piyasas› düzenleyicilerinin de üyesi oldu¤u IOSCO (International Organization of Securites
Commissions) ile 1995 y›l›nda vard›¤›
anlaflma sonucunda “core standards” olarak literatüre geçen bir
muhasebe standartlar› kümesi oluflturma yönünde ortak bir çal›flma bafllatm›flt›r. Bu çal›flma 2001 y›l›nda sona ermifl ve ayn› y›lda IOSCO, uluslararas› muhasebe standartlar›n›n üye
ülkelerin sermaye piyasalar›nda kullan›lmas›n› tavsiye ederek yeni bir dönemin bafllamas›na neden olmufltur.
Bu tarihde IASC, yeniden yap›lanarak
bir vak›f haline dönüfltürülmüfltür. Bu
vak›f, uluslararas› muhasebe standartlar›n› yay›mlamak üzere bir kurul
oluflturmufltur. Bu kurulun ad› Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu
(International Accounting Standards
Board - IASB) olarak bilinmektedir.
Bu tarihden sonra yay›mlanan uluslararas› muhasebe standartlar›, UFRS
olarak yay›mlanmaya bafllanm›flt›r.
UFRS ayn› zamanda Avrupa Birli¤i
(AB) ülkelerinin de resmi muhasebe
standard›n› oluflturur. Buradaki geliflHakemli Yaz›lar
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meler, Avrupa Birli¤inin temelini oluflturan 1957 y›l›ndaki Roma Anlaflmas›’ n›n 57. maddesindeki 3g paragraf›na kadar gitmektedir. Bu maddede,
sözkonusu anlaflmaya taraf olan üye
ülkelerin eflit ekonomik seviyede olmas› amaçlanm›flt›r. Nitekim, 1978
y›l›nda Avrupa Toplu¤u (AT)’nun ilgili konseyi bu amaca yönelik olarak, finansal tablolar›n düzenlenmesi ve bu
tablolardaki hesaplar›n de¤erlendirilmesine iliflkin olarak 4. yönergeyi ve
sonras›nda da, 1983 y›l›nda, konsolide finansal tablolar›n raporlanmas›na
iliflkin ilke ve esaslar› içeren 8. yönergeyi yay›mlam›flt›r. Bu çal›flmalar,
UFRS’ nin uluslararas› düzeyde genel
kabul görmesini sa¤lam›flt›r. Nihayet
AB parlementosu 2002 y›l›nda yapt›¤› bir düzenlemeyle, 2005 y›l› bafl›ndan itibaren sermaye piyasalar›nda
faaliyet gösteren grup flirketler taraf›ndan yay›mlanacak finansal tablolar›n UFRS ile tam olarak uyumlu olmas›n› zorunlu k›lm›flt›r.
Bugün, IASB taraf›ndan yay›mlanm›fl
olan 31 adet Uluslararas› Muhasebe
Sandard› ve 7 adet UFRS bulunmaktad›r. Bu standartlar›n tamam› Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu
(TMSK) taraf›ndan Türkçe’ ye çevrilmifl ve 2006 y›l›n›n bafl›nda bir set halinde yay›mlanm›flt›r (TMSK, 2006).
Halen Sermaye Piyasas› Kurulu’ na ta-
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bi iflletmelerde 2005 y›l› bafl›ndan itibaren uygulanan bu standartlar
(SPK, 2003) ayn› zamanda Bankalar
Düzenleme ve Denetleme Kurulu
(BDDK) taraf›ndan da benimsenmektedir.
Ancak ülkemizdeki uygulamalara en
büyük etkinin, 2007 y›l›nda yürürlü¤e
girmesi öngörülen yeni Türk Ticaret
Kanunu Tasar›s›yla halka aç›k olsun
olmas›n tüm iflletmelere muhasebe
ve finansal raporlama konular›nda
TMSK taraf›ndan yay›mlanan uluslararas› muhasebe standartlar›na tam
uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar›na uymalar› zorunlulu¤unun getirilmesiyle ortaya ç›kaca¤› flüphesizdir.
Çünkü söz konusu tasar›n›n 88.
maddesinde yap›lan bir düzenleme
ile TMSK’ na yetki verilmifltir. Buna
göre “......gerçek ve tüzel kifliler gerek ticarî defterlerini tutarken, gerek
münferit ve konsolide finansal tablolar›n› düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan, Türkiye Muhasebe Standartlar›na ve kavramsal çerçevede
yer alan muhasebe ilkelerine aynen
uymak ve bunlar› uygulamak zorundad›rlar.” (TTK Tasar›s›, 2005:88/1).
TMSK taraf›ndan küçük ve orta ölçekli iflletmeler için ayr›ca sadelefltirilmifl bir muhasebe standartlar› seti
oluflturma yönünde giriflimler olsa
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da, Türkiye’de faaliyet gös•
t eStoklar
r e n i fl l e t m e l e r i n s ö z k o n u s u m u h a s e•bTicari
e s tve
a ndi¤er
alacaklar
dartlar›n›n temel felsefesini anlamay›
• Nakit ve nakit benzerleri
öncelikle dikkate almalar› ve buna
göre bir organizasyonel yap›lanmaya • Ticari ve di¤er borçlar
gidilmesi, hem yasal bir zorunluluk • Karfl›l›klar
hem de uluslararas› alandaki geliflme- • Finansal borçlar
lerin bir sonucu olarak, kaç›n›lmaz
• Vergi varl›klar› ve yükümlülükleri
olacakt›r.
Söz konusu muhasebe standartlar›- • Ertelenmifl vergi varl›klar› ve erten›n temel yap› tafl›n› kavramsal çerçe- lenmifl vergi yükümlülükleri
ve oluflturmaktad›r. Kavramsal çerçe- • Ana ortakl›k d›fl› paylar (konsolide
ve bir muhasebe standard› de¤ildir. finansal tablolar için söz konusudur).
Kavramsal çerçevenin amac›, ilgilile• Sermaye ve yedek akçeler
rin kullan›m› için haz›rlanan ve sunulan finansal tablolar›n tabi olacaklar› • Sat›fl için elde tutulan varl›klar
usul ve esaslar› belirlemektir. Çerçe- • Elden ç›kar›lacak gruplar aras›nda
vede genel olarak; muhasebenin te- yer alan ve sat›fl için elde tutulan varmel varsay›mlar›, finansal tablolar›n l›k ve yükümlülükler
niteliksel özellikleri, finansal tablola- Di¤er taraftan gelir tablosunda ya da
r›n amac› ve unsurlar› ile bu unsurlayeni ifadesiyle finansal performans
r›n tahakkuku ve ölçümleme esaslar›
tablosunda yer alacak asgari bilgileyer almaktad›r.
rin ise flu konular› içermesi gerekir
Bilançoda ya da yeni ifadesiyle finansal durum tablosunda yer almas› ge- • Has›lat
reken asgari bilgilerin afla¤›daki konu • Sat›fllar›n maliyeti
bafll›klar›n› içermesi gerekir:
• Faaliyet giderleri
• Maddi varl›klar
• Finansman giderleri
• Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
• Öz sermaye yöntemine göre muha• Maddi olmayan varl›klar
sebelefltirilen ifltirakler ile müflterek
• Finansal varl›klar
yönetime tabi teflebbüslerin kar veya
• Öz sermaye yöntemine göre de- zararlar›ndan pay
¤erlenmifl ifltirakler
• Durdurulan faaliyetlere iliflkin kar
• Biyolojik varl›klar
Haziran - Temmuz
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• Vergi karfl›l›klar› ve giderleri
• Kar veya zarar
• Az›nl›k paylar› ile iliflkilendirilen kar
veya zarar (konsolide finansal tablolar için geçerlidir).
• Tan›nm›fl gelir ve giderler olarak tan›mlanan ve öz sermayede raporlanan gelir ve gider unsurlar›.
Bu aç›klamalar kapsam›nda; UFRS ile
uyumlu olarak finansal tablolar›n düzenlenmesi aflamas›nda iflletmelerin
finansal pozisyonunun, di¤er bir ifadeyle varl›klar›n›n ve borçlar›n›n, gerçe¤e uygun de¤er ile raporlanmas›
benimsenmifl bulunmaktad›r. Böylece iflletmelerin net varl›klar›n›n raporlama tarihi itibariyle gerçe¤e en yak›n
de¤eri üzerinden raporlanmas› istenmekte ve bu flekilde düzenlenen bir
finansal tablonun kullan›c› gruplar›na
daha fazla yarar sa¤layaca¤›na inan›lmaktad›r.
Gerçe¤e uygun de¤er, karfl›l›kl› pazarl›k ortam›nda, bilgi ve istekli gruplar aras›nda bir varl›¤›n el de¤ifltirmesi ya da borcun ödenmesi durumunda ortaya ç›kmas› gereken tutar olarak tan›mlanm›flt›r (TMSK, 2006:
TMS-39.9). Buradaki ana düflünce,
piyasa fiyat›na en yak›n de¤er ile söz
konusu finansal bilgilerin raporlanmas›d›r.
Ancak her piyasa fiyat›n›n gerçe¤e

Hakemli Yaz›lar
Refered Papers

uygun de¤er olarak anlafl›lmamas›
gerekir. Nitekim UFRS, bir varl›¤›n ya
da borcun gerçe¤e uygun de¤erinin,
ancak güvenilir olmas› halinde raporlamaya konu edilmesi gerekti¤ini belirtmektedir. Bu yüzden finansal bir
bilginin güvenilirli¤i temel koflul olarak ortaya konmufltur. Güvenilir bir
ortam›n olmamas› durumunda, örne¤in teflekküllü bir hisse senedi piyasas› bulunmamas› nedeniyle hisse senedinin piyasa de¤erinin ölçümlenememesi durumunda, söz konusu finansal ifllemlerin raporlama tarihindeki
maliyet bedeli ile raporlanmas› esas
al›nmaktad›r. Di¤er taraftan, raporlama tarihinde bir piyasa fiyat› bulunmayan ancak, gelecekteki nakit ak›fl›
ile kaydedilmifl olan bir varl›¤›n da raporlama tarihindeki ekonomik de¤erden ifade edilme zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Örne¤in, raporlama tarihi
itibariyle vadesine 20 gün kalm›fl bir
ticari alaca¤›n ayn› tarihdeki geçerli
bir iskonto (faiz) oran› üzerinden raporlama tarihine indirgenerek bilançoda yer almas› gerekmektedir. Ayr›ca, maliyet bedeli ile raporlanan varl›klar›n raporlama tarihinde geri kazan›labilir de¤erinin maliyet bedelinin
alt›na düflmesi halinde söz konusu
varl›klar için de¤er düflüfl zarar› karfl›l›¤› ayr›larak gerekli düzeltme iflleminin yap›lmas› gerekir.
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Ö r n e ¤ i n , b i r i fl l e t m e n i n r a p o r l a m a t a r i h i o l a n 3 1 . 1 2 . 2 0 0 6 t a
ç ü l e r i d i k k a t e a l › n a r a k h a z › r l a n a n a fl a ¤ › d a k i b i l a n ç o h e s a p l a r
nu varsayal›m:
Varl›klar
Nakit De¤erler

10,000 YTL

Hisse Senetleri

50,000

Ticari Alacaklar

150,000

Ticari Mallar

400,000

Makineler

900,000

B.Amortisman

(180,000)

Toplam Varl›klar

1,330,000

Borçlar
Ticari Borçlar
Ödenecek Giderler
Tahviller

320,000 YTL
90,000
210,000

Öz Sermaye
Öz sermaye

500,000

Dönem kar›

210,000

Borçlar ve Öz sermaye

1,330,000

‹lave bilgilerin flu flekilde oldu¤u ve k›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n ihmal edildi¤i varsay›lm›flt›r:
1. Hisse senetlerinin ‹MKB kapan›fl fiyatlar› esas al›narak hesaplanan y›l sonu
de¤eri 65,000 YTL’ dir.
2. Ticari alacaklar›n ortalama 45 gün vadeli oldu¤u ve 31.12.2006 tarihindeki geçerli faiz oran›n›n da %15 oldu¤u varsay›lm›flt›r.
3. Ticari mallar›n %10’ unu oluflturan bir parti mal›n tahmini net sat›fl de¤eri
30,000 YTL olarak ölçümlenmifltir.
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4. Makinalar, Temmuz 2006 tarihinde sat›n al›nm›fl olup ekonomik ömrü 10
y›ld›r. Hurda de¤erinin bulunmad›¤› varsay›lm›flt›r.
5. Ticari borçlar›n ortalama vadesi 60 gündür.
6. Tahvillerin nominal de¤eri 250,000 YTL olup, y›ll›k %10 üzerinden faiz
ödemeli ve iki y›l vadeli olarak 1.7.2006 tarihinde ihraç edilmifltir. ‹hraç tarihinde piyasada geçerli olan faiz oran› %12’dir.
7. Vergi oran› % 30’ dur.
UFRS ile uyumlu bir bilanço düzenlenmesi için yukar›daki bilgilere göre düzeltme ifllemlerinin yap›lmas› gerekir.
Varl›klar

Notlar

Nakit De¤erler

10,000 YTL

Hisse Senetleri

(1)

65,000

Ticari Alacaklar

(2)

147,402

Ticari Mallar

(3)

390,000

Makineler

(4)

900,000

B.Amortisman

(45,000)

Toplam Varl›klar

1,467,402

Borçlar
Ticari Borçlar

(5)

312,632 YTL

Ödenecek Di¤er Borç.

(7)

153,000

Ertelenmifl Vergi Yük.

(7)

25,271

Tahviller

(6)

270,534

Öz Sermaye
Öz sermaye
Dönem kar›
Borçlar ve Öz sermaye

500,000
(7)

205,965
1,467,402

(1) Hisse senetleri piyasa de¤eriyle ifade edilerek aradaki fark kar veya zarar
hesab›na kaydedilmifltir.
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(2) Ticari alacaklar›n %15 faiz oran› üzerinden bilanço tarihine indirgenmesi
gerekir. Buna göre alacaklar›n bugünkü de¤eri = 150,000 /
(1+%15)(45/360) = 147,402 YTL olup aradaki fark gider kaydedilmifltir.
(3) Ticari mallar›n %10’ unu oluflturan bölümün net gerçekleflebilir de¤eri
30,000 YTL oldu¤undan, 10,000 YTL’ l›k k›s›m gider kaydedilmifltir.
(4) Makinalar›n y›ll›k amortisman tutar›, 10 y›ll›k ekonomik ömüre göre
90,000 YTL’dir Ancak makinalar›n kullan›m›na Temmuz ay› içinde bafllanmas› nedeniyle birikmifl amortisman tutar›n›n 45,000 YTL olarak raporlanmas›
gerekir. Bu yüzden aradaki fark olan 135,000 YTL’ nin (180,000-45,000) gider kaleminden ç›kar›lmas› zorunludur.
(5) Ticari borçlar›n bilanço tarihindeki de¤erinin hesaplanarak raporlanmas›
gerekir. Buna göre ticari borçlar›n 320,000 / (1+%15)(60/360) = 312,632
YTL olmas› ve aradaki fark›n gelir kaydedilmesi gerekir.
(6) Tahvillerin, teflekküllü bir piyasada ifllem görmemesi nedeniyle, itfa edilmifl maliyet de¤eriyle ifade edilmesi gerekir. Öncelikle tahvillerin, ihraç tarihi
itibariyle, bugünkü de¤erinin ve iki y›ll›k tahvil faizlerinin bugünkü de¤erlerinin hesaplanarak toplanmas› gerekir. Bu de¤er 250,000 / (1+%12)2 =
199,298YTL ve [25,000 x (1- 1/(1+%12)2) / %12] = 42,251YTL topam›ndan
oluflur, 241,549 YTL (= 199,298+42,251). Buna göre tahvilin 31.12.2006’daki de¤eri 241,549 x 1.12 = 270,534 YTL olacakt›r.
(7) Yukar›da yer alan düzeltme ifllemlerinden sonra kar tutar› 294,236 YTL’
na ulaflmaktad›r. Bu tutar üzerinden vergi karfl›l›¤› ay›rarak, ödenecek vergi
tutar› ile söz konusu vergi karfl›l›¤› aras›ndaki fark›n ertelenmifl vergi tutar›
olarak bilançoda raporlanmas› gerekir.
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Vergi matrah›

210,000 YTL x %30 = 63,000 ödenecek vergi tutar›

‹laveler:
Hisse senedi art›fl› (1)

15,000

Amortisman fark› (4)

135,000

Ticari borçlar reeskontu (5)

7,368

Ç›kartmalar:
Ticari alacaklar reeskontu (2)

(2,598)

De¤er düflüklü¤ü zarar› (3)

(10,000)

Tahvil de¤erindeki fark (6)

(60,534)

Ticari kar tutar› (7)

294,236

Vergi gideri karfl›l›¤›

88,271

Vergi sonras› ticari kar

x %30 = 88,271 vergi gideri karfl›l›¤›
25,271 ertelenmifl vergi yüküm.

205.965

3. BASEL II ve Ülkemizdeki Uygulamalara Etkisi
Dünya’da 160 dolay›ndaki ülkenin merkez bankalar›n›n üyesi bulundu¤u BIS
(Bank for International Settlements), en eski uluslararas› finansal organizasyon olarak 1930 y›l›nda kurulmufltur. Bu organizasyonun temel amac› Dünya’daki parasal ve finansal istikrar› sa¤lamak üzere ilke ve kurallar tesbit etmektir. Merkezi ‹sviçre’ nin Basel flehrinde faaliyet gösteren bu organizasyon,
1974 y›l›nda bünyesinde “Basel Komitesi” ni oluflturmufltur.
Bu komite 1988 y›l›nda, “Basel-I Standartlar›” n› yay›mlam›flt›r. Basel-I standartlar› ile bankalar›n uymas› gereken çal›flma kriterleri belirlenmifl ve bankalar›n krizlere karfl› dayan›kl›l›klar›n› art›rmak için bankalar›n öz sermayelerinin
risk a¤›rl›kl› varl›klar toplam›n› karfl›lama oran›n›n veya di¤er bir ifadeyle sermaye yeterlilik oran›n›n %8’ in alt›na düflmemesi gerekti¤i ifade edilmifltir.
Sonraki y›llarda finansal araçlardaki türlerin artmas›, sermaye piyasalar›n›n
geliflmesi ve daha karmafl›k finansal ifllemlerin ortaya ç›kmas› sonucunda,
bankalar›n sahip olduklar› sermaye ile üstlendikleri riskler aras›ndaki iliflkinin
yeniden düzenlenme ihtiyac› belirmifl ve bu kapsamda “Basel-II Standartlar›”,
1.1.2207 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 2004 y›l›nda yay›mlanm›flt›r
(Basel Committee, 2004). Basel-II standartlar›, %8’lik sermaye yeterlilik rasyosunu de¤ifltirmemifl ve aynen muhafaza etmifltir. Ancak, Basel-II ile birlikte
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risk odakl› sermaye yönetimi anlay›fl›
ön plana ç›km›flt›r.
‹flletmeler aç›s›ndan Basel- II ile birlikte riskin ölçümü iki ana unsura dayanmaktad›r. Bunlar, kredi kullanan
firman›n risk seviyesi ve kredi iflleminin risk seviyesidir (Türkiye Bankalar
Birli¤i, 2004:vii).

• ‹ç kontrol yap›s›,
• Pazar pay› gibi faktörleri içermektedir.
Firmalar›n en az iki y›ll›k finansal ve
niteliksel verilerinin de¤erlendirilmesi
sonucunda bankalar ve di¤er finansal
kurulufllar taraf›ndan “firma derecelendirme notu” tesbit edilecektir.

Faaliyet riski olarak da adland›r›lan
firma riski iki aç›dan de¤erlendirilmektedir. Bunlardan birincisini firman›n finansal verileri oluflturmaktad›r.

Kredi iflleminin riski ise borçlu firman›n yükümlülüklerini yerine getirip
getirmemesine iliflkin risk derecesini
tesbit etmeye yöneliktir. Kredi riski;

Bu veriler firman›n;

• ‹fllemin türü,

• Bilançosu,

• Kredinin vadesi,

• Gelir tablosu,

• Kredi için verilen teminat›n türü,

• Nakit ak›fl tablosu,

• Para birimi,

• Di¤er finansal tablolar ve,

• Firman›n finansal yap›s›,

• Finansal tablolar›n aç›klay›c› notlar›
arac›l›¤›yla temin edilmektedir

• Firman›n geçmifl yükümlülüklerini
yerine getirme sadakati

Bu finansal verilerin mutlak surette
UFRS ile uyumlu olmas› istenmektedir. Aksi durumdaki finansal verilerin
de¤erlendirmeye al›nmayaca¤› aç›kt›r.

dikkate al›narak de¤erlendirilecek ve
“az riskli” veya “çok riskli” olmak üzere bir derecelendirme yap›lacakt›r.

Faaliyet riskini ölçümleyen di¤er husus ise firman›n niteliksel faktörleridir. Bunlar;
• Yönetici ve ortaklar›n geçmifli,
• Yönetim ve organizasyon yap›s›,
• Ürün ve hizmet geliflimi,
• ‹thalat ve ihracat durumu,
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Basel-II standartlar›n›n uygulanmas›
ile birlikte firmalar›n derecelendirilen
risk seviyeleri kullan›lacak kredi maliyetlerini etkileyecektir. Kredi verilen
firman›n derecelendirme notu düfltükçe bankalar daha çok risk alacak
ve ilave sermaye kaynaklar›n› daha
çok kullanmak zorunda kalacakt›r.
Bu durum bankalara ek finansal maliyetler getirece¤inden, yüklenilen bu
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maliyetler firmalara aynen yans›t›lacakt›r. Dolay›s›yla risk derecelendirmesinde “çok riskli” gruba giren firmalar›n kredi maliyetleri “az riskli”
gruba giren firmalara nazaran oldukça yüksek olacakt›r.
Basel-II standartlar› aç›s›ndan ülkemizde yo¤un olarak kullan›lan müflteri çek ve senetleri ile ortak ve grup
flirketi kefaletleri bir teminat unsuru
olarak dikkate al›nmamaktad›r (Türkiye Bankalar Birli¤i, 2004:viii). Bu yüzden, risk a¤›rl›¤› derecesiz olarak de¤erlendirilerek %100 uygulanacak ve
firmaya kulland›r›lan kredinin maliyeti artacakt›r.
4. Sonuç
Basel- II standartlar›n›n temelinde
banka ve benzeri finans kurulufllar›n›n finansal riski en verimli flekilde yönetmek amac›yla oluflturulan standartlar›n uygulanmas› yer almaktad›r.
Bunun için finans kurulufllar›n›n uygulayacaklar› içsel derecelendirme
yöntemlerinde en önemli dayana¤›
firmalar taraf›ndan düzenlenen finansal tablolar oluflturacakt›r. Söz
konusu finansal tablolar›n UFRS ile
uyumlu olmas› gerekmektedir. Bununla birlikte, kredi kullanan firmalar›n finansal tablolar›n›n ba¤›ms›z denetim kurulufllar› taraf›ndan denetlenmesi de gündeme gelecektir.
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Di¤er taraftan 2002 y›l›nda OECD taraf›ndan yay›mlanan ve ülkemizde de
Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan
uyarlanan “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri” ni benimseyerek uygulayan firmalar›n daha iyi derecelendirme notu
alarak daha düflük maliyetli kredi kullanma olana¤›na sahip olaca¤› da bir
gerçektir. Kurumsal yönetim ilkelerinin temelini, firmalar›n yönetim kurallar›n›n ilgili kullan›c› gruplara aç›klanmas› oluflturmaktad›r. Dolay›s›yla,
kurumsal yönetim kalitesi art›kça finansman imkan› artmakta ve sermaye maliyeti düflmektedir. Bu da firmalar› hem kriz ortam›ndan korumakta
hem de kötü performansa sahip rakiplere nazaran daha iyi fiyatlama
olanaklar› sa¤lamaktad›r.
Çok yak›n bir gelecekte; kay›t d›fl› uygulamalar› olan, Dünya’daki geliflmelere ayak uyduramayan, finansal yap›s›n› güçlendiremeyen, kurumsal yönetim performans›n› art›ramayan, iç
kontrol yap›s› zay›f olan ve uluslararas› finansal raporlama standartlar› ile
uyumlu finansal tablolar üretemeyen
iflletmelerin yaflamas› mümkün olmayacakt›r.
Bugünden bu konularda eksi¤i olan
firmalar›n bir an önce bu sürece haz›rlanmalar› ve gerekli de¤iflimi bafllatmalar› kaç›n›lmaz bir zorunluluktur.
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‹NTERNET ORTAMINDA VER‹LMEYEN
VERG‹ BEYANNAMELER‹NE CEZA
KES‹LEMEYECE⁄‹

Doç.Dr. Mustafa SAKAL
Dr. Mustafa ALPASLAN
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir
I - G‹R‹fi
ergi beyannamelerinin, internet üzerinden, vergi dairesine yollanmas›
ile ilgili düzenlemeler Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lm›flt›r (T.C. Yasalar. 340).
Buna göre , gelir, kurumlar, geçici vergi beyannameleri,… internet ortam›
üzerinden vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Baz› mükelleflerin ise, söz
konusu beyannameleri, internet yolu ile vergi dairesine yollamalar› hakk›nda
bir zorunluluk bulunmamaktad›r (T.C. Yasalar. 346).

V

II- ‹NTERNET ‹LE YOLLANMASI GEREKL‹ OLAN BEYANNAMELER‹N
ELDEN VERG‹ DA‹RES‹NE VER‹MES‹NDE DURUM NED‹R.?
‹nternet ortam›nda verilmeyip, vergi dairesine elden verilen bir k. geçici vergi beyannamesi ile ilgili olarak, kesilen, özel usulsüzlük cezas›n› yerel vergi
mahkemesi kald›rm›flt›r (Ankara, 2005). Karar ve gerekçesi aynen afla¤›ya
al›nm›flt›r:
“213 say›l› Vergi Usul Yasas›n›n ihtilafl› dönemde yürürlükte bulunan 5228
say›l› yasan›n 8. maddesi ile de¤iflik mükerrer 257. maddesinin 4. bendinde
“Vergi beyannameleri ile bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devaml› bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgilerin internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletiflim ve araç ortam›nda verilmesi hususunda
izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname ve bilgilerin aktar›m›nHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
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da uyulacak format ve standartlar ile
uygulamaya iliflkin usul ve esaslar›
tespit etmeye, bu zorunlulu¤u beyanname ve bilgi çeflitleri, mükellef
gruplar› ve faaliyet konular› itibariyle
ayr› ayr› uygulatmaya, yetkilidir denilmifltir.
An›lan yasa hükmüne istinaden
30.9.2004 gün ve 25599 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanan 340 seri nolu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤inin
“Kapsam” bafll›kl› 111/2. maddesinde dileyen mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda gönderecekleri belirtilmifl ve “Elektronik beyanname Gönderilmesinde Uyulacak
Usul ve Esaslar” bafll›kl› VI / 7. bendinde, “ Beyannamelerin teknik ar›zalar nedeniyle elektronik ortamda
gönderilmesinin mümkün olmamas›
halinde kanuni sürenin son gününe
kadar ba¤l› bulunan vergi dairesine
posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi veya elden verilmesi gerekmektedir”
hükmünden
sonra,
03.03.2005 gün ve 25744 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 346 seri
nolu vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤inin “Beyannameleri Elektronik Ortamda göndermek zorunda olanlar”
bafll›kl› 2. maddesi 1. f›kras›nda
31.12.2004 tarihi itibariyle aktif toplam 200 milyar (200.000 YTL) veya
2004 hesap dönemine ait cirolar›
toplam› 400 milyar TL (400.000 YTL)
aflan ticari, zirai ve mesleki faaliyet-
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lerden dolay› gerçek usulde vergilendirilen Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri,Y›ll›k Gelir Beyannamesi,
elektronik ortamda göndermek zorundad›rlar,” denilmifl ve 3. maddesi
son f›kras›nda ise, elektronik ortamda gönderilme zorunlulu¤u getirilen
beyannamelerin, elden veya posta ile
gönderilmesi durumun da Vergi Usul
Kanununun mükerrer 355. maddesinde mükellefin durumuna uyan
özel usul cezas› uygulanaca¤› hükmüne ba¤lanm›flt›r.
213 say›l› yasan›n mükerrer 355/ 1
maddesinde, mükerrer 257. madde
uyar›nca getirilen zorunluluklara uymayan birinci s›n›f tüccarlar ili serbest
meslek erbab› hakk›nda 1.180.00
YTL özel usulsüzlük cezas› kesilece¤i
hükmü yer almaktad›r.
Dava dosyas›n›n incelenmesinden;
davac›ya, ihtilafl› döneme iliflkin beyannamelerini 346 seri nolu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebli¤i uyar›nca
elektronik ortamda göndermesi gerekirken Maliye Bakanl›¤›n›n ilgili internet sitesine teknik nedenlerle eriflimin mümkün olmamas› dolay›s›yla
beyanname verme süresinde elden
vergi dairesine vermesi nedeniyle daval› idare taraf›ndan 213 say›l› Vergi
Usul Yasas›n›n mükerrer 257. ve
355/1. maddeleri gere¤i toplam
2.360.00. – YTL özel usulsüzlük cezas› kesildi¤i anlafl›lmaktad›r.
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Yukar›da an›lan Kanun ve genel tebli¤ hükümleri birlikte de¤erlendirildi¤inde, Maliye Bakanl›¤›n›n, beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi zorunlulu¤una iliflkin düzenleme yapma yetkisine sahip oldu¤u,
davac›n›n da 346 seri nolu tebli¤ uyar›nca gelir vergisi beyannamesini
elektronik ortamda göndermesi zorunlu mükellefler aras›nda say›ld›¤›;
ancak bununla beraber 340 seri nolu
tebli¤in VI/7. maddesine göre beyannamelerin teknik ar›zalar nedeniyle
elektronik ortamda gönderilmesinin
mümkün olmamas› halinde kanuni
sürenin son gününe kadar ba¤l› bulunan vergi dairesine posta yoluyla
taahhütlü olarak gönderilmesi veya
elden verilmesi gere¤ine iliflkin hususun geçerli oldu¤u aç›kt›r.
Nitekim, 213 say›l› yasan›n mükerrer
355. maddesinin 3. maddesinin 3.
bendine 21.7.2005 tarih itibariyle
5398 say›l› yasan›n 23/b maddesi ile
eklenen f›krada, internet ortam›nda
beyanname verilmesi durumunda uygulanacak cezan›n miktar›n› belirlemektedir.
Öte yandan, Vergi Usul Kanununda
öngörülen vergi cezalar›n›n temel
amac›, vergi kanunlar›na ayk›r› davran›fllar üzerinde cayd›r›c› etki yapmak
suretiyle, vergi alaca¤›n›n zaman›nda
ve en az kay›pla tahsilinin sa¤lanmas›d›r., dava konusu olayda; davac›n›n
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bir vergi mükellefi olarak yasalara uygun flekilde yükümlülü¤ünü yerine,
getirmek amac›yla hareket etti¤i; ancak Maliye Bakanl›¤›n›n ilgili internet
sitesine elektronik ortamda ulaflmas›n›n teknik nedenlerle mümkün olmad›¤›, bu teknik nedenlerin kan›tlanmas›ndaki güçlük ve davac›n›n 340
seri nolu Tebli¤ uyar›nca ilgili sürenin
son günü akflam› beyannamesini taahhütlü posta yoluyla göndermek suretiyle gösterdi¤i çaba göz önüne
al›nd›¤›nda, daval› idare davac› ad›na
kesilen özel usulsüzlük cezalar›nda
hukuka uyarl›k görülmemektedir.
Aç›klanan nedenlerle, DAVANIN KABULÜNE, dava konusu özel usulsüzlük cezalar›n›n kald›r›lmas›na, afla¤›da dökümü yap›lan 22.20- YTL yarg›lama giderlerinin daval› idare taraf›ndan davac›ya ödenmesine, artan posta ücretinin istemi halinde davac›ya
iadesine,karar›n tebli¤ini izleyen ünden itibaren 30 gün içinde ‹zmir Bölge ‹dare Mahkemesine itiraz yolu
aç›k olmak üzere 25.4.2006 gününde karar verildi. (‹zmir, 2005)
III- SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME
‹nternet yolu ile beyanname verilmesi uygulamas›, VEDOP’un (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) bir uzant›s›
olup, son derece pratik ve ça¤dafl bir
yöntemdir. Vergi uygulamalar›nda
teknolojinin getirdi¤i yenilikleri kul-
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lanmak elbetteki gereklidir ; ancak
çeflitli zamanlarda, teknik nedenlerden ötürü beyanname veremeyen
mükelleflerin, internet yolu ile beyanname vermedi¤i gerekçesiyle cezaland›r›lmas› hukuka ayk›r› bulunmaktad›r.
Di¤er yandan, beyanname ekinde bir
tak›m belge ve evraklar›n yollanmas›
mümkün olmamaktad›r.Örne¤in bir
fatura, gümrük beyannamesi vb. belgelerin bilahare dilekçe ekinde vergi
dairelerine verilmesi istenilmektedir.
Bir k›s›m vergi dairelerinin ve mal müdürlüklerinin, otomasyona geçmemesi de ayr› bir problem olarak karfl›m›za ç›kabilmektedir.
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Yine internet ortam›nda verilen beyannamelerde sorumluluk konusu
mükellef ile arac› olarak beyanname
veren meslek mensuplar›n›n sorumluluklar›n›n daha aç›k bir biçimde ortaya konmas›, mükellef ile meslek mensubu aras›nda do¤abilecek sorunlar›n
çözümüne de katk› sa¤layacakt›r.
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F ‹NANSAL TABLOLARIN FARKLI

PARA B‹R‹ME DÖNÜfiTÜRÜLMES‹
Yrd.Doç Dr. Metin SABAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi,
‹flletme Bölümü
Arfl. Gör. Murat GENÇ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi,
‹flletme Bölümü
Özet

u çal›flmada, yabanc› paral› finansal tablolar›n dönüfltürülmesi Uluslararas› Muhasebe Standartlar› ve Türkiye Muhasebe Standartlar› kapsam›nda de¤erlendirilerek, Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat›na tabi iflletmeler aç›s›ndan yabanc› ülkelerdeki faaliyetlerin farkl› para birimine nas›l dönüfltürülece¤i üzerinde durulmufltur. Bu amaçla çal›flmada yabanc› paral› temel
finansal tablolar›n dönüfltürülme yöntemleri literatür kapsam›nda ortaya konulmufl ve ad› geçen düzenlemeler aç›s›ndan ayr›ca ele al›nm›flt›r.

B

Anahtar Kelimeler: Yabanc› Paral› Finansal Tablolar›n Dönüfltürülmesi, Konsolide Finansal Tablolar, Kur De¤ifliminin Etkileri
Abstract
In this workpaper, translation of foreign statements has been discussed in
the context of International Accounting Standards and Turkish Accounting
Standards dealing with how the foreign operations which are subject to Capital Market Board of Turkey laws can be translated. In this study, we aimed
to explain and discuss the translation methods of foreign operations in the
context of literature and afore mentioned arrangements.
Keywords: Translation of a Foreign Operation, Consolidated Financial Statements, The Effects of Changes Foreign Exchange
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Girifl
Günümüzde global ekonominin daha da önem kazanmas›, iflletmelerin
ekonomik entegrasyonlar›n› gelifltirmelerinde ve geniflletmelerinde
önemli bir faktör olarak yer almaktad›r. Genifllemek ve büyümek isteyen
iflletmeler, söz konusu amaçlar›n›
kendi ülkelerinde bulunan iflletmeler
arac›l›¤›yla gerçeklefltirebildikleri gibi
kendi ülkelerinin d›fl›nda bulunan iflletmelere yapt›klar› yat›r›mlarla da
gerçeklefltirebilirler. ‹flletmelerin kendi ülkeleri d›fl›ndaki ülkelerde yat›r›mda bulunmas›, bafll›ca iki tür amaçtan
kaynaklanabilmektedir. Amaçlardan
ilki ve en risklisi, iflletmenin yurt d›fl›nda bulunan iflletmeler arac›l›¤›yla büyüme istedi¤idir. Bu durumda ilgili iflletme, yurt d›fl›nda ba¤l› ortakl›k,
müflterek yönetime tabi ortakl›k veya
ifltirak edinme seçeneklerini de kullanarak, kendi ülkesi d›fl›ndaki baflka
bir iflletme üzerinde yat›r›mda bulunabilmektedir. D›fl ülkelere yat›r›m
yapmaktaki di¤er amaç ise d›fl mali
piyasalardan kazanç sa¤lamakt›r. Bu
durumda yat›r›mc› iflletme, yabanc›
para ve sermaye piyasalar› arac›l›¤›yla
yat›r›mlarda bulunarak getiri elde etmek istemektedir. Ayr›ca iflletmenin
d›fl mali piyasalar arac›l›¤›yla fon sa¤lama imkan› da do¤maktad›r. ‹flletmeler hangi amac› gözetirse gözetsinler, söz konusu amaçlar do¤rultusunda finansal tablolar›nda bir tak›m
de¤ifliklikler yapmak zorundad›rlar.
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‹flletmenin d›fl ülkelerde bulunan ba¤l› ortakl›klar› ve/veya ortak giriflimleri
olmas› durumunda, yat›r›mc› iflletmenin finansal tablolar›yla birlikte birbirinden farkl› para cinsinden haz›rlanm›fl finansal tablolar ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü muhasebenin temel ilkelerinden parayla ölçme ilkesi gere¤i, iflletmeler yapaca¤› tüm muhasebe kay›tlar›n› kendi ulusal para cinsinden
tutmak zorundad›rlar. Bu durumda
konsolide finansal tablolar›n haz›rlanabilmesi için tüm finansal tablolar›n
ayn› para cinsinden ifade edilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni, birbirinden farkl› para birimleri üzerinden
haz›rlanm›fl finansal tablolar›n birlefltirilmesinin mümkün olmamas›d›r.
Ayr›ca böyle bir birlefltirme, anlams›z
sonuçlara da neden olacakt›r. Haz›rlanacak konsolide finansal tablolar
ana iflletmeye ait olaca¤›ndan, ana iflletmenin bulundu¤u ülkenin para
cinsinden düzenlenmesi gerekmektedir (Stickney ve Brown, 1999:491).
Çeflitli yabanc› para cinsinden kaydedilmifl hesap tutarlar›n›, efl de¤eri
olan ana iflletmenin bulundu¤u ülkenin para cinsinden ifade etme ifllemine yabanc› paraya dönüfltürme (foreign currency translation) ifllemi denilmektedir (Y›lmaz, 2000:3).
Bu çal›flmada yabanc› paral› finansal
tablolar›n dönüfltürülmesi, Sermaye
Piyasas› Kurulu (SPK)’na tabi iflletmeler aç›s›ndan Uluslararas› Muhasebe
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Standartlar› (UMS) yani genifl anlam›
ile Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar› (UFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartlar› (TMS) kapsam›nda
ele al›nm›flt›r. Bu amaçla öncelikle yabanc› paral› finansal tablolar›n dönüfltürülme nedenleri üzerinde durulmufl, ard›ndan UMS, TMS ve SPK’ya
göre dönüfltürmede tespit edilmesi
gereken durumlardan bahsedilmifltir.
Daha sonra literatür ve ad› geçen düzenlemeler aç›s›ndan dönüfltürme
yöntemleri aç›klanm›fl ve karfl›laflt›r›lm›flt›r.
1. Yabanc› Paral› Temel Finansal
Tablolar›n Farkl› Para Birimlerine
Dönüfltürülme Nedenleri
‹flletmenin kendi ülkesinin d›fl›ndaki
bir ülkeye sermaye getirerek iflletmeler kurmas› veya var olan iflletmelere
yat›r›mda bulunmas›, bir tak›m muhasebe sorunlar›n› gündeme getirmektedir. Bu sorunlar afla¤›daki gibi
s›ralanabilir (Akdo¤an ve Sayar›,
1984:95):
• Muhasebe sistemlerinin farkl› olmas›ndan kaynaklanan sorunlar
• Mali tablolar›n düzenlenmesinden
do¤an sorunlar
• Konsolide mali tablolar›n düzenlenmesinden do¤an sorunlar
• Yabanc› para ile düzenlenmifl finansal tablolar›n ulusal para birimine
çevriliflinden kaynaklanan sorunlar
• ‹fltiraklerin de¤erlemesinden ve kar
transferinden kaynaklanan sorunlar
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• Denetimden kaynaklanan sorunlar
Ana iflletmenin yat›r›m yapt›¤› yabanc› iflletmelerle olabilecek muhasebe
sistemleri farkl›l›¤›n› giderdikten sonra, temel finansal tablolar›n› konsolide edebilmesi için yat›r›m yapt›¤› iflletmelerin yabanc› paral› temel finansal tablolar›n› kendi finansal tablolar›nda kulland›¤› para birimine dönüfltürmesi gerekmektedir. Dönüfltürme
ihtiyac›n›n ana nedeni, konsolide finansal tablolar›n ana iflletmeye ait olmas›d›r. Burada ana iflletmenin bulundu¤u pozisyon, konsolide finansal
tablolar›n haz›rlanmas›nda belirleyici
unsur olmaktad›r. Konu ülkemiz aç›s›ndan incelendi¤inde, d›fl ülkelere
yat›r›m yapm›fl iflletmeleri genel olarak üç grupta toplamak olas›d›r. Bu
iflletmeler (Akdo¤an ve Sayar›, 1984:87). ;
• Ülkemizde yat›r›m yapm›fl yabanc›
iflletmeler
• D›fl ülkelere kat›l›mda bulunmufl
Türk iflletmeleri
• D›fl ülkelerde taahhüt iflleri üstlenmifl Türk iflletmeleri fleklinde s›ralanabilir
Merkezi yabanc› ülke olan bir ana flirketin, ülkemizde ba¤l› ortakl›k veya
müflterek yönetime tabi ortakl›k elde
etmesi durumunda haz›rlayaca¤›
konsolide finansal tablolar›n para birimi, kendi ulusal para birimi olacakt›r. D›fl ülkelere aç›lan Türk iflletmeleri ise, yat›r›mda bulundu¤u ülkedeki
baflka yabanc› iflletmelerle veya bafl-
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ka Türk iflletmeleri ile ortak giriflimde
bulunabilir. Bunun yan›nda Türk iflletmeleri, yat›r›mda bulundu¤u yabanc› ülkede ba¤l› ortakl›klar elde
edebilir veya kendi ünvan›n› ya da
baflka ünvan kullanarak flube niteli¤inde iflletmeler açabilir (Durmufl,
1984:64-65). Türk iflletmeleri, konsolide finansal tablolar haz›rlanmas›n› gerektiren ba¤l› ortakl›klara veya
müflterek yönetime tabi ortakl›klara
sahip oldu¤unda, ilgili iflletmelerin
konsolide öncesi temel finansal tablolar›n› YTL’ye çevirecektir.
Yat›r›m yap›lan flirketlerin finansal
tablolar›n›n farkl› para birimine dönüfltürülmesi esnas›nda karfl›lafl›lan
di¤er bir önemli sorun da para birimlerinin farkl› kurlara tabi olmas› nedeniyle önemli ölçüde kar veya zarar›n
ortaya ç›kmas›d›r. Bu nedenle finansal tablolar›n dönüfltürülmesinde uygun yöntemin seçilmesi gerekmektedir. Finansal tablolar› yabanc› paraya
dönüfltürme ifllemine duyulan ihtiyac›n›n di¤er nedenleri ise yabanc› para
cinsinden ifllemleri kaydetme, yurt d›fl› flube, ifltirak ve ba¤l› ortakl›k faaliyetlerini raporlama ve ba¤›ms›z iflletmelerin faaliyet sonuçlar›n› yurt d›fl›na raporlama fleklinde belirtilebilir
(Y›lmaz, 2000:3).
Mali tablolar›n farkl› para birimlerine
dönüfltürülmesiyle
ilgili
olarak
UMS’nin, TMS’nin ve SPK’n›n ilgili
Tebli¤’i bulunmaktad›r. UMS, mali
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tablolar›n farkl› para birimlerine dönüfltürülmesiyle ilgili prosedürleri
UMS-21 “Kur De¤ifliminin Etkileri”
standard›nda belirlemifltir. TMS’nin
konuyla ilgili olarak ayn› adl› TMS-21
“Kur De¤ifliminin Etkileri” standard›
bulunmaktad›r. SPK da ilgili Tebli¤’inde, konuyla ilgili olarak ayn› bafll›k alt›nda bir düzenleme yapm›flt›r. Ülkemizdeki muhasebe uygulamalar›nda
uluslarararas› uyum çerçevesinde gerek SPK tebli¤i ve gerekse de TMS-21
standard› temel olarak UMS-21 standard›n› referans alm›flt›r. Her üç düzenlemede de dönüfltürme iflleminde
belirlenmesi gereken durumlar ayr›nt›s›yla aç›klanm›flt›r.
2. UMS, TMS ve SPK Aç›s›ndan
Yabanc› Paral› Finansal Tablolar›n
Dönüfltürülmesinde Tespit
Edilmesi Gereken Durumlar
Ana flirket taraf›ndan düzenlenen
konsolide mali tablolarda, yat›r›m yap›lan yabanc› paral› iflletmelerin finansal tablolar›n› tek bir para cinsinden gösterebilmek için öncelikle
fonksiyonel para biriminin (geçerli
para biriminin) belirlenmesi gerekmektedir (UMS-21, prg.17; TMS-21
md.17). Fonksiyonel para birimi (geçerli para birimi), iflletmenin faaliyetlerini gerçeklefltirdi¤i temel ekonomik çevrenin para birimidir (UMS-21,
prg.8; SPK, Seri:XI No:25, md.356;
TMS-21, md.8). Temel ekonomik çevre, iflletmenin nakit üretebildi¤i ve tü-
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ketebildi¤i çevredir. Örne¤in, merkezi Türkiye’de bulunan iflletme ekonomik faaliyetlerinin önemli bir k›sm›n›
Türkiye’de gerçeklefltiriyor ise iflletmenin fonksiyonel para birimi YTL
olacakt›r. ‹flletmenin merkezinin bulundu¤u ülkenin ulusal para birimi ile
fonksiyonel para birimi aras›nda genellikle bir paralellik bulunmaktad›r.
Ancak özellikle çok uluslu iflletmeler
aç›s›ndan düflünüldü¤ünde, iflletmenin merkezinin bulundu¤u ülkenin
para birimi ile fonksiyonel para birimi
aras›nda farkl›l›k bulunmas› olas›d›r.
Dönüfltürülecek yabanc› paral› ifllemlerde belirlenmesi gereken bir di¤er
durum ise parasal ve parasal olmayan kalemlerdir. Çünkü dönüfltürmede uygulanacak kurlar ve kur farklar›n›n finansal tablolara al›nmas›, finansal tablolardaki kalemlerin parasal
olup olmamalar›na göre de¤ifliklik
arz etmektedir (TMS-21, md.23, 28,
30). Parasal kalemler, sabit veya belirlenebilir bir para olarak ödenecek
ve al›nacak tutarlard›r. Örne¤in; k›dem tazminat› karfl›l›klar›, nakit ödeme suretiyle gerçeklefltirilecek di¤er
karfl›l›klar, personele ödenecek di¤er
sosyal yard›mlar gibi kalemler parasal
kalemlerdir. Parasal olmayan kalemler ise, sabit veya belirlenebilir bir para olarak ödenmesi veya tahsili söz
konusu olmayan kalemlerdir. Örne¤in; flerefiye, maddi olmayan duran
varl›klar, stoklar ve binalar gibi ka-
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lemler parasal olmayan kalemlerdir
(UMS-21, prg.16; SPK, Seri:XI No:25,
md.359; TMS-21, md.16).
UMS, TMS ve SPK’n›n ilgili Tebli¤’i
gere¤ince parasal kalemlerin dönüfltürülmesinden kaynaklanan çevrim
farklar›, gelir tablosu ile iliflkilendirilir.
Parasal olmayan kalemlerle ilgili kazanç ve kay›plar›n özsermaye ile iliflkili olmas› halinde, söz konusu kalemlere iliflkin kur farklar› da do¤rudan
sermaye ile iliflkilendirilir. fiayet parasal olmayan kalemlerle ilgili kazanç
ve kay›plar gelir tablosu ile iliflkilendirilmifl ise, söz konusu kalemlere iliflkin çevrim farklar› da do¤rudan gelir
tablosu ile iliflkilendirilir (UMS-21,
prg.28,30; SPK, Seri:XI No:25, md.
362; TMS-21, md.28.30).
Dönüfltürme yap›labilmesi için tespit
edilmesi gereken bir di¤er durum da
ana iflletmenin yabanc› iflletme veya
faaliyette net yat›r›m›n›n bulunup bulunmad›¤›d›r. Yabanc› iflletme veya
faaliyetteki net yat›r›m, gelecekte
gerçekleflmesi beklenmeyen veya
planlanmayan yabanc› iflletme ya da
faaliyetten olan alacak veya söz konusu iflletmeye ya da faaliyete olan
borçlard›r. Bu tür kalemler uzun vadeli borç ve alacaklardan oluflmaktad›r. Ticari borç ve alacaklar net yat›r›m kapsam›nda de¤ildir (UMS-21,
prg.15; SPK, Seri:XI No:25, md.358;
TMS-21, md.15). Yabanc› iflletme ya
da faaliyette net yat›r›m›n olmas› du-
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rumunda, ana iflletmenin fonksiyonel
para birimine çevrilmesinden kaynaklanan kur farklar›; ana iflletmenin haz›rlayaca¤› konsolide finansal tablolarda özsermaye kalemi içinde ayr›
bir unsur olarak gösterilmelidir (UMS21, prg.32; SPK, Seri:XI No:25,
md.363; TMS-21, md.32).
Yabanc› paral› finansal tablolar›n
farkl› bir para birimine dönüfltürülmesinin esas›, ilgili finansal tablolar›n
kendi fonksiyonel para birimi d›fl›nda
baflka bir para birimine dönüfltürülmesine dayanmaktad›r. Bu durumda
finansal tablolar›n çevrimi, çevrilecek
finansal tablolar›n gösterildi¤i para
biriminin yüksek enflasyonlu veya
yüksek enflasyonlu olmayan bir ülkenin para birimi olmas›na göre farkl›l›k
göstermektedir. Fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ülkenin
para birimi olmayan bir iflletme, çevrim sonucunda ortaya ç›kan kur farklar›n› özsermaye ile iliflkilendirmelidir.
Yani ortaya ç›kabilecek dönüfltürme
kar ya da zarar› özsermaye kalemi
içerisinde gösterilmektedir. Fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu
bir ülkenin para birimi olan iflletme
ise finansal tablolar›n› öncelikle UMS
ve TMS-29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standard›na göre düzenlemek zorundad›r
(UMS-21, prg.39,42,43; SPK, Seri:XI
No:25,
md.366,367;
TMS-21,
md.39,42,43). Fonksiyonel para biriHaziran - Temmuz
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mi yüksek enflasyonlu bir ülkenin para birimi olan bir iflletmenin, finansal
tablolar›n›n çevrimde kulland›¤› yöntemden ötürü dönüfltürme kar ya da
zarar› ortaya ç›kmamaktad›r.
3. Yabanc› Paral› Finansal Tablolar›n Farkl› Para Birimlerine
Dönüfltürülmesinde Kullan›lan
Yöntemler
Dönüfltürme iflleminde kullan›lan
yöntemler; “Kapan›fl Kuru”, “Cari-Cari Olmayan Kalemler”, “Parasal-Parasal Olmayan Kalemler”, ve “Geleneksel Yöntem” olmak üzere bafll›ca
dört grupta incelenebilir.
3.1. Kapan›fl Kuru
Dönem sonu kuru veya cari kur yöntemi olarak da adland›r›lan kapan›fl
kuru yönteminde, bilançodaki tüm
aktifler ve yabanc› kaynaklar tek bir
kur üzerinden di¤er para birimine dönüfltürülür. Burada uygulanan kur,
bilanço tarihi itibariyle geçerli olan
cari kurdur. Özsermaye kalemleri ise
kendi içinde farkl› kurlar üzerinden
çevrilmektedir. Sermaye hesab› sermayenin ödendi¤i tarihte geçerli olan
kurdan (tarihi kur), birikmifl geçmifl
dönem karlar› tarihi kurdan ve kar
paylar› da¤›t›m an›ndaki kurdan dönüfltürülmektedir. Dönem kar› ise
gelir tablosu kalemlerinin düzeltilmifl
bir sonucu olarak ortalama kur üzerinden çevrilecektir. Gelir tablosu kaHakemli Yaz›lar
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lemleri, ifllemlerin gerçekleflti¤i anda geçerli olan kur üzerinden di¤er para birimine dönüfltürülmektedir. Fakat, ifllemlerde kolayl›k sa¤lamak bak›m›ndan
dönemin ortama kuru kullan›labilir (Karap›nar, 09.11.2004; Y›lmaz, 2000:7;
Akdo¤an ve Tenker, 2001:454;). Yöntemin uygulanmas›na yönelik olarak
flöyle bir örnek verilebilir:
Türkiye’de faaliyette bulunan A iflletmesi, ABD’de bulunan B iflletmesinin
%100’ne sahiptir. A iflletmesi bu sahiplik hakk›n› 2.000.000.- $’a elde etmifltir. 31.12.2005 tarihi itibariyle B iflletmesinin finansal tablolar› afla¤›da verilmifltir :
B ‹flletmesinin 31.12.2005 Tarihli
Bilançosu ($)
AKT‹F
Haz›r De¤erler
50.000.Menkul K›ymetler
50.000.Ticari Alacaklar
400.000.Stoklar
100.000.Duran Varl›klar
1.900.000.Aktif Toplam›
2.500.000.PAS‹F
K›sa Vadeli Borçlar
100.000.Uzun Vadeli Borçlar
50.000.Sermaye
2.000.000.Dönem Net Kar›
350.000.Pasif Toplam›
2.500.000.-

B ‹flletmesinin 31.12.2005 Tarihli
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Gelir Tablosu ($)
Net Sat›fllar

2.000.000.-

Sat›lan Mal›n Maliyeti (-)

1.500.000.500.000.-

Brüt Sat›fl Kar›
Faaliyet Giderleri (-)

50.000.450.000.-

Faaliyet Kar›
Di¤. Ola¤an Gelir ve Karlar

50.000.-

Ola¤an Kar

500.000.-

Vergi (%30) (-)

150.000.-

Dönem Net Kar›

350.000.-

* B iflletmesinin %100 oy hakk›n›n al›nd›¤› tarihte 1 $ = 1,30 YTL’dir.
* 2005 y›l› itibariyle ortalama dolar kuru 1,60 YTL’dir.
* 31.12.2005 tarihi itibariyle 1$ = 1,75 YTL’dir.
Bu bilgiler ›fl›¤›nda yabanc› paral› mali tablolar›n YTL’ye dönüflümü afla¤›daki
gibi olacakt›r :
B ‹flletmesinin Gelir Tablosunun YTL’ye
Dönüfltürülmesi
$

Döviz Kuru

YTL

Net Sat›fllar

2.000.000.-

x 1.60.-

3.200.000.-

Sat›lan Mal›n Maliyeti (-)

1.500.000.-

x 1.60.-

2.400.000.-

Brüt Sat›fl Kar›
Faaliyet Giderleri (-)
Faaliyet Kar›
Di¤. Ola¤an Gelir ve Karlar

500.000.50.000.50.000.500.000.-

Vergi (%30) (-)

150.000.-

Dönem Net Kar›

350.000.-
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x 1.60.-

80.000.720.000.-

450.000.-

Ola¤an Kar
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800.000.-

x 1.60.-

80.000.800.000.-

x 1.60.-

240.000.560.000.-
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B ‹flletmesinin Bilançosunun YTL’ye Dönüfltürülmesi
AKT‹F
$
Döviz Kuru
YTL
Haz›r De¤erler
50.000.x 1.75.87.500.Menkul K›ymetler
50.000.x 1.75.87.500.Ticari Alacaklar
400.000.x 1.75.700.000.Stoklar
100.000.x 1.75.175.000.Duran Varl›klar
1.900.000.x 1.75.3.325.000.Aktif Toplam›
2.500.000.4.375.000.PAS‹F
K›sa Vadeli Borçlar
100.000.x 1.75.175.000.Uzun Vadeli Borçlar
50.000.x 1.75.87.500.Sermaye
2.000.000.x 1.30.2.600.000.Dönem Net Kar›
350.000.560.000.DönüfltürmeKar›(Zarar›)
952.500.Pasif Toplam›
2.500.000.4.375.000.Yukar›daki çal›flma tablolar›nda tüm aktif ve borçlar, bilanço tarihi itibariyle
geçerli olan kur üzerinden YTL çevrilmifltir. Sermaye ise sahip olundu¤u tarihteki kur ile dönüfltürülmüfltür. Dönem net kar›, 2005 y›l›na iliflkin bir geliri temsil etti¤inden gelir tablosu kalemleri ile paralel olarak ortama kur üzerinden YTL’ye çevrilmifltir. Gelir tablosu kalemlerinden verginin dönüfltürülmesinde kullan›lan kurun ortalama kur olmas›, yöntemin elefltirilebilecek bir
noktas›d›r. Bilindi¤i üzere vergi, dönem sonu kar› üzerinden hesaplanmaktad›r. Dönem sonu kar›n›n belirlendi¤i tarih, bilanço tarihidir. Bu nedenle verginin dönüfltürülmesinde kapan›fl kurunun kullan›lmas› daha do¤ru bir yaklafl›md›r (Y›lmaz, 2000:8).
3.2. Cari-Cari Olmayan Kalemler
Bu yöntemde, yabanc› ba¤l› ortakl›k veya müflterek yönetime tabi ortal›¤›n finansal tablolar›n›n çevrilmesinde cari ve cari olmayan varl›klar ve borçlar ayr›m›na gidilmektedir. ‹lgili ortakl›¤›n bilançosundaki cari varl›klar (dönen varl›klar) ve cari borçlar (k›sa vadeli borçlar), ana flirketin fonksiyonel para birimine cari kur üzerinden çevrilmektedir. Cari olmayan varl›klar (duran varl›klar) ve borçlar (uzun vadeli borçlar) ile sermaye ise tarihi kur üzerinden döHakemli Yaz›lar
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nüfltürülmektedir. Gelir tablosu kalemlerinin cari olmayan varl›klar ve
borçlarla iliflkili gelir ve giderler d›fl›ndaki k›sm› dönemin ortama kuru üzerinden fonksiyonel para birimine çevrilir. Cari olmayan varl›klar ve borçlarla ilgili, örne¤in amortisman gideri
gibi, gelir ve giderler ise ilgili kalemin
bilançoda yer ald›¤› tarihteki kur üzerinden dönüfltürülmektedir (Barrett
ve Spero, 1975:26,27).

Gelir tablosu kalemlerinin parasal olmayan kalemlerle ilgili gelir ve giderler d›fl›ndaki k›sm› dönemin ortama
kuru üzerinden fonksiyonel para birimine çevrilmektedir. Parasal olmayan kalemlerle ilgili, örne¤in; amortisman gideri ve sat›lan mal›n maliyeti
gibi, gelir ve giderler ise ait olduklar›
kalemin kaydedildi¤i tarihte geçerli
olan kur üzerinden dönüfltürülmektedir (Barrett ve Spero, 1975:27).

3.3 Parasal-Parasal Olmayan
Kalemler
Cari-Cari Olmayan Kalemler Yöntemi’ne benzer flekilde, bu yöntemde
de çevrilecek yabanc› paral› finansal
tablolar bilanço baz›nda parasal ve
parasal olmayan kalemler aç›s›ndan
s›n›fland›r›lmaktad›r. Parasal kalemler, belirli bir yabanc› para cinsinden
ifade edilen alacak hakk› veya borç
taahhütlerini içerir. Örne¤in; nakit,
alacaklar ve k›sa ya da uzun vadeli
borçlar parasal kalemlerdir. Parasal
olmayan kalemler ise sabit ya da belirlenebilir bir tutarda yabanc› para
cinsinden ifade edilmesi mümkün olmayan kalemlerdir. Örne¤in; stoklar,
duran varl›klar ve uzun vadeli yat›r›mlar gibi kalemler parasal olmayan kalemlerdir. Bu yöntemde parasal kalemler cari kur üzerinden, parasal olmayan kalemler ise ilgili kalemin bilançoda yer ald›¤› tarih itibariyle geçerli olan kur üzerinden fonksiyonel
para birimine dönüfltürülmektedir .

3.4. Geleneksel (Temporal) Yöntem
Geçici yöntem olarak da adland›r›lan
bu yöntemde, ana flirketin yabanc› iflletmelerinin yapt›¤› ifllemleri sanki
ana flirket yapm›fl gibi yans›t›lmas› istenir. Bu nedenle yabanc› iflletmelerin bütün ifllemlerinin ana flirket taraf›ndan kontrol ve kay›t edildi¤i varsay›lmaktad›r. Ana flirketin yabanc› iflletmenin yapt›¤› ifllemleri yans›tabilmesi için, ana flirketle yabanc› flirket
aras›nda direkt iliflkinin bulunmas› veya aralar›nda düzenli nakit ak›fl›n›n
sa¤lanmas› gibi koflullar gereklidir
(Akdo¤an ve Tenker, 2001:453).
Yöntemde, orijinal ifllemleri dönüfltürmede tarihi kur kullan›lmaktad›r.
Fakat, parasal kalemlerle birlikte cari
de¤er üzerinden kay›tlanm›fl parasal
olmayan kalemler bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kur üzerinden çevrilmektedir. Bunun d›fl›nda maliyet de¤eri ile de¤erlenen aktif ve pasif kalemler tarihi kurdan ana flirketin
fonksiyonel para birimine dönüfltürül-
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mektedir. Gelir tablosu kalemleri ise
gerçekleflti¤i tarihteki kur üzerinden
ya da kolayl›k sa¤lanmas› bak›m›ndan
ortama kur üzerinden çevrilmektedir.
4. UMS, TMS ve SPK Aç›s›ndan
Yabanc› Bir ‹flletmenin veya
Faaliyetin Finansal Tablolar›n›n
Farkl› Bir Para Birimine
Dönüfltürülmesi
UMS ve TMS aç›s›ndan yabanc› bir iflletmenin ya da faaliyetin finansal tablolar›n›n farkl› bir para birimine dönüfltürülebilmesi için öncelikle dönüfltürülecek para biriminin yüksek enflasyonlu bir ülkenin para birimi olup
olmad›¤›n›n belirlenmesi gerekmektedir (UMS-21, prg.44, TMS-21,
md.44). UMS, TMS ve SPK’n›n ilgili
Tebli¤’ine göre dönüfltürülecek para
birimi yüksek enflasyonlu olmayan
bir ülkenin para birimi ise afla¤›daki
hususlara göre di¤er para birimine
dönüfltürülür (UMS-21, prg.39; SPK,
Seri:XI No:25, md.366; TMS-21, md.39):
• Her bir bilançonun aktif ve pasifleri (önceki dönemler de dahil olmak
üzere) bilanço tarihindeki kapan›fl kurundan çevrilir,
• Her bir gelir tablosunu gelir ve giderleri (önceki dönemler de dahil olmak üzere) ifllem tarihlerindeki geçerli olan kurdan çevrilir,
• Ortaya ç›kan kur farklar› özkaynaklar›n ayr› bir unsuru olarak tan›mlanmal›d›r.
UMS ve TMS, gelir tablosu kalemleriHakemli Yaz›lar
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nin dönüfltürülmesinde kolayl›k sa¤lamas› aç›s›ndan ortalama kurun kullan›labilece¤ini belirtmifltir. Ancak
kur, dönem içinde afl›r› biçimde dalgalan›yorsa ortama kurun kullan›lmas› uygun de¤ildir (UMS-21, prg.40;
TMS-21, md.40).
Dönüfltürülecek para biriminin yüksek enflasyonlu bir ülkenin para birimi olmas› durumunda, öncelikle söz
konusu yabanc› paral› finansal tablolar›n enflasyon etkisinden ar›nd›r›lm›fl
olmas› gereklidir. Bunun için finansal
tablolar›n yüksek enflasyon etkisinin
giderilmesine iliflkin hükümlere göre
yeniden düzenlenmesi zorunludur
(UMS-21, prg.43; SPK, Seri:XI No:25,
md.367; TMS-21, md.43 ). Söz konusu hükümlere göre gerekli düzenlemeler yap›ld›ktan sonra, yabanc›
paral› finansal tablolardaki tüm aktif,
pasif, sermaye, gelir ve giderler ile
bunlar›n önceki dönem tutarlar› bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kapan›fl kurundan dönüfltürülür. Ancak
dönüfltürmenin yüksek enflasyonlu
olmayan bir ülke paras›na yap›lmas›
durumunda, önceki dönemin dönüfltürülmüfl cari y›l rakamlar›, kurda ve
fiyat düzeyinde olan de¤iflikliklere bak›lmaks›z›n, do¤rudan cari y›l›n önceki dönem tutarlar› olarak dikkate al›n›r (TMS-21, md.42/b). Bu nedenle
cari y›l›n önceki dönem tutarlar›n›n enflasyon etkisinden ar›nd›r›lmas› gerekli
de¤ildir (UMS-21, prg.43; SPK, Seri:XI
No:25, md.367; TMS-21, md.43).
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UMS, TMS ve SPK’n›n ilgili Tebli¤’i
aç›s›ndan yabanc› iflletme ya da faaliyetin, mali raporlar› haz›rlayan ana iflletmenin finansal tablolar›nda tam
konsolidasyon, oransal konsolidasyon veya özkaynak yöntemine göre
konsolide edilebilmesi için, yabanc› iflletme ya da faaliyetle ana iflletmenin
raporlama dönemleri aras›nda üç aydan fazla fark olmamas› gerekir
(UMS-21, prg.46; SPK, Seri:XI No:25,
md.368; TMS-21, md.46). Ayr›ca,
grup içi parasal aktif veya pasif kalemler nedeniyle meydana gelen dönüflüm kar veya zarar›na karfl›l›k di¤er grup içi bakiye oluflmad›¤›ndan,
söz konusu kar veya zarar elimine
edilmeyerek; ana flirketin konsolide
bilançosunda gelir veya gider olarak
gelir tablosu ile iliflkilendirilir. Dönüfltürme kar› veya zarar›n›n yabanc› iflletme ya da faaliyetteki net yat›r›mla
ilgili olmas› durumunda, söz konusu
kar veya zarar ana iflletmenin konsolide bilançosunda özsermaye kalemi
içinde s›n›fland›r›l›r (UMS-21, prg.45; SPK,
Seri:XI No:25, md.368; TMS-21, md.45).
5. Dönüfltürme Yöntemlerin
Karfl›laflt›r›lmas›
Yabanc› paral› finansal tablolar› farkl›
para birimine dönüfltürmede uygulanan yöntemler incelendi¤inde, hepsinin farkl› k›staslara göre finansal tablolar› ele ald›¤› ve dolay›s›yla dönüfltürmede ayn› kalemler için farkl› kurlar uygulad›klar› gözlemlenmektedir.
Yabanc› paral› temel finansal tabloHaziran - Temmuz
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lardan bilançonun farkl› para birimine dönüfltürülmesinde uygulanan
kurlar, kullan›lan dönüfltürme yöntemleri aç›s›ndan afla¤›daki tablolarda sunulmufltur (Y›lmaz, 2000: 40,
Akdo¤an ve Tenker, 2001: 454):
Tablo-1’e bak›ld›¤›nda baz› bilanço
kalemleri için uygulanan kurlar›n de¤iflmedi¤i gözükmektedir. Kullan›lan
dönüfltürme yöntemleri farkl› olsa da
baz› kalemler için cari kurlar›n kullan›lmas›n›n nedeni, söz konusu kalemlerin meydana gelebilecek kur de¤ifliminden etkilenece¤inin kabul edilmesidir. Farkl› yöntemlerin ayn› kalemler için tarihi kuru kullanmas›n›n sebebi ise, meydana gelebilecek kur
dalgalanmalar›n›n söz konusu kalemleri etkilemeyece¤ini kabul etmifl olmalar›d›r.
Yabanc› paral› gelir tablosunun da
farkl› bir para birimine dönüfltürülmesinde, kullan›lan yöntemler aç›s›ndan
farkl› kurlar uygulanmaktad›r. Tablo2’de yöntemler aç›s›ndan uygulanan
kurlar sunulmufltur (Akdo¤an ve Tenker, 2001: 454):
Tablo-2’den görülece¤i üzere, gelir
tablosu kalemleri ya ortama kurdan
ya da tarihi kurdan farkl› bir para birimine çevrilmektedir. Ortalama kurun kullan›lmas›, faaliyetleri dönem
içine yay›lm›fl iflletmeler için pratiklik
sa¤lamaktad›r. Tarihi kurun kullan›lmas› ise baz› yöntemler aç›s›ndan zorunluluk tafl›maktad›r. Örne¤in iflletmenin sahip oldu¤u bir bina; Cari-CaHakemli Yaz›lar
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ri Olmayan Kalemler Yöntemi’ne göre cari olmayan kalem, Parasal-Parasal Olmayan Kalemler Yöntemi’ne göre parasal olmayan bir kalem ve Geleneksel
Yöntem’e göre maliyet de¤eri ile kay›tlara al›nm›fl parasal olmayan bir varl›k
oldu¤u için söz konusu binaya iliflkin amortisman gideri veya varl›¤›n sat›fl›ndan elde edilen kar ya da zarar tarihi kur üzerinden farkl› para birimine dönüfltürülmelidir.
Gelir tablosunun dönüfltürülmesinde uygulanan kurlar, dönüfltürme yönteminin yapt›¤› bilanço s›n›flamas›na göre flekillenmektedir. Yani yöntem, bilançoyu nas›l s›n›fland›rm›fl ise o s›n›fland›rmaya uygun kurlardan gelir tablosu
kalemleri çevrilmektedir.
Tablo-1. Bilançonun Dönüfltürülmesinde Kullan›lan Yöntemlerde
Uygulanan Kurlar
Kapan›fl Cari-Cari Parasal-Parasal Geleneksel
Kuru Olmayan
Olmayan
(Geçici)
Kalemler
Kalemler
Yöntem
AKT‹F
Haz›r De¤erler
Menkul K›ymetler
H. S. Maliyet Bedeli
H. S. Piyasa De¤eri
Tahvil Maliyet Bedeli
Tahvil Piyasa De¤eri
Alacaklar
Stoklar
Maliyet Bedeli
Piyasa Bedeli
Uzun Vadeli Yat›r›mlar
Maliyet Bedeli
Piyasa Bedeli
Duran Varl›klar
PAS‹F
K›sa Vadeli Borçlar
Uzun Vadeli Borçlar
Sermaye
Dönem Kar›

C

C

C

C

C
C
C
C
C

C
C
C
C
C

T
T
C
C
C

T
C
T
C
C

C
C

C
C

T
T

T
C

C
C
C

T
T
T

T
T
T

T
C
T

C
C
T
*

C
T
T
*

C
C
T
*

C
C
T
*

Not : C = Kapan›fl (Cari) Kuru T= Tarihi Kur *= Gelir Tablosu Kalemleriyle Paralel
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Tablo-2. Gelir Tablosunun Dönüfltürülmesinde Kullan›lan Yöntemlerde
Uygulanan Kurlar
Kapan›fl Cari-Cari Parasal-Parasal
Kuru
Olmayan
Olmayan
Kalemler
Kalemler

Geleneksel
(Geçici)
Yöntem

Gelir Tablosu Kalemleri
Net Sat›fllar

O

O

O

O-T

Sat›lan Mal›n Maliyeti

O

O

T

T

Amortisman Giderleri

O

T

T

T

Genel Yönetim Giderleri

O

O

O

O-T

Di¤er Ola¤an Gelir ve Kar

O

O

O

O-T

Duran Varl›k Sat›fl K/Z

O

T

T

T

Not :

O = Ortalama Kur

T= Tarihi Kur

6. Sonuç
‹flletmelerin baflka ülkelerdeki iflletmelere yat›r›m yapmas› halinde, ekonomik
ve faaliyet sonuçlar›n›n bir bütün olarak de¤erlendirilebilmesi için oluflturulan
finansal tablolar›n ayn› para birimi cinsinden ifade edilmesi gerekir. Söz konusu para birimi yat›r›m yapan iflletmenin fonksiyonel para birimi olmaktad›r.
Bu durum özellikle konsolide finansal tablolar›n düzenlenmesinde dikkate
al›nmas› gereken bir durumdur. Çünkü konsolide finansal tablolar oluflturulan ekonomik bütünlü¤e iliflkin finansal ve faaliyet sonuçlar›n› bir bütün olarak sergiledi¤inden, farkl› para birimleri üzerinden haz›rlanm›fl tablolar›n birlefltirilmesi hem olanaks›z hem de anlams›z olacakt›r.
UMS (genifl anlam› ile UFRS), TMS ve SPK’n›n ilgili Tebli¤’i aras›nda kur de¤ifliminin etkileri konular›nda tam bir uyum oldu¤u söylenebilir. 31.12.2005 tarihli 26040 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan TMS-21 “Kur De¤ifliminin Etkileri” standard›n›n, UMS-21’in 18.12.2003’de yay›nlanan revize edilmifl halleriyle birebir örtüfltü¤ü görülmektedir. Gerek TMS standartlar› ve gerekse de
SPK tebli¤inin temel kayna¤›n› UMS/UFRS oluflturdu¤undan her iki düzenleme aras›nda fark yoktur. Dolay›s›yla her iki düzenleme ülkemizdeki muhasebe uygulamalar›n›n uluslararas› muhasebe standartlar› ile uyumunu sa¤layarak, finansal tablolar›n uluslaras› çevreler taraf›ndan geçerlili¤i ve kabulü konusunda önemli bir geliflme sa¤lam›flt›r.
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UMS, TMS ve SPK’n›n yabanc› paral› finansal tablolar› farkl› para birimine dönüfltürme yöntemi olarak genelde kapan›fl kuru yöntemini benimsedikleri görülmektedir. Yöntemin uygulanmas›nda ad› geçen düzenlemelerin özellikle
dikkate ald›¤› nokta, dönüfltürülecek para biriminin yüksek enflasyonlu bir ülkenin para birimi olup olmad›¤›d›r. Dönüfltürülecek para biriminin yüksek enflasyonlu bir ülkenin para birimi olmas› halinde, öncelikle söz konusu yabanc›
paral› finansal tablolar›n enflasyon etkisinden ar›nd›r›lmas› ard›ndan da finansal tablolardaki tüm aktif, pasif, sermaye, gelir ve giderler ile bunlar›n önceki dönem tutarlar›n›n bilanço tarihi itibariyle geçerli kapan›fl kurundan dönüfltürülmesi gerekir. fiayet dönüfltürülecek para birimi yüksek enflasyonlu olmayan bir ülkenin para birimi ise bilanço kalemleri kapan›fl kurundan, gelir tablosu kalemleri ise kurun afl›r› dalgal› olmamas› durumunda ortalama kurdan
fonksiyonel para birimine dönüfltürülür. Görülece¤i üzere UMS, TMS ve SPK
aç›s›ndan dönüfltürmede tek bir yöntem geçerli olup, literatüre girmifl di¤er
dönüfltürme yöntemleri önerilmemektedir.
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KAMU ALACA⁄ININ TAHS‹L‹NDE
TEC‹L UYGULAMASI VE
UYUfiMAZLIK HAL‹
POST PONOMENT PRACTICING
IN COLLECTING OF PUBLIC
CLAIM AND CONFLICT SITUATION
Yrd. Doç. Dr. Seyfi YILDIZ
Gazi Üniversitesi, Çank›r› ‹kitisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü Ö¤retim Üyesi

ÖZET:
ecil, mükellef lehine düflünülmüfl ve iyiniyet sahibi, fakat zor durumda
olan borçlular›n borçlar›n› erteleme yetkisi veren bir müessesesidir. Tecil
müessesesinin kamu alacakl›s›na, kamu borçlusuna ve piyasaya önemli
etkileri bulunmaktad›r. Vergi hukuku yan›nda borçlar hukuku, icra-iflas hukuku ve ceza hukukunda da yer alan bir uygulamad›r. Bu uygulama, idare taraf›ndan yap›lan tek tarafl›, sübjektif-bireysel bir ifllemdir. Kamu borçlusundan tecil faizi al›narak borcun taksitlendirilmesi imkan› sa¤lanmaktad›r. Kamu alaca¤›n›n tecil edilip edilmemesi konusu idarenin takdir yetkisine ba¤l›d›r. Ancak idarenin bu konudaki yetkisi mutlak olmay›p, keyfi hareket etme
imkan›na sahip de¤ildir. Aksi halde takdir yetkisinin kullan›m› yarg›sal denetime tabidir. Tecil müessesesinde tecilin flartlar›, tecil faizinin uygulamas› ve
idarenin takdir yetkisinde yap›lacak düzenleme sonucunda kamu borçlusu
borcunu düzenli bir flekilde ödeyece¤inden vergi aff› gibi vergi adaletini zedeleyen uygulamalara gerek kalmayacakt›r. Bu çerçevede AATUHK’ da tecil
müessesesi tek madde ile de¤il genifl bir flekilde düzenlenmelidir.

T
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ANAHTAR KEL‹MELER:
Kamu Alaca¤›, Tecil Müessesesi, Çok
Zor Durum Hali, Tecil Faizi, Kamu
Borçlusu
ABSTRACT:
The postponement is an institution
that gives a right to an indebted who
actually does not have any wrong intentions; therefore, the postponement is an exemption for the tax payer who has a good intention. The
institution of the postponement’s
public creditor and public debtor has
significant effects on the market.
This exemption is situated in tax law,
criminal law, and fulfillment and bankruptcy law. This application which is
carried out by governing is a subjective-individual process. This process
provides a postponement to the
public debtor by burdening additional interest rates. However, whether
the postponement of the debt is dependent on governing blessing. But,
governing appreciation is not absolute, meaning there is no any discretionary or arbitrary implications. If there is an opposite implication, the way
of judgment will be opened. If this
postponement process is established
according to the law, there will not
be forgiveness for the tax which damages the tax equity. Therefore, in
this framework, the postponement
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process should be arranged broadly,
not in a one section.
KEY WORDS:
Public Claims, Post Ponoment Institution, Very Difficulty Cases Situation,
Post Ponoment Interest, Public Debtor
1. G‹R‹fi
Kamusal hizmetlerin finansman›n›
sa¤lamak için egemenlik gücüne istinaden vergilendirme yetkisine sahip
olan Devlet, Anayasam›z›n 73 üncü
maddesinde de belirtildi¤i üzere,
ödeme gücü yeterli olan herkesten
vergi almaktad›r. Vergi ödemekle yükümlü olan mükellefin vergiyi uygun
zaman ve uygun bir biçimde ödemesi uygunluk ilkesinin (Akdo¤an,
1999, 190) gere¤idir. Önemli olan
kamusal hizmetlerin finansman›n›
sa¤lamak için kaynak yarat›lmas›
olup, bu noktada mükellefe önemli
kolayl›klar sa¤lanmas› önem arz etmektedir. Mükellefin fazla zorlanmamas›, ekonomiyi zorlamadan istenilen gelirin sa¤lanmas› vergileme aç›s›ndan önemli unsurlard›r.
Kamu alacaklar›n›n tahsiline iliflkin
halleri düzenleyen 6183 say›l› Amme
Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun’ da (AATUHK) kamu alaca¤›n› güvence alt›na almak için teminat, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk
ve rüçhan hakk› gibi kamu alacaklar›-
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n›n güvenli¤ine iliflkin müesseseler
yer al›rken, kamu borçlusu lehine iflleyen birtak›m müesseseler de bulunmaktad›r. Bunlar›n bafl›nda kamu
borçlusunun do¤al afetler yüzünden
zor durumda kalmas› ya da kamu alacakl›s›n›n kamu alaca¤›n› tahsil etmesinin gereksiz veya imkans›z hale gelmesi durumunda terkin uygulamas›
yap›l›rken, zor durumda olan kamu
borçlusu için de tecil imkan› getirilmifltir. Söz konusu tecil uygulamas›
ile belirli flartlar alt›nda mükellefin
ödeyece¤i vergi borcunun ertelenmesi mümkün hale gelmektedir.
Bu çal›flmada tecil uygulamas› 6183
say›l› Kanun kapsam›nda de¤erlendirilecek, mükellef ile bu konuda takdir
yetkisine sahip idare aras›nda ortaya
ç›kabilecek uyuflmazl›¤›n nas›l çözülece¤i ifade edilecektir.

Vergi hukuku aç›s›ndan bir tan›mlama yap›l›rsa tecil, kamu borcunun vadesinde ödenmesi, haciz uygulanmas› ya da haczolunmufl mallar›n paraya
çevrilmesi borçluyu çok zor duruma
düflürecekse, borçlunun yaz›l› talebi
ve teminat göstermesi üzerine yetkili
makamlar ya da onlar›n yetki devretti¤i makamlarca kamu alaca¤›n›n ertelenmesi ifllemidir ( K›rbafl, 2002,
142-143). Yani öz olarak kamu borcunun ödeme vadesinin ertelenmesini ifade etmektedir (Özden, 2000,
57). Bu çerçevede Devletin mükellefe
tan›m›fl oldu¤u bir kolayl›k sa¤lay›c›
müessesedir. AATUHK’ n›n 48 inci
maddesinde düzenlenen tecil uygulamas› sadece vergileri de¤il ayn› zamanda harç, resim, gecikme zamm›
gibi di¤er kamu alacaklar›n› da kapsay›c› niteli¤e sahiptir.

2. TEC‹L KAVRAMI, TANIMI ve
NEDENLER‹
A- TEC‹L KAVRAMI ve TANIMI
Türkçe karfl›l›¤› “erteleme” olan
“Tecil” kelimesi bir Arapça kelime
olup “ecel” kökünden gelmektedir.
Tecil edilmifl kamu alaca¤›na “müeccel alacak” denilir. Eski dilde “tecil”
yeni deyimle “erteleme” denilen bu
kelime önemli bir hukuki deyim ve
kavramd›r ve zamanlama ile ilgili olarak hukukun bütün dallar›nda yayg›n
bir flekilde kullan›lmaktad›r (Tuncer,
2006, 9).

Tecil kavram› özel ve kamu hukukunun baz› alt dallar›nda dolayl› veya
dolays›z olarak uygulanan bir müessesedir. Özellikle borçlar hukuku, icra
ve iflas hukuku ve ceza hukukunda
bu müessesenin kullan›ld›¤› söylenebilir.

Hakemli Yaz›lar
Refered Papers

Buna göre özel hukukun alt dal› olan
borçlar hukukunda tecil uygulamas›
dolayl› ifadelerle uygulanabilmektedir. Borçlar Kanunun’ da tecil sözleflmesine iliflkin bir hüküm bulunmamas›na karfl›n, borçlar hukukunun genel
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n › n e s a s l a r › n › b e l i r l e y e b i l mr›nda
e k belirtildi¤i
m ü m - üzere tecil uygulakün olabilmektedir. Bu çerçevede mas›, ceza hukukunda da uygulanan
borçlar hukukunda tecil, borcun va- bir müessesedir. Tecil, ceza hukuku
desinin taraflar aras›nda yap›lacak bir doktrininde k›sa süreli hürriyeti ba¤anlaflma ile uzat›lmas› ifllemi olarak lay›c› cezalar›n yerine konmufl bir hutan›mlanabilir. Tecil, borç iliflkisinin kuki müessese olarak tan›mlanmakiçeri¤inde de¤ifliklik yapan bir sözlefl- tad›r. Tecilde hakim olan fikir, fail
me niteli¤inde oldu¤u için, sadece hakk›ndaki cezan›n infaz›ndan, belirli
alacakl›n›n tek tarafl› beyan› ile ger- süre içinde gösterece¤i iyi hal neticeçekleflmez; bu beyan borçlu taraf›n- si feragat edilmesi, onun cezaevine
dan da kabul edilmifl olmal›d›r ( Dön- konmas›na yine kendi gayreti ile enmez, 1998, 229).
gel olunmas›d›r. ‹lk defa suç iflleyenÖzel hukukun alt dal› olan icra ve if- lere ( veya böyle kabul edilenlere )
las hukuku da tecil müessesesine karfl› daha merhametli davran›lmas›,
benzer uygulama getirmifltir. Buna serbest hayatta tekrar tecrübe edilegöre özel hukuk iliflkilerinden do¤an rek ceza infaz edilmeden dahi ›slah
borçlar›n cebri takip usullerini düzen- olmalar›na yard›m edilmesi fikri, müleyen ‹cra ve ‹flas Kanunu da ( ‹‹K) ic- essesenin yap›s›n› oluflturur. Deneme
ra takibi s›ras›nda belirli koflullarla süresi iyi hal ile geçirenin, nefsini ›sborcun taksitle ödenmesine imkan lah etti¤i düflüncesine dayan›lmakta
tan›mak suretiyle tecil müessesesi uy- ve cezan›n infaz›na gitmeden de dügulanmaktad›r. Burada taksitle öde- zenli bir hayat sürmeye al›flm›fl oldume hacizden önce ve hacizden sonra ¤u karinesi kabul edilmektedir. Teciolmak üzere iki flekilde gerçeklefltiri- lin gayesi üç esasta toplanabilir. Bunlebilmektedir. Buna karfl›l›k gerek ha- lar, tecilin iyi bir ceza siyaseti olmas›,
cizden önce gerekse hacizden sonra, cezalar›n ferdilefltirilmesi vas›tas› buborcun taksite ba¤lanmas›na ra¤- lunmas› ve k›sa süreli hürriyeti ba¤lamen, borçlu taahhüt etti¤i bu taksit- y›c› cezalar›n mahzurlar›n› bertaraf
lerden birini zaman›nda ödemezse, etmesidir.
icra takibine borcun tamam› için kal- Görüldü¤ü üzere, tecil kavram› gerek
d›¤› yerden devam edilmektedir
özel gerekse kamu hukuku taraf›n(‹‹K.m.111/3 ).
dan kullan›lmaktad›r. Hepsinin ortak
Dan›fltay Vergi Dava Daireleri Genel yönü bu müessesenin hem uygulaKurulu’nun 15.03.2002 tarih, E. nan hem de uygulayan taraflar aç›2002/13 ve K. 2002/173 say›l› kara- s›ndan bir tak›m olumlu yönlerinin
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bulunmas›d›r. Bu çerçevede vergi hukukunun alt dal› olan vergi icra hukuku da tecil kavram›n› di¤er hukuk dallar›ndan ithal ederek kendi bünyesine uyumlaflt›rm›flt›r.
B- TEC‹L UYGULAMASININ
NEDENLER‹
6183 say›l› Kanunun önemli ve ifllerlik tafl›yan müesseselerinden biri olan
tecil, 21.07.1953 tarih ve 6183 say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü
Hakk›nda Kanun’ un 48 inci maddesinde düzenlenmifltir. Bu önemli ifllemin bir madde içinde s›k›flt›r›lmas› baz› zorluklar meydana getirmifl ve bunlar Maliye Bakanl›¤›n›n yay›mland›¤›
genel tebli¤ler ile çözümlenmeye çal›fl›lm›flt›r. 1 Ocak 1954 tarihinde yürürlü¤e giren bu madde 1984, 1985
ve 1995 y›llar›nda ç›kar›lan 2975,
3209 ve 4108 say›l› yasalarla çok az de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. (Tuncer, 2006, 11-12 ).
AATUHK’ n›n 62 nci maddesinin son
f›kras›nda yer alan “ Tahsil dairesi
alacakl› amme idaresi ile borçlunun menfaatini mümkün oldu¤u
kadar telif etmekle mükelleftir”
hükmü çerçevesinde, tecil uygulamas› ile hem mükellefin hem de kamu
alacakl›s› olan Devletin ç›kar›n›n korunmas› mümkün olmal›d›r. Bu çerçevede tecil uygulamas›n›n kamu borçlusu ile kamu alacakl›s› olan taraflar
aç›s›ndan olumlu yönleri oldu¤u söylenebilir.
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Tecil müessesesinin uygulanmas›n›n
bir tak›m nedenleri bulunmaktad›r.
Öncelikle vergi yönetiminin baz› hallerde borçlar›n› vadesinde ödemeleri,
haciz uygulamas› ya da haczedilen
mallar›n paraya çevrilmesi nedeniyle
zor durumda kalan mükelleften verginin tamam›n› bir kerede alamayaca¤› hallerde taksitlendirerek alma
imkan›na kavuflmas› söz konusu olabilmektedir. Burada Devletin hiçbir
kayb› bulunmamaktad›r. Çünkü borcun ertelemesi dolay›s›yla zaten erteleme faizi al›nmaktad›r. Hatta uygulamada bu ifllemden dolay› kamu alacakl›s›n›n daha fazla getiri sa¤lama
durumu dahi olabilmektedir.
‹kinci olarak, çok zor duruma düflen
kamu borçlusunun borcunun ertelenmesi ile ticari, s›nai ya da zirai faaliyetini sona erdirmesi mümkün olmayacak, bununu sonucunda da iflyeri kapat›lmad›¤›ndan üretim faktörlerinin
kullan›m› söz konusu olaca¤›ndan at›l
kaynak kullan›m› olmayabilecektir.
Dolay›s›yla kaynak israf› önlenebilecektir. Aksi halde kamu alaca¤›n›n tecilinin mümkün olmamas› durumunda vergiyi do¤uran olaya neden olan
kaynak kurutulmufl olacakt›r. Bundan
da gelir kayb›na u¤rayan Devlet ile
bundan dolay› yeteri kadar kamu hizmeti alamayacak olan mükellef zarar
görecektir.
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ve fluuruna sahip
Ü ç ü n c ü o l a r a k , m ü k e l l e f i n kellef
k a m u vergi
b o rahlak
c u n u n t e c i l i i l e k a y › t d › fl › i flolaca¤›ndan
l e m l e r i n dolay›
k a - bu andan itibaren
y › t a l t › n a a l › n m a s › m ü m k ü n hazinenin
h a l e g eorta¤›
leolacakt›r (Laufenbilecektir. Çünkü, tecil mükellef için burger, 1967, 290-292). Tecil müesbir ödeme kolayl›¤›d›r. Mükellef, zor sesesi uygulama flartlar› aç›s›ndan
durumda kald›¤› takdirde vergi bor- mükellef lehine birtak›m düzenlemecunu ödemedi¤i zaman, vergi yöneti- ler içerdi¤i takdirde, siyasal karar alminin bu konuda kolayl›k sa¤layaca- ma mekanizmas›n›n ç›karm›fl oldu¤u
¤›n› bilirse, vergi kaç›rmaya yönelik vergi aff›na iliflkin düzenlemelere gekanun d›fl› yollara baflvurma durumu rek kalmayabilecektir.
söz konusu olmayabilecektir. Örne- Görüldü¤ü üzere, tecil uygulamas›¤in, mükellef muhteviyat› itibariyle n›n hem kamu alacakl›s› hem kamu
yan›lt›c› belge kullanarak matrah› borçlusu hem de piyasa üzerinde
azaltma yoluna gitmeyecek ya da fa- önemli etkileri bulunmaktad›r. Bu neturas›z mal almayacak veya satmaya- denlerden dolay› mükelleflerin bu tür
cakt›r. Bu kolayl›k sa¤lanmad›¤› tak- kolayl›klardan faydaland›r›lmas› herdirde mükellef vergi ödemek isteme- kesin menfaatini oluflturabilmektedir.
yece¤inden dolay›, mükellefin yapt›¤›
Sonuç olarak, tecil ifllemi mükellefe
ifllemlerin belgeye dayal› olmas›
geçici bir kolayl›k sa¤layan, belirli bir
mümkün olmayacakt›r. Bunun sonusüre için yap›lan bir idari ifllemdir. Bu
cunda mükellefin faaliyetlerinde belsürede iflletmelerin mali yap›lar›n›,
gesiz ifllemler yap›labilece¤inden kay›t d›fl› faaliyetler artm›fl olacakt›r. normal faaliyetlerini ve gelecek vergi
Bunun sonucunda Devletin ciddi bir ödevlerini yürütecek, tecil edilen vergelir kayb›na u¤ramas› muhtemeldir. gi borçlar›n› ödeyebilecek flekilde düzeltilmesi için kamu borçlusuna bir
Son olarak, mükelleflerin içinde buimkan sa¤lanmaktad›r (Çak›r, 1981, 15).
lunduklar› zor durum nedeniyle kamu borçlar›n› ödemeye tepki duyma- 3. AATUHK’ NA GÖRE TEC‹L‹N
lar›, suçlu duruma düflmeleri ve bu UYGULAMASI
duruma al›flmalar› tecil müessesesi AATUHK’ n›n 48 inci maddesinde tetaraf›ndan önlenebilmektedir (Çelik, cil müessesesi "Amme borcunun
2000, 172). Vergiye tabi mükellefin vadesinde ödenmesi veya haczin
zor durum hali gibi s›k›nt›l› zamanlar› tatbiki veyahut haczolunmufl malvergi yönetimi taraf›ndan dikkate al›- lar›n paraya çevrilmesi amme
n›p tatmin edilmesi durumunda mü- borçlusunu çok zor duruma düflü-
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recekse, borçlu taraf›ndan yaz› ile
istenmifl ve teminat gösterilmifl
olmak flart›yla alacakl› amme idaresince veya yetkili k›laca¤› makamlarca; vergi, resim, harç, ceza
tahkik ve takiplerine ait muhakeme masraf›, vergi cezas›, para cezas› ve gecikme zamm› alacaklar›
iki y›l›, bu alacaklar d›fl›nda kalan
amme alacaklar› ise befl y›l› geçmemek üzere ve faiz al›narak tecil
olunabilir.” fleklinde düzenlenmifltir.
Bu madde’ den hareket ile tecilin
kapsam›n›, flartlar›n› ve uygulamaya
iliflkin baz› durumlar›n› ortaya koymak mümkün olabilecektir.
A- KAPSAM
AATUHK’ n›n 48 inci maddesinde yer
alan hükümde tecil edilebilecek kamu alacaklar›n›n süre itibariyle ikili bir
ayr›ma tabi tutuldu¤u görülmektedir.
Bir k›s›m kamu alacaklar› iki y›l› geçmemek üzere tecil edilebilirken bir k›s›m kamu alacaklar› ise befl y›l› geçmemek üzere tecil edilebilmektedir.
Bu süreler içerisinde tecil edilmifl bir
kamu alaca¤›n›n iki ve befl y›ll›k tecil
süreleri aflmamak kayd› ile birden
fazla tecili mümkün olabilmektedir.
Bu uygulamadan amaç, iyi niyetli kamu borçlusunun düfltü¤ü güç durumdan korunmas›d›r (Özden, 2000, 59).

Söz konusu 48 inci madde’ nin hükümlerine bak›ld›¤›nda hangi kamu
alacaklar›n›n hangi süre ile tecil edilebilece¤i ortaya konulmaktad›r. Buna
göre; vergi, resim, harç, ceza tahkik
ve takiplerine ait muhakeme masraf›,
vergi cezas›, para cezas› gibi asli kamu alacaklar› ve gecikme zamm› gibi
feri kamu alaca¤› iki y›l› geçmemek
üzere tecil olunabilmektedir.
Di¤er taraftan vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masraf›, vergi cezas›, para cezas›
ve gecikme zamm› alacaklar›n›n d›fl›nda kalan kamu alacaklar› ise befl
y›l› geçmemek üzere tecil olunabilmektedir 1. Söz konusu kamu alacaklar›na, tasfiyeye giren ve zararlar› Hazinece karfl›lanacak olan bankalar›n
üçüncü kiflilerdeki alacaklar› devlet, il
özel idareleri ve belediyelerin akitten,
haks›z fiil ve haks›z iktisaptan do¤anlar d›fl›nda kalan ve kamu hizmeti uygulamas›ndan do¤an kamu alacaklar›, kamu alacaklar›n›n cebren tahsili
dolay›s›yla yap›lan takip masraflar›
vb. girmektedir (Karakoç, 2000, 34-36).
Görüldü¤ü üzere bütçede yer alan
önemli kamu gelirlerinin iki y›l› aflmamak üzere tecil edilebildi¤i, bütçede
önemsiz miktara sahip olan kamu gelirlerinin ise befl y›l› aflmamak üzere
tecil edilebildi¤i söylenebilir.

1 Bu alacaklarda tahsil zamanafl›m› 10 y›ld›r. Dolay›s›yla tecil süresi de 5 y›l olarak belirlenmifltir.
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AATUHK’ da yap›lan düzenlemede
kural olarak asli ve fer’i kamu alacaklar›n›n tamam›n›n tecil uygulamas›na
tabi oldu¤u söylenebilir. Ancak tecil
kapsam›na girecek vergileri belirleme
ve tecil sürecinde uygulanacak kurallar› ortaya koyma konusunda idareye
yetki verildi¤inden uygulamaya bak›ld›¤›nda takdir yetkisine ba¤l› olarak
baz› kamu gelirlerinin bu uygulama
kapsam› d›fl›nda tutuldu¤u görülmektedir 2. Nitekim, Maliye Bakanl›¤› yetki devrine iliflkin olarak iller itibariyle
yazd›¤› yaz›larda tafl›t al›m vergisi 3,
motorlu tafl›tlar vergisi, katma de¤er
vergisi, fon pay›, zirai stopaj, geçici
vergi, dahili tevkifata iliflkin tecil taleple-rinin kabul edilmeyece¤ini
(Gezgin, 2002, 4) aç›klam›flt›r. Tecil
edilmesi uygun görülmeyen türlerden oluflan borçlar›n as›llar› tecil edilemezken, fer’ilerinin tecil edilmesi
mümkün bulunmaktad›r. Örne¤in
Geçici Vergi tecil edilemezken bu verginin gecikme zamm› tecil edilebilmektedir.
Zaten uygulamada daha çok gelirleri
üzerinden vergilendirilen mükellefler
için bu müessesenin uyguland›¤›n›
görmek mümkündür (Ermin, 1989, 11).

Vergi Usul Kanunu’ nda yer alan vergilendirmeye iliflkin baz› hallerde tecil
müessesesinin uygulamas› de¤iflkenlik arz etmektedir.
Öncelikle idare taraf›ndan beyana
dayal›, ikmalen ve re’sen yap›lan tarhiyat durumlar›nda tarh edilen vergi
ile kesilen cezalar yarg› sürecine baflvurulmamas› ya da kanuni yollar›n tüketilmesi sonucunda kesinlefltikleri
(K›rbafl, 2002, 132) takdirde tecil
edilebilmeleri mümkündür.
‹kinci olarak tecil uygulamas› vergi
uyuflmazl›klar›nda çözüm yolu olan
uzlaflma müessesesinde de uygulanabilir. Nitekim tarhiyat öncesi veya
sonras› uzlaflmada uzlafl›lan vergi ve
vergi cezalar› belirli ödeme süreleri
içerisinde ödenmedi¤i takdirde uzlaflma hükümsüz olmayaca¤›ndan (fieker, 1987, 45 ), mükellefin zor durumda kalmamas› için uzlafl›lan vergi
ve cezalar için tecil durumu söz konusu olabilir.
Di¤er taraftan Vergi Usul Kanunu’
nun 371 inci maddesinde yer alan
Piflmanl›k ve Islah Müessesesi ile 376
nc› maddesinde ifade edilen Ceza ‹ndirimi müessesesinden faydalanan

2 Maliye Bakanl›¤› tecil uygulamas›na iliflkin ifllemleri genel olarak tebli¤ veya tahsilat iç
genelgeleri fleklinde düzenlemektedir. Ancak bu konunun yönetmelik ile düzenlenmesi
gerekir. (Dönmez, 1998, 236)
3 Tafl›t al›m vergisi kald›r›larak yerine ihdas edilen Özel Tüketim Vergisi’nin de tecil edilemeyecek vergiler aras›nda olma durumu söz konusudur. ( Gezgin, 2002)
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mükellef, bu hükümler çerçevesinde ödeyece¤i kamu borcunu tecil etme imkan›na sahip de¤ildir (fieker, 1987, 46-47). Çünkü söz konusu maddelerde
yap›lan düzenlemelerde bu müesseseden yararlan›lmas› belirli flartlara ve kurallara ba¤lanm›flt›r. Örne¤in, piflmanl›k ve ›slah müessesesinden faydalanmak isteyen mükellef dilekçeyi vergi dairesine verdi¤i tarihten itibaren beyannameyi ve kamu borcunu ödemeyi 15 gün içinde yapmas› gerekir. 15 gün
içinde ödeme yap›lmad›¤› takdirde piflmanl›k hükümlerinden faydalan›lmas›
mümkün olamamaktad›r (Pehlivan, 2006, 114-115). Ceza ‹ndirimi müessesesinde de benzer süre s›n›rlamas› bulunmaktad›r (Öncel, Kumrulu ve Ça¤an,
2000, 153).
B- YETK‹L‹ ORGAN
Tecil karar›n› verme yetkisi AATUHK’ n›n 48 inci maddesinde Devlete ait kamu alacaklar›nda ilgili bakanlara, özel idarelere ait alacaklarda valilere ve belediyelere ait alacaklarda ise belediye baflkanlar›na verilmifltir. Tecile yetkili
olan bu kimseler, bu yetkilerini k›smen veya tamamen yerel örgütlere devredebilirler. Nitekim, Maliye Bakanl›¤› tecil yetkisini k›smen mahalli örgüte devretmifl oldu¤undan bu yetki vergi dairesi baflkanl›klar›, ba¤›ms›z ve ba¤l› vergi dairesi müdürlükleri, bunlar›n yoklu¤unda vekilleri taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Bu yetki devrinde temel amaç (fieker, 1987, 45 ), kamu hizmetinin daha etkin ve h›zl› yürütülmesidir.
Söz konusu yetki devri, iller itibariyle hem tutar hem de süre yönünden k›s›tlanm›fl olup günün koflullar›na göre zaman zaman de¤iflikli¤e u¤ramaktad›r
(fieker, 1987, 44). Nitekim, Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü’nün
yay›nlad›¤› Genelge 4 ile vergi dairesi baflkanl›klar› ve vergi dairelerine tan›nan tecil yetkisi yeniden belirlemifltir.

4 27.06.2003 tarih ve 027796 say›l› ve 2003/3 say›l› Tahsilat ‹ç Genelgesi
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Tablo 1: Kamu Alacaklar›n›n Teciline Yetkili Olan Birimler
B‹R‹MLER
Tutar -YTL
- Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir Vergi Dairesi Baflkanl›klar›
1.000.000
- Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli Vergi Dairesi Baflkanl›klar›
800.000
- Yukar›daki iller d›fl›nda kalan Büyükflehir Belediyesi bulunan
iller için
500.000
- Di¤er iller için
200.000
- Ba¤›ms›z vergi daireleri
40.000
- Ba¤l› vergi daireleri
20.000
Tablo’ da görüldü¤ü üzere, vergi dairesi baflkanl›klar› ve müdürlükleri ancak kendi yetki alan›na giren vergi borçlar›n›n tecilinden sorumludur. Aksi kullan›m durumunda yap›lacak idari ifllem yetki unsuru aç›s›ndan sakat olabilecektir.
C- TEC‹LDEN YARARLANMA fiARTLARI
AATUHK’ n›n 48 inci maddesinde düzenlenen tecil müessesesinden kamu borçlular›n›n yararlanabilmesi için bir tak›m düzenlemeler yap›lm›flt›r. Buna göre kamu borçlusunun öncelikle tecil talebinde bulunmas› gerekmektedir. Bu talep yap›l›rken, kamu borcunun ödenmesi halinde çok zor duruma düflülecek olunmas› gerekçe olarak gösterilmelidir. Di¤er taraftan kamu borçlusu olan mükellef, tecil için teminat göstermeli ve tecil süresince belirli bir faiz ödemesi gerekmektedir. Bu flartlar alt›nda baflvurusunu yapan kamu borçlusunun tecil talebinin idare taraf›ndan kabul edilmifl olmal›d›r. Nihayetinde tecil talebinin kabulü tek tarafl› bir idari ifllemdir.
‹- TALEPTE BULUNULMASI
Tecil talebinde bulunabilecek kifliler, asli borçlular, kanuni temsilciler, mirasç›lar
ve kefil gibi kimselerdir ( K›ratl›, 2000, 76 ). Vergi sorumlulu¤u müessesesi, vergi güvenli¤i ve verginin idaresi plan›nda karfl›lafl›lacak sorunlardan dolay› getirilen bir uygulamad›r. Vergi sorumlusu, kanuni mükellefin vergi borcunu muhatap oldu¤u vergi dairesine yat›ran ve bir tak›m flekli yükümlülükleri yerine getiren gerçek veya tüzel kiflilerdir ( Öncel, Kumrulu ve Ça¤an, 2000, 75-77). Bu çerçevede düflünüldü¤ünde vergiyi kayna¤›ndan kesen vergi sorumlusunun tecil talebinde bulunmas› çok anlaml› olmayabilir. Zaten idarenin tecilini benimsedi¤i
kamu alacaklar›na bak›ld›¤› takdirde bunu görmek mümkün olabilecektir.
Tecil talebi baflvurusunun kamu borçlular› taraf›ndan nas›l yap›laca¤› konusunda
AATUHK’ da biçimsel bir düzenleme yer almam›fl olsa da, ileride ortaya ç›kabiHaziran - Temmuz
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lecek ihtilaf ve uyuflmazl›klar›n çözümü
aç›s›ndan yaz›l› olarak yap›lmas›nda
fayda bulunmaktad›r.
Tecil talep dilekçesi kamu borçlusu taraf›ndan ba¤l› oldu¤u vergi dairesine
verilmesi gerekir. Vergi dairesi miktar
ve süre aç›s›ndan tecil etme yetkisi
hangi makama ait ise o makama havale etmek durumundad›r.
Kamu borçlular› taraf›ndan tecil talebi
dilekçesi ekinde veri-len "Erteleme ve
Taksitlendirme Talep ve De¤erlendirme Formu" nda flu bilgiler bulunmaktad›r;
1. Erteleme ve taksitlendirme tale-binde
bulunulan borcun türü, vadesi ve miktar›,
2. Erteleme ve taksitlendirme talebinde bulunulan tarih itibariyle, kasa ve
banka-larda olan mevcut para miktar›

ile k›sa ve uzun vadeli alacak ve borçlar›n dökümü, 5
3.Erteleme ve taksitlendirme talebinde
bulunulan borca iliflkin ödeme plan›,
4.Bir y›l içinde beklenen has›lat ve sarfi-yata iliflkin bilgiler 6.
Kamu borçlusu taraf›ndan söz konusu
formda belirtilen bu veriler çerçevesinde;
- Birinci derece likidite oran› (kasa +
banka / k›sa vadeli borçlar) birden küçük- ise 6 aya kadar,
- Birinci ve ikinci derece likidite oran›n›n (kasa + banka + k›sa vadeli alacaklar / k›sa vadeli borçlar) her ikisi de birden küçükse, ödenecek borç miktar›
borçlu-nun ödeme gücü ve öteden beri borç ödemede gösterdi¤i iyi niyet7
dikkate al›narak ertelenebilecektir.

5 Vadeleri 6 aydan az olan borç ve alacaklar k›sa vadeli borç ve alacak olarak gösterilir.
6 Beklenen has›lat, iflletmenin mal ve hiz-met üretim miktar›na, kapasite kullan›m›-na, üretilen mal
ve hizmete olan talebe, ihraç olanaklar›na, ürün kalitesine, kulla-n›lan teknolojinin yenili¤ine,
ürünün arz ve talep esnekli¤ine, fiyata ve fiyatlar ge-nel düzeyi gibi de¤iflkenlere ba¤l› bulun-maktad›r. ‹flletmenin as›l faaliyeti d›fl›n-da elde edebilece¤i di¤er gelir unsurlar› ise ifltirak kazançlar›,
elde edilecek faiz ve komisyonlar ve benzerleri say›labilir.
7 Maliye ve Gümrük Bakanl›¤› 249 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebli¤i'ne göre “iyi niyet”: "Tecil
hakk›nda karar verirken, borçlunun öteden beri borçlar›n› ödemede iyi niyet sahibi olup
olmad›¤›na bak›lacak ve ayr›-ca borçlunun tecil talebi tarihi ile tecilin yap›ld›¤› tarih
aras›nda geçen mühlet zar-f›nda tecil talebinde ileri sürdü¤ü taksit flartlar›na göre
kendili¤inden ödemede bulunup bulunmad›¤› da göz önünde bu-lundurulacak ve
borçlunun tecil talebinin kabulünü beklemeden ödemelerine baflla-mas› ve devam
etmesi iyi niyetinin bir de-lili olarak ele al›nacakt›r." fleklinde ifade edilmifltir. Mükellef tecil
talebinde bulunduktan sonra kamu borcu taksidini ödeyecek durumu olmayabilir. Zaten çok zor
duruma düflüldü¤ü için tecil talep edilmifltir. Mükellefin tecil talebi ile idarenin yapaca¤› idari
ifllem aras›nda taksitin ödeme durumu sübjektif de¤erlendirme kapsam›nda olaca¤›ndan bu kriter çok anlaml› sonuç sa¤lamayabilir.
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Bu safhada tecil iflleminin kabulü kesin-leflinceye kadar borçludan tecil
faizi ola-rak bir tahsilat yap›lmayacak,
ancak teci-lin kesinleflmesinden sonra
ödenen taksit-lere iliflkin tecil faizlerinin tamam› tahsil edilebilecektir.
‹‹- ÇOK ZOR DURUMA DÜfiÜLECEK
OLUNMASI
6183 say›l› Kanun’ un 48 inci maddesinde düzenlenen tecil uygulamas›n›n
mümkün olabilmesi için kamu borcunun vadesinde ödenmesi veya haciz
uygulanmas› veyahut haczolunmufl
mallar›n paraya çevrilmesi hallerinin
kamu borçlusu olan mükellefi “çok
zor duruma” düflürebilecek nitelikte
olmas› gereklidir. Söz konusu maddede çok zor durum hali tan›mlanmam›flt›r. Ancak Maliye Bakanl›¤›’n›n
249 s›ra no’lu Tahsilat Genel Tebli¤i’nde “ kamu alaca¤›n›n vadesinde ödenmesi veya haczin uygulanmas› ya da haczolunan mallar›n paraya çevrilmesi halinde,
borçlunun vergiyi do¤uran ticari,
s›nai veya zirai faaliyetinin devam›na imkan kalmamas› ya da bu
faaliyetlerin a¤›r bir flekilde sekteye u¤ramas›” ‘çok zor durum’ hali
olarak ifade edilmifltir. Görüldü¤ü
üzere, burada önemli olan kamu
borçlusunun kamu borcunu ödedi¤i
takdirde zor durumun mevcut olmas›d›r. Kamu borçlusu olan mükellef
tecil uygulamas› talebinde bulunmaHaziran - Temmuz
Y›l: 2006 Say›: 76

dan önce tasfiye sürecine girmifl ise
zaten tecil uygulamas›n›n bir anlam›
olmayabilecektir. Önemli olan ticari,
s›nai veya zirai faaliyetini yerine getiremeyen mükellefin tasfiye sürecine
bafllamadan önce talepte bulunmas›d›r.
‹‹‹- TEM‹NAT GÖSTER‹LMES‹
Kamu alaca¤›n›n ertelenebilmesi için
kamu borçlular›n›n teminat göstermesi ve teminat olarak gösterilen de¤erlerin idarece haczedilmesi zorunluluk arz etmektedir. Haciz yap›lm›fl
ise, hacizli mal›n de¤eri teminat yerine geçmektedir (AATUHK md. 48 /
IV). 6183 say›l› Kanun' un 10 uncu
maddesinde teminat olarak gösterilecek unsurlara yer verilmifltir. Buna
göre; para, bankalar taraf›ndan verilecek teminat mektuplar›, hazine tahvil ve bonolar›, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat, ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü kifliler taraf›ndan gösterilen ve alacakl› kamu
idaresince haciz varakas›na dayan›larak haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar teminat olarak kabul edilmektedir. Ayr›ca söz konusu Kanun'
un 11 inci maddesinde, teminat sa¤layamayanlar›n idarenin kabul edebilece¤i bir kifliyi noter taraf›ndan
onaylanan bir sözleflme ile “flahsi kefil” olarak gösterebile-ce¤ine hükmedilmifltir.
Mükellef taraf›ndan gösterilecek teHakemli Yaz›lar
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minat, asli ve fer'i kamu alacak-lar›n› karfl›layacak miktarda olmal›d›r. Çünkü,
tecil ifllemi ile gelir idaresi mükellefe kolayl›k sa¤larken, vergi alaca¤›n› da güvence alt›na almak durumundad›r (Gerçek, 2006, 141). Daha önceden haciz
yap›lm›flsa ve borcu karfl›lamaya yeterli ise, mükelleften yeniden teminat al›narak haciz yap›lmas›na gerek yoktur. Çünkü, bu haczedilen mallar teminat
yerine geçmektedir.
‹V- FA‹Z ÖDENMES‹
Tecil faizi, idareye önceden haber verilmek ve dolay›s›yla izin al›nmak koflulu
ile belli bir borcun geciktirilerek ödenmesinden do¤an kamu zarar›n›n giderilebilmesi için borçlu taraf›ndan ödenen bir pay veya bedeldir ( Sevi¤, 2002).
Dolay›s›yla tecil ifllemi kamu alacakl›s› olan Devletin borçlusu olan mükellefine yapt›¤› bir kredilendirme ifllemi, uygulad›¤› tecil faizi de bu kredinin art›s›
olarak de¤erlendirilebilir.
6183 Say›l› Kanun’ un 48 inci maddesinde yer alan hüküm gere¤ince tecil talepleri kabul edilen kamu borçlular›n›n tecil edilen borçlar›na karfl›l›k olarak
cari oranda tecil faizi ödemeleri gerekmektedir. Uygulanmakta olan faiz oran›ndan farkl› bir oran uygulanmak suretiyle ya da faizsiz olarak tecil yap›lmas› mümkün de¤ildir.
Di¤er taraftan kanun koyucu, aciz durumunda olan borçludan teminat göstermesini istememe ve tecil faizi almama hususunu düzenlemifltir ( AATUHK
md.76). Yap›lan takip sonucunda mükellefin haczedilebilecek mal› olmad›¤›
veya bulunan mallar›n sat›fl bedelini karfl›lamamas›, mükellefin aciz durumunu ifade etmektedir. Acze u¤rayan mükellef, tecil edilen borcu dolay›s›yla, tecil faizi ödememek ve takibata u¤ramamak suretiyle rahat bir flekilde ifl sahibi olma imkan›na kavuflturulmufl olacakt›r ( fiimflek, 1990, 311).
Bilindi¤i üzere tecil faizi oran›, mali piyasalarda geçerli faiz oranlar› da dikkate al›narak, 6183 say›l› Kanun’ un 48 inci maddesinin Maliye Bakanl›¤›’na verdi¤i yetkiye istinaden Maliye Bakanl›¤›nca belirlenmekte ve yay›nlanan tebli¤lerle ilgililere duyurulmaktad›r. Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen tecil faiz oranlar› y›llar itibariyle de¤iflikli¤e u¤ram›fl ve afla¤›daki tabloda ayr›nt›l› bir
flekilde verilmifltir.
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Tablo 2: Tecil Faiz Oranlar›n›n Y›llar ‹tibari ‹le De¤iflimi
YÜRÜRLÜK TAR‹HLER‹NE GÖRE TEC‹L FA‹Z‹ ORANLARI
Dönemler
07.01.1994-08.03.1994 tarihleri aras›nda
09.03.1994-06.09.1995 tarihleri aras›nda
07.09.1995-01.02.1996 tarihleri aras›nda
02.02.1996-21.10.1996 tarihleri aras›nda
22.10.1996-09.07.1998 tarihleri aras›nda
10.07.1998-24.01.2000 tarihleri aras›nda
25.01.2000-20.12.2000 tarihleri aras›nda
21.12.2000-30.03.2001 tarihleri aras›nda
31.03.2001-01.02.2002 tarihleri aras›nda
02.02.2002-11.11.2003 tarihleri aras›nda
12.11.2003-03.03.2005 tarihleri aras›nda
04.03.2005-27.04.2006 tarihleri aras›nda
28.04.2006-+

Faiz Oran› Faiz Oran›
(Ayl›k)
(Y›ll›k)
% 6,5
% 78
% 9,5
% 114
%8
% 96
% 12
% 144
% 10
% 120
%8
% 96
%4
% 48
%3
% 36
%6
% 72
%5
% 60
%3
% 36
% 2,5
% 30
%2
% 24

Yasal
Düzenleme
381 Seri No.lu Tahsilat G.T
382 Seri No.lu Tahsilat G.T
388 Seri No.lu Tahsilat G.T
392 Seri No.lu Tahsilat G.T
397 Seri No.lu Tahsilat G.T.
402 Seri No.lu Tahsilat G.T.
409 Seri No.lu Tahsilat G.T.
412 Seri No.lu Tahsilat G.T.
416 Seri No.lu Tahsilat G.T.
421 Seri No.lu Tahsilat G.T.
429 Seri No.lu Tahsilat G.T.
434 Seri No.lu Tahsilat G.T.
438 Seri No.lu Tahsilat G.T.

Tecil edilecek olan kamu borcuna uygulanacak tecil faizinin hesab› konusunda de¤iflik uygulamalar bulunmakla 8 birlikte en yayg›n kullan›lan formül afla¤›da gösterilmektedir:
Taksit miktar›
Taksitlerle birlikte

x Ödenecek
faiz oran›

ödenmesi gereken
tecil faizi

Borcun tecilli say›ld›¤› tarihten
taksit ödeme süresine kadar
geçen gün

=

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
360

x

100

Kamu borçlular› taraf›ndan yap›lan tecil taleplerinin kabulü durumunda tecil
faizinin bafllang›c›; vadeden önceki tecil taleplerinde vade tarihi, vadeden
sonra yap›lan taleplerde baflvuru tarihidir. Vadeden sonra tecil talebinde bulunulmuflsa, borcun vadesi ile baflvuru tarihi aras›ndaki süre için AATUHK’ n›n
8 Uygulamada baz› di¤er formüller yard›m› ile de tecil faizi hesaplanm›flt›r. Ancak basit ve tahsil
daireleri taraf›ndan uygulanmas› kolay olaca¤›ndan dolay› yukar›da ifade edilen formülün kullan›lmas›nda fayda olaca¤› söylenebilir. Tahsil dairesince kullan›lan di¤er formüller:
Faiz = (Alacak tutar› x müddet x faiz haddi)/ 12 x 100
Faiz = (Alacak tutar› x müddet x faiz haddi)/ 100
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51 inci maddesine göre gecikme
zamm› hesaplanacak ve hesaplanan
gecikme zamm› borcun asl›na eklenerek tecil faizi al›nmak sureti ile ertelenecektir 9. Söz konusu gecikme
zamm›n›n peflin olarak tahsil edilmesi de mümkündür (Özden, 2000,
62). E¤er gecikme zamm› peflin al›nmaz ise (kamu borçlusu zaten zor durumda oldu¤u için ödeyemeyecektir)
bu durumda gecikme zamm›na da
tecil faizi uygulanaca¤›ndan borçlunun ödeyece¤i miktar daha fazla olacakt›r (Çaflkurlu, 2002, 213-215.; fiahin, 2001, 92-101) Bu da tecil faizinin amac› ile çeliflmektedir.

n›nda payda da y›l 365 gün olarak
de¤il 360 gün olarak ele al›nmaktad›r. Haliyle bu durum tecil faiz oran›n›n cari orandan daha yüksek oranda
gerçekleflmesine neden olmaktad›r.
Nitekim Dn. 3. D.’nin, 02.12.1986 tarih ve E: 1986/2025, K: 1986/2049
say›l› Karar›’nda (Ünlü, 1995, 409)
Yüksek Yarg› organ› y›l›n fiili gün say›s› olan 365 gün olarak esas al›nmas› gerekti¤ine hükmetmifltir. Tecil uygulamas›nda takdir yetkisi olan idarenin bu konuda kamu borçlusu olan
mükellefe ek yükümlülük getirmesi
tart›fl›labilir niteliktedir ve tecilin amac› ile ba¤daflmamaktad›r.

Tecil faizi ile ilgili bir di¤er elefltiri de
hesaplamada dikkate al›nan bir y›l›n
kaç gün oldu¤u konusundad›r. Tecil
faizinin hesaplanmas›nda kullan›lan
formülde bir y›l›n 360 gün olarak kabul edilmesi tecil faizi oran›n›n cari
orandan daha fazla gerçekleflmesine
neden olmaktad›r. Çünkü hesaplamada borcun tecilli say›ld›¤› tarihten
taksit ödeme süresine kadar geçen
gün payda yer almakta ve gün olarak hesaba kat›lmaktad›r. Bunun ya-

V- TEC‹L‹N YETK‹L‹ ORGANCA
UYGUN GÖRÜLMES‹
Tecil ifllemi, tecil flartlar› aç›s›ndan
borçlunun somut durumunun de¤erlendirilmesi sonucunda idarenin yapm›fl oldu¤u bir bireysel ifllemdir ( Gerçek, 2006, 142). ‹dare tecil talebinde
bulunan mükellefin somut durumunu erteleme ve taksitlendirme ta-lep
ve de¤erlendirme formunda yer alan
bilgilere göre belirleyebilir. Ancak bu
formda yer alan bilgiler idare taraf›n-

9 Tecil faiz hesaplanmas›nda borcun vade tarihi ile tecilin kabul edildi¤i tarih aras›nda mevcut
süre için gecikme zamm› uygulanarak hesaplanan bu gecikme zamm›n›n borcun asl›na eklenip
ve toplam borca tecil faizi uygulanarak ertelenmesi tecil uygulamas›n›n temel mant›¤› ile
çeliflmektedir. Tecil baflvuru tarihi esas al›nmak sureti ile bu tarihten itibaren tecil faizinin uygulanmas› tecilin uygulama mant›¤›na uygun olaca¤› söylenebilir.

Hakemli Yaz›lar
Refered Papers

Haziran - Temmuz
Y›l: 2006 Say›: 76

64 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

dan yeterli görülmedi¤i takdirde vergi inceleme elemanlar›n›n yard›m› ile
tecil talebinde bulunulan mükellef
hakk›nda araflt›rma yap›larak yeterli
bilgi sa¤lan›labilir (Özden, 2000, 63).
Tecil ifllemlerinde idare “iyi niyet” flart› aramaktad›r. Buna göre, tecil talebinde bulunan mükellefin önceden
beri borçlar›n› düzenli bir flekilde ödemesi ve buna sad›k olmas› önemlidir
( Ermin, 1989, 14). Bunun yan›nda
tecil talebinde bulundu¤u tarihten
bafllayarak borçlar›n› kendisinin belirtti¤i taksit sürelerinde ödemesi ve
bunu tecilin kabul edilmesi tarihine
kadar yapmas›, bu ilke için idare taraf›ndan belirlenmifl bir delil niteli¤i tafl›maktad›r. Ancak çok zor duruma
düflmüfl bir mükellefin taksitlendirilecek olan borcunu nas›l ödeyece¤i de
tart›fl›labilir niteliktedir. Bu aç›dan bu
ölçütün kriter olmas› borcun tecilinde
objektifli¤i ortadan kald›rabilir.
Tecil talebine cevap verilmeden, mevcut kamu alaca¤›n›n ödeme emri ile
istenilmesi mümkün de¤ildir. Bu ba¤lamda ortaya ç›kan uyuflmazl›klarda
Dan›fltay, tecil talebinde bulunan mükelleflere gönderilen ödeme emirlerinin iptaline karar vermektedir (Ünlü,
1995, 405-406).
Tecil talebi kabul edildi¤inde, mükellefin borcunu taksitler halinde ödeme imkan› do¤maktad›r. Fakat kamu
alacakl›s›, borçlunun tecil talebini inHaziran - Temmuz
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celedikten sonra bunun uygun olmayaca¤› kanaatine vard›¤›nda tecili
reddedebilir. Tecilin reddi ifllemi hukuki bir sonuç do¤uraca¤›ndan dolay›, bu ifllemin mükellefe tebli¤i gerekmektedir. Bunun sonucunda mükellef de bu idari ifllemin iptali için idari
yarg›ya gidebilmelidir.
Tecil talebinin reddinden sonra mükellefe tebli¤i tarihinden itibaren 30
günü varabilecek bir ödeme süresi
verilmektedir. Bu uygulamaya “süreli
red” denilmektedir. Bu süre zarf›nda
borçlar›n ödenmesi halinde mükellef
tecilli say›larak gecikme zamm› de¤il,
daha düflük orandaki tecil faizini ödeme durumu söz konusudur ( Gerçek,
2006, 144). Ancak uygulamada bakanl›k ve defterdarl›¤›n yetkisine giren tecil taleplerinin reddine 15 gün,
vergi dairesi yetkisine giren taleplerin
reddine ise 7 gün süre verildi¤i uygulamada görülmektedir ( fiener, 1984,
50). Di¤er taraftan, 6183 say›l› Kanun’ un 8 inci maddesinde yer alan
hükme göre; aksine bir hüküm yoksa, sürelere iliflkin uygulama, Vergi
Usul Kanunu’nun 14 üncü maddesinde yer alan hüküm do¤rultusunda
belirlenecektir. Bu çerçevede, bu
madde’ ye istinaden, Kanun’ da aç›kça yaz›lmayan hallerde, vergi yönetimi taraf›ndan mükelleflere 15 günden az olmamak kayd›yla idari bir süre verilmesi söz konusu olabilmekteHakemli Yaz›lar
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dir. Vergi Usul Kanunu hükümleri
çerçevesinde düflünüldü¤ünde, “süreli red” uygulamas›nda vergi yönetiminin uygulamada vermifl oldu¤u süreler söz konusu Kanun’ a ayk›r›l›k
teflkil etti¤i söylenebilir.
Tecil talebi kabul edilmifl mükellef,
tecil flartlar›na uymaz ise tecil hiç yap›lmam›fl say›l›r ve kamu alaca¤›n›n
tamam› muaccel olur. Böyle bir durumda tecil edilen borç, normal vadesinden ödeme tarihine kadar geçen
süreye gecikme zamm› uygulanarak
hesaplan›r. Daha önce ödenmifl olan
tecil faizleri ise hesaplanan gecikme
zamm›ndan düflülür.
4. TEC‹L TALEB‹NDE UYUfiMAZLIK
HAL‹
Tecil taleplerini kabul etme noktas›nda idareye genifl bir takdir yetkisi verilmifltir. Ancak bu yetkinin keyfi olarak uygulanma durumu söz konusu
olamaz. Aksi halde yarg›sal denetime
tabidir. Nitekim, Dan›fltay 7 nci Dava
Dairesinin 30.6.1962 tarih ve
1962/3680 say›l› karar›nda (Aykaç,
1974, 143-144); çok zor durum flart›n›n kamu borçlusu bak›m›ndan gerçekleflti¤i ibraz edilen belgelerden
anlafl›lmas› ve idare taraf›ndan tecil
talebinin reddi hakk›nda baflkaca bir
gerekçe gösterilmemesi nedeniyle,
tecil talebine iliflkin red karar›n›n iptal
edilmesine hükmedilmifltir.
Tecil talebinin reddi bireysel bir ifllem
Hakemli Yaz›lar
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olup, talebi reddedilen kamu borçlusu taraf›ndan ifllemi yapan vergi dairesi aleyhine idari yarg›da dava aç›labilmesi mümkündür. AATUHK’ da
baflvurulacak yarg› merci konusunda
düzenleme yap›lmam›flt›r, ancak yap›lan ifllem idari bir ifllem oldu¤u için
‹dari Yarg›lama Usul Kanunu ( ‹YUK)
çerçevesinde hareket edilmesi gerekti¤i düflünülebilir.
Genel olarak idari ifllemlerin hukuki
denetimi idare mahkemeleri taraf›ndan yap›lmaktad›r. Tecil ifllemi, vergilendirmeye yönelik kamu alacaklar›n›
da içine ald›¤›ndan bu tür ifllemlerin
ilk derece yarg› yeri vergi mahkemeleridir (Öncel, Kumrulu ve Ça¤an,
2000,165). Vergi mahkemelerinin
karar›na karfl› bölge idare mahkemesinde itiraz ya da Dan›fltay’ da temyiz
yoluna gidilebilmesi mümkündür
(‹YUK md. 45).
Tecil talebi reddedilen mükelleflerin
vergi mahkemesine dava açma süreleri AATUHK’ da düzenlenmemifltir,
ancak bu konuda ‹YUK’ da yer alan
sürelere iliflkin hükümlere bakmak
gerekmektedir. Bu çerçevede tecile
yetkili makamlar›n tecil talebini reddetmeleri durumunda, söz konusu
talebin reddine iliflkin idari ifllemin
mükellefe tebli¤ edilmesi tarihinden
itibaren 30 gün içinde yetkili mahkemede kamu borçlusu mükellef taraf›ndan dava aç›lmas› gereklidir ( ‹YUK
md. 7).
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Kamu borçlusu olan mükellefin tecil
talebinin reddine karfl› açt›¤› dava sonucunda, söz konusu kamu alaca¤›n›n tahsilat›n›n yap›l›p yap›lmayaca¤›na iliflkin AATUHK’ da bir düzenleme
mevcut de¤ildir. ‹dari iflleme karfl› aç›lan dava, ifllemin yürütülmesini durdurmamaktad›r. Bu durumda kamu
borçlar›n›n cebren tahsiline iliflkin hükümler uygulanabilir. Bunlar›n durdurulabilmesi için, davac› kamu borçlusunun belirli bir teminat karfl›l›¤›nda
yürütmeyi durdurma talebinde bulunmas› ve ilgili mahkemenin de bu
talebi uygun bulmas› gerekir ( ‹YUK
md. 27). Mahkemenin yürütmeyi
durdurma karar› vermesi, dava sonucuna kadar kamu alaca¤›n›n tahsil
dairesi taraf›ndan tahsil edilmesini
engellemektedir. Ancak tecil talebinin reddi hukuka uygun oldu¤una
karar verilirse cebren tahsil yoluna gidilebilir. Tecil talebinin reddinin hukuka ayk›r› oldu¤una karar verildi¤inde
ise, talep tarihinden itibaren kamu
borcu tecil edilmifl say›larak tecile iliflkin hükümler uygulanabilecektir.
SONUÇ
Kamu alaca¤›n›n tahsilinde çok zor
durumda kalan kamu borçlular›na
sa¤lanan önemli bir kolayl›k olan tecil müessesesi, söz konusu mükelleflerin borçlar›n›n ertelenmesini sa¤lamaktad›r. Tecil müessesesi sonucunda, mükellef ifl faaliyetine devam etHaziran - Temmuz
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mekte, kay›t d›fl›l›¤a baflvurmamakta,
vergi bilincine sahip olmakta ve üretim faktörlerini at›l bir flekilde kullanmamaktad›r. Bunun sonucunda Devlet verginin kayna¤› kurumad›¤› için
belirli bir gelirden mahrum kalmamakta, piyasaya da üretim faktörlerinin etkin kullan›m› gibi çeflitli flekillerde olumlu etkileri olmaktad›r.
Tecil müessesesi, vergi hukuku yan›nda borçlar hukuku, icra-iflas hukuku
ve ceza hukukunda da uygulanmaktad›r Vergi yönetimi taraf›ndan yap›lan tecil ifllemi tek tarafl›, sübjektif-bireysel bir ifllemdir. Kamu borçlusuna
tecil faizi al›narak borcun taksitlendirilmesi imkan› sa¤lad›¤›ndan kolaylaflt›r›c› bir ifllemdir. Kamu alaca¤›n›n tecil edilip edilmemesi konusu idarenin
takdir yetkisine ba¤l›d›r. Ancak idarenin bu konudaki yetkisi mutlak olmay›p, keyfi hareket etme imkan›na sahip de¤ildir. Aksi halde takdir yetkisinin kullan›m› yarg›sal denetime tabidir.
AATUHK’ da yap›lan tecile iliflkin düzenlemede birtak›m eksiklikler söz
konusudur. Öncelikle tecil müessesesinin uygulama flartlar›nda baz› sorunlar ile karfl›lafl›lmaktad›r. Mükellefin “çok zor durum” flart› formda yer
alan bilgiler ›fl›¤›nda de¤erlendirilse
de “iyiniyet” olmaz ise mükellefin tecil baflvurusu red edilmektedir. Burada iyiniyetten anlafl›lmas› gereken
Hakemli Yaz›lar
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fley mükellefin borcuna sad›k olmas›,
düzenli ödeme yapmas› ve tecil baflvurusundan itibaren ödeyece¤i kamu
borcu varsa onu ödemesidir. Ancak
mükellefin zaten zor durum hali söz
konusu olup, baflvuru tarihinden itibaren borcu olsa dahi ödeme durumu söz konusu olmayabilir. Bu durumda idarenin bunu iyiniyet gösterisi saymay›p tecil talebini reddetmesi
mümkün olabilir. Bu durum tecil müessesesinin amac› ile çeliflmektedir.
Tecil flartlar›ndan olan tecil faizi
ödenmesi noktas›nda da mükellef
aleyhinde uygulamalar söz konusudur. Gecikme zamm› kamu borcunun
asl›na dahil edildi¤inde cari tecil faiz
oran›nda art›fl meydana gelmektedir.
Bunun yan›nda tecil faizi miktar›n›n
hesaplanmas›nda kullan›lan formülde bir y›l›n 360 gün olarak uygulanmas› da mükellefi olumsuz yönde etkilemekte ve ödeyece¤i faiz tutar›n›n
yüksek miktarda olmas›na neden olmaktad›r. Mükellef taraf›ndan ödenen faiz tutar›n›n makul düzeyde olmas› ve tecilin düzenlenifl amac› ile
çeliflmemesi için, tecil faiz oran›n›n
azalan oranl› bir yap›ya sahip olmas›
gerekti¤i düflünülebilir. Bu çerçevede
örne¤in, tecil edilecek borçlar için ilk
sene tecil faiz oran› yüzde 2,5, ikinci
y›lda yüzde 2 fleklinde kademeli bir
azalan yap›ya kavuflturulabilir. Böyle
bir düzenleme hem mükellefi hem de
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vergi yönetimini olumlu yönde etkileyece¤ini söylemek mümkün olabilir.
K›saca tecil müessesesi, uygulama
esaslar› hukuk, ekonomi ve yönetim
bilimi disiplinleri çerçevesinde düzenlendi¤i takdirde, vergi adaletine ayk›r› olan vergi aff› gibi bir tak›m uygulamalara iliflkin düzenlemelerin yap›lmas›n› da engelleyebilecektir. Dolay›s›yla adil bir vergilemede önemli bir
uygulama olarak de¤erlendirilebilir.
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B EDELS‹Z TESL‹MLER‹N VERG‹

BOYUTU VE MUHASEBE KAYITLARI
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir B‹LEN
Atatürk Üniversitesi, Erzincan Meslek Yüksekokulu
ÖZ
eknoloji ve iletiflimde h›zl› geliflmeler her alanda oldu¤u gibi ekonomi ve
ticarete de küreselleflmeye neden olmufltur. Bu yeni olgu, iflletmeleri yo¤un rekabet bask›s›na iterek yeni pazarlama tekniklerini uygulamay› zorunlu k›lm›flt›r.Ticari yaflamda en çok baflvurulan tekniklerden biri de bedelsiz
teslimlerdir. Her hangi bir bedel almaks›z›n teslim edilen mallar›n bedellerinin
gider kaydedilip edilmeyece¤i ve söz konusu mallar›n KDV’ye tabi tutulup tutulmayaca¤› gibi konularda uygulamada tereddütlerin oldu¤u gözlenmektedir.
Uygulamada, farkl› uygulama ve kay›tlar›n yap›ld›¤› görülmektedir. Bu çal›flmada, ortaya ç›kan tereddütlerin giderilmesi amac›yla bedelsiz teslimlerin
muhasebe mevzuatlar› karfl›s›ndaki durumu ve gider kaydedilip edilemeyece¤i aç›klanacakt›r. Ayr›ca uygulamada görülen en yayg›n befl bedelsiz teslim
flekilleri aç›klanacak ve ilgili kanunlar ve tebli¤ler çerçevesinde muhasebe kay›tlar› yap›lacakt›r.
Anahtar Sözcükler: Teslim, Bedelsiz Teslim, Muhasebe Kayd›, KDV.
ABSTRACT: Rapid developments in technology and communication have
caused globalization in trade and economy as well as in all fields. This new
event has impelled the businesses into an intensive competition environment
and it has compelled them to apply the new marketing techniques. One of
the most accepted techniques in commercial field is free delivery. It has been observed that there have been vacillations in the applications whether the
products delivered without taking any price will be recorded as expense or
not, and whether VAT will be taken from the mentioned products or not.
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I n p r a c t i c e , i t h a s b e e n s e eMaliye
n t h aBakanl›¤›
t d i f - 50 Seri Nolu KDV
ferent applications and recordings Tebli¤i’nde (Resmi Gazete, 1995) uyhave been done. In this study, the gulamadaki kuflku ve karmafl›kl›¤› giderposition of free deliveries before the mek amac›yla aç›klamalar getirmifltir
accountancy regulations and whet- Tebli¤de “Ticari hayatta, ticareti yap›her they will be recorded as expense lan mallara olan talebin art›r›lmas›
will be explained in order to settle amac›yla, bir tak›m pazarlama teknikdown the appeared vacillations. In leri gelifltirilmekte, sat›fl› yap›lan maaddition, the most common five l›n yan›nda baflka bir mal›n ayr›ca bir
types of free delivery in practice will bedel al›nmaks›z›n verilmesi de s›kça
be explained and their accountancy karfl›lafl›lan bir pazarlama tekni¤i olarecords will be done according to the rak ortaya ç›kmaktad›r. Bir mal›n tarelated laws and notifications.
sarruf hakk›n›n malik veya ad›na haKey Words: Delivery, Free Delivery, reket edenlerce, al›c›ya veya ad›na
hareket edenlere devri olarak tan›mRecord-Keeping, VAT.
lanan teslim (Bilici, 2005, 391; Öncel,
1. G‹R‹fi
Kumrulu ve Ça¤an, 2005,402) hüBedelsiz teslim, iflletmelerin ürettikle- kümleri çerçevesinde ticari bir iflletri veya ticaretini yapt›klar› mallar›n menin yapt›¤› bedelsiz teslimler de
reklam›n› yapmak ve sat›fllar›n› art›r- katma de¤er vergisine konu olmaktamak amac›yla bir bedel talep etmek- d›r. Ancak, firmalar›n iktisadi faaliyesizin müflterilere veya al›c›lara teslim tini geniflletme, emsal iflletmelerle reifllemidir.Ticari yaflamda pek çok be- kabet edebilme, üretim veya sat›fl›n›
delsiz mal teslimi flekilleri gözlen- yapt›klar› mallara olan talebi koruma
mektedir. En yayg›n bedelsiz teslim veya art›rmak amac›yla bir mal›n yaflekilleri promosyon, eflantiyon, nu- n›nda baflka bir mal verilmesi fleklinmune mallar, hediye çekleri ve çekilifl- de gerçekleflen ifllemlerde, promosle hediye vermektir.Verilen promos- yon ürünü aç›s›ndan bir bedelsiz tesyon, eflantiyon ve numune mallar›n lim söz konusu olmamaktad›r. Zira,
bedelsiz teslim say›lmalar› için ticari firman›n geniflleyen faaliyetiyle ba¤teamüllere uygun nitelikte ve miktar- lant›l› olarak iflletmede yarat›lan katda olmas› ve ayr›ca bir sat›fla konu ol- ma de¤er artmaktad›r”
mayacak flekilde verilmesi gerekir.
‹flletmelerin bedelsiz teslimlerinin neBedelsiz teslimlerin sat›fllar›n›n KDV denleri afla¤›daki gibi s›ralanabilir
karfl›s›ndaki durumu ile ilgili olarak (Özbek, 2000, 182).
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• Üretti¤i veya satt›¤› mallar› tan›tmak
• Sat›fllar› art›rmak
• Yeni talep oluflturmak
• Talebi korumak
• Rekabet edebilmek
• Faaliyetleri geniflletmektir.
Malda bedelsiz teslim yap›ld›¤› gibi
hizmetlerde de bedelsiz hizmet ifalar› söz konusudur. 3065 Say›l› Kanunun 17. maddesi bedelsiz olarak ifa
edilen hizmetler de muhatab›na bak›lmaks›z›n istisna kapsam›na al›nm›flt›r. Örne¤in, 625 Say›l› Özel Okullar
Kanununa 3035 say›l› Kanunla eklenen ek 4. madde gere¤ince özel
okullarda ö¤renci say›s›n›n %10’unu
geçmemek üzere ücretsiz olarak okutulan ö¤rencilere verilen e¤itim hizmeti vergiye tabi tutulmamaktad›r.
Keza 1136 say›l› Avukatl›k Kanununun 178. maddesi uyar›nca adli müzaharet bürolar›nda, yoksul ve aciz
kiflilerin ifllerini takiple görevli k›l›nan
ve bu ifller için ücret almayan avukatlar›n bu hizmetleri de istisna kapsam›nda yer alacakt›r.
2. BEDELS‹Z TESL‹M ÇEfi‹TLER‹,
VERG‹ BOYUTU VE
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹
2.1. PROMOSYON ÜRÜNLER‹
Promosyon; bir iflletmenin ürün veya
hizmetlerini tüketici, arac› ve kullan›c›lara sunmak ve sat›fllar›n› artt›rmak
için tüketicilerin taleplerini artt›r›c› bir
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pazarlama tekni¤i olarak sat›fl›n› yapt›¤› mal veya hizmetin yan›nda bir bedel almadan mal veya hizmet vermesidir (Tek, 1997, 708). K›saca promosyon, iflletmelerin ticari faaliyetlerini geniflletmek amac›yla sat›fl› yap›lan mal›n yan›nda bedel almaks›z›n
da¤›tt›klar› ürünlerdir. Gazete, dergi
vb. yay›n faaliyetlerinde bulunan iflletmeler tirajlar›n› art›rmak amac›yla
promosyon kampanyalar› düzenler.
2.1.1. Promosyon Ürünlerinin
Vergi Boyutu
Promosyon ürünlerinin tesliminde
KDV’nin hesaplanmamas› uygulamada sorunlara neden olmaktad›r. Sorunun kayna¤›, KDV sistemindeki farkl›
ürünler için farkl› oran uygulamas›d›r.
Yüksek oranda vergiye tabi bir mal›n,
düflük oranda vergiye tabi bir mal ile
birlikte bedelsiz olarak verilmesi promosyon olarak verilen mal›n ticaretini yapan iflletmeler aç›s›nda haks›z rekabet oluflturmaktad›r.
50 Seri Nolu KDV Tebli¤de promosyon ürünleri ile ilgili olarak “Piyasadan sat›n al›nan veya ithal edilen mallar›n promosyon ürünü olarak müflterilere verilmesi, mükellefler aç›s›ndan
pazarlama gideri niteli¤ini tafl›makta
ve bu mallar›n al›fl bedelleri Gelir Vergisi Kanununun 40 ›nc› maddesinin 1
numaral› bendine göre gider olarak
kaydedilebilmektedir.
Dolay›s›yla, firman›n yaratt›¤› katma
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d e ¤ e r i ç e r i s i n d e v e r g i l e n e nbeyan
p r oedilecek
m o s - ve ayn› miktar gider
yon mallar›n›n müflterilere verilmesi veya maliyet hesaplar›na al›nacakt›r.
s›ras›nda katma de¤er vergisi hesap- Ayr›ca Tebli¤e göre promosyon ürülanmas›na gerek bulunmamakta ve nü olarak verilen mallar›n al›fl› s›ras›nbu ürünler için yüklenilen katma de- da yap›lan di¤er giderlere iliflkin yük¤er vergisinin ise prensip olarak indi- lenilen katma de¤er vergilerinin gerim konusu yap›lmas› gerekmektedir”. nel hükümler çerçevesinde indirim
Promosyon ürününün tabi oldu¤u konusu yap›laca¤› tabiidir.
katma de¤er vergisi oran›n›n, sat›fl› 2.1.2. Promosyon Ürünlerinin
yap›lan mal›n tabi oldu¤u orandan Muhasebelefltirilmesi
yüksek oldu¤u durumda, promosyon
Maliye Bakanl›¤› 50 Seri Nolu KDV
ürünün teslim dönemi de KDV aç›s›ntebli¤de sat›fl› yap›lan mal›n yan›nda
dan önem tafl›maktad›r. Promosyon
do¤rudan bedelsiz olarak verilen
olarak verilen mallar›n al›m› ile müflpromosyon ürünlerinin KDV karfl›s›nda
terilere verilmesi iflleminin ayn› döiki farkl› durumunun oldu¤unu belirtir.
nemde gerçekleflmesi durumunda bu
mallarla ilgili olarak yüklenilen ve ön- 1- Promosyon ürünü, sat›fl› yap›lan
celikle indirilecek katma de¤er vergi- mal›n tabi oldu¤u katma de¤er vergisi hesab›na al›nm›fl olan katma de¤er si oran›ndan yüksek olmas› halinde
vergisinden, sat›fl› yap›lan mal›n tabi yüklenilen katma de¤er vergisinin,
oldu¤u orana isabet eden k›s›m d›fl›n- sat›fl› yap›lan mal›n tabi oldu¤u orana
daki tutar, indirilecek katma de¤er isabet eden k›sm›n indirim konusu
vergisi hesab›ndan ç›kar›larak sat›fl ve yap›lmas›, kalan k›sm›n gelir veya kupazarlama gideri olarak kaydedilir. rumlar vergisi aç›s›ndan gider olarak
Promosyon sonraki dönemlerde müfl- dikkate al›nmas›d›r.
terilere verilmesi halinde ise bu ürün- Tebli¤ hükümlerine göre bedelsiz teslerle ilgili olarak mallar›n sat›n al›nd›- lim yapan iflletme aç›s›ndan promos¤› dönem beyannamesinde indirile- yonun al›fl maliyeti (ayn› iflletmede
cek katma de¤er vergisi olarak beyan imal ve infla edilenler dahil) pazarlaedilen tutardan, sat›fl› yap›lan mal›n ma gideri niteli¤i tafl›maktad›r.
tabi oldu¤u orana isabet eden k›sm›n Promosyonlar›, Tebli¤de belirtilen kodüflülmesinden sonra kalan tutar, flullarla da¤›t›lmak amac›yla ana iflletürünlerin ayr›ca bir bedel al›nmaks›- meden alan perakendecilerin muhaz›n teslim edildi¤i dönem beyanna- sebe kay›tlar›nda göstermelerine gemesinin 47. sat›r›na dahil edilerek rek yoktur (Do¤an, 1997, 40).
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ABC ‹flletmesi 05.05.2006tarihinde sat›fllar›n› art›rmak için kampanya düzenleyerek, KDV % 8 olan as›l mal›n yan›nda KDV oran› %18 olan A mal›ndan
100 adet tanesi 10,00 YTL’ den vadeli olarak al›yor. Promosyon mallar›n›
20.08.2006 tarihinde bedelsiz olarak da¤›tmay› planl›yor.
Uygulamada promosyonun al›fl›n›n T‹CAR‹ MALLAR hesab›na kaydedildi¤i
gözlenmektedir. Anacak bedelsiz da¤›t›lacak mallar›n D‹⁄ER STOKLAR hesab›nda izlenmesi daha do¤ru olur (Yükçü, 1998, 23). Promosyon ile ilgili iki kay›t yap›lmal›d›r. Al›nd›¤›nda D‹⁄ER STOKLAR hesab›na, al›c›ya teslim de ise
PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ hesab›na aktar›l›r.
______________ 05.05.2006 ______________
157 D‹⁄ER STOKLAR

1000,00

175.01 Promosyon Mallar
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV

180,00

320 SATICILAR

1180,00

_______________20.08.2005_______________
760 PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹D.

1100,00

157 D‹⁄ER STOKLAR

1000,00

175.01 Promosyon Mallar
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV
_________________

100,00
_______________

ABC iflletmesi promosyonlar› izleyen dönemde 20.02.2007 tarihinde müflteriye vermifl ise promosyon ürününün sat›fl› yap›lan üründen fazla olan KDV’si
için ya 191 ‹ND‹R‹LECEK KDV hesab› veya 360 ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR hesab› borçland›r›l›r.
_______________20.05.2007_______________
760 PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ 1100,00
157 D‹⁄ER STOKLAR

1000,00

157.01 Promosyon Mallar
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV/360 ÖD.VER.VE FONLAR

100,00

__________________ _______________
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E ¤ e r i fl l e t m e p r o m o s y o n a m a c › y l a a l d › ¤ › m a l l a r › n b i r k › s m › n › s
⁄ER STOKLAR hesab›ndan T‹CAR‹ MALLAR hesab›na almas› gerekir.
2 -Promosyon ürünü için yüklenilen katma de¤er vergisi sat›fl› yap›lan mala
ait katma de¤er vergisi oran›na eflit veya daha düflük oranda olmas› halinde
KDV’nin tamam›n›n indirim konusu yap›lmas›d›r.
ABC ‹flletmesi 05.05.2006 tarihinde sat›fllar›n› art›rmak için kampanya düzenleyerek, KDV % 18 olan as›l mal›n yan›nda KDV oran› % 8 olan B mal›ndan
100 adet tanesi 10,00 YTL’ den vadeli olarak al›yor. Promosyon mallar›n›
20.06.2006 tarihinde bedelsiz olarak da¤›tmay› planl›yor.
Al›fl kayd› yap›ld›ktan sonra promosyonun tesliminde PAZARLAMA SATIfi VE
DA⁄ITIM G‹DERLER‹ hesab›na aktar›l›r.
_______________20.06.2006______________
760 PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ 1000,00
157 D‹⁄ER STOKLAR
________________

1000,00
______________

Sonuç olarak, promosyon ürünleri nedeniyle yüklenilen KDV sat›fl› yap›lan
mal›n tabi oldu¤u orana isabet eden k›sm› hariç, kalan k›s›m gelir ve kurumlar vergisi aç›s›ndan gider olarak dikkate al›n›r.
2.2. EfiANT‹YONLAR
Eflantiyon, iflletmeler reklamlar›n› yapmak amac›yla iflletmeleri tan›tan üzerinde iflaret, logo, resim vb.’lerin yer ald›¤› ve bedelsiz da¤›t›lan ürünlerdir. Eflantiyon devaml› kullan›fll›l›¤› olan ufak hediye ve eflyalard›r. Mükelleflerin y›lbafllar›nda da¤›t›m›n› geleneksel hale getirdikleri ürünler aras›nda en yayg›nlar›
kalem, takvim, ajanda, kül tablas›, bloknot, çakmak ve anahtarl›kt›r.
2.2.1. Eflantiyonlar›n Vergi Boyutu
KDV’ye tabi olan ifllemler esas itibariyle mal teslimleri ve hizmet ifalar›d›r.
KDV’den söz edilebilmesi için mal› teslim alan veya hizmetten yararlananlar›n al›c› veya müflteri konumunda bulunmas› ve teslimin sat›fl akdine dayanmas› gerekir (K›z›lot, 1998, 409; Saban, 2004, 183).
Eflantiyonlar›n KDV ve GV yönünden gider kaydedip edilmeyece¤i, eflantiyonun da¤›t›m› s›ras›nda KDV hesaplan›p hesaplanmayaca¤› ve bu ürünler nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirim konusu yap›l›p yap›lamayaca¤› konula-
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r›nda uygulamada tereddütlerle karfl›lafl›lmaktayd›. Bu kuflkular› gidermek
için Maliye Bakanl›¤› 50 Seri No.lu KDV Tebli¤i’nde “Firmalar›n belirli zamanlarda, özellikle dini bayramlarda ve y›lbafllar›nda kendi tan›t›mlar›n› yapmak
amac›yla her hangi bir bedel almaks›z›n kalem, anahtarl›k, ajanda, takvim ve
benzeri eflya da¤›tmalar› geleneksel hale gelmifltir. Ticari hayatta eflantiyon
olarak adland›r›lan bu ürünler, her ne kadar iflletmede tüketilmemekte ise de
ayni pazarlama gideri niteli¤inde oldu¤undan, bu ürünlerin müflterilere ayr›ca bir bedel al›nmaks›z›n teslimi katma de¤er vergisi hesaplanmas›n› gerektirmemektedir” ifadesini kullan›r.
Bu aç›klamalar çerçevesinde eflantiyon ad› alt›nda teslim edilen mallar›n katma de¤er vergisine tabi olmamas› için üç koflul belirtilmifltir.
• Ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olmas›,
• Ayr›ca bir sat›fla konu olmayacak flekilde verilmesi,
• Bedelsiz teslimle da¤›t›lan eflantiyon ürünlerinin de pazarlanmas› amaçlanmamal›d›r.
Belirtilen çerçevede da¤›t›m› yap›lan eflantiyonlar GVK ve KDV yönünden ayni pazarlama gideri kabul edilece¤inden yüklenilen KDV Kanunun 29 ve 34.
maddelerdeki esaslar çerçevesinde indirim konusu yap›lacakt›r(K›z›lot, 1998,
408)
GVK’nin 40/1 maddesinde ticari kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi
için yap›lan genel giderlerin ticari kazanc›n safi tutar›n›n hesaplanmamas›nda
indirilecek gider olarak dikkate al›naca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Yine KVK’nin
13. maddesinde net kurum kazanc›n›n hesaplanmas›nda GVK’nin ticari kazanç hakk›ndaki hükümüler uygulanaca¤› bildirilmifltir. Reklam, pazarlama,
sat›fl ve da¤›t›m giderleri ticari kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi
için yap›lan giderler kapsam›ndad›r (Tolu, 2003, 238). Mükelleflerin reklamlar›n› bir reklam ajans›na görsel ve iflitsel medyaya yapt›rmalar›yla eflantiyon
da¤›tarak reklamlar›n› yapmalar› aras›nda herhangi bir fark yoktur. Her iki uygulama nedeniyle katlan›lan maliyet, mükellef aç›s›ndan pazarlama gideridir
(Timur, 1997, 40).
Ayr›ca Avrupa Birli¤i’nde KDV ile ilgili esaslar› düzenleyen 6. direktifin 6. maddesi hükmü ile, eflantiyonlar›n vergi kapsam› d›fl›nda tutulmas› önerilmektedir (Tobb, 1992, 137)
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2.2.2. Eflantiyonlar›n Muhasebelefltirilmesi
Mükelleflerin y›lbafl›nda ayr›ca bir bedel istemeksizin da¤›tt›klar› eflantiyonlar
“ayni pazarlama gideri” niteli¤indedir. ‹flletmeler eflantiyonlar› sat›n ald›klar›nda iki farkl› flekilde kay›t yapabilir. Biri, T‹CAR‹ MALLAR hesab›na kaydetmektir. Di¤eri ise D‹⁄ER STOKLAR hesab›nda izlenmesidir. D‹⁄ER STOKLAR hesab›nda izlenmesi ve da¤›t›m› yap›lan eflantiyonlar›n PAZARLAMA SATIfi VE
DA⁄ITIM G‹DERLER‹ hesab›na aktar›lmas› uygun olacakt›r.
ABC ‹flletmesi 01.11.2006tarihinde 4000 adet ajanday› tanesi 2,00 YTL’den
müflterilerine vermek için vadeli olarak sat›n alm›flt›r (+%18 KDV).
________________01.11.2006_________________
153 T‹CAR‹ MALLAR
8000,00
153.08 Da¤›t›lacak Eflantiyonlar
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV
1440,00
320 SATICILAR
9440,00
_________________
_________________
T‹CAR‹ MALLAR hesab›, sat›n al›nan emtia maliyet bedeli ile bu hesaba borç,
sat›lmas› veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesinde ise maliyet bedeli ile alacak olarak kaydedilir (Akdo¤an ve Sevilengül, 2003, 136). Eflantiyonlar, ticari mal olmad›¤›nda as›l mal›n özelli¤ini tafl›maz. Bu nedenle D‹⁄ER STOKLAR hesab›nda izlenmelidir.
________________01.11.2006________________
157 D‹⁄ER STOKLAR
8000,00
153.08 Da¤›t›lacak Eflantiyonlar
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV
1440,00
320 SATICILAR
9440,00
_________________
____________
Al›fl kayd› yap›ld›ktan sonra ajandalar›n tesliminde PAZARLAMA SATIfi VE
DA⁄ITIM G‹DERLER‹ hesab›na aktar›l›r.
_______________15.12.2006_____________
760 PAZARLAMA SATIfi VE

DA⁄ITIM G‹DERLER

8000,00

157 D‹⁄ER STOKLAR
________________
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Y›lbafl› eflantiyonlar› genellikle aral›k ay›nda da¤›t›lmaktad›r. Mükellef yapt›rd›¤› eflantiyonlar›n›n hepsini aral›k ay›nda da¤›tacaksa ve eflantiyonlar›n
stoktan ç›k›fl›n› izlemek istemiyorsa ajandalar afla¤›daki gibi de muhasebelefltirebilir.
________________15.12.2006_________________
760 PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹

8000,00

191 ‹ND‹R‹LECEK KDV

1440,00

320 SATICILAR
_________________

9440,00
_________________

2.3. NUMUNE MALLAR
Numune mallar, sat›fl› yap›lan mallardan daha küçük ölçekli olarak haz›rlan›p
üzerinde numune ibaresi bulunan ve tan›t›m amac›yla bedelsiz olarak da¤›t›lan as›l mal›n özelliklerini gösteren ürünlerdir. Numune mallar as›l mallar›n
özelli¤ini tafl›d›¤› için iflletme kendisi üretebilir veya fason olarak d›flar›ya ürettirebilir.
Numune mallar›n as›l mal›n bütün özelliklerini tafl›mas› di¤er bedelsiz teslimlerden ay›ran temel özelli¤idir. Numune mallar›n en yayg›n oldu¤u sektörler
ilaç ve tekstil sektörleridir (Yükçü ve Yükçü, 2004, 40).
2.3.1. Numune Mallar›n Vergi Boyutu
Numune kavram› 50 S›ra No.lu KDV Tebli¤’de “Di¤er taraftan, firmalar halen sat›fl›n› yapt›klar› veya piyasaya yeni ç›kard›klar› bir ürünün tan›t›m›n› sa¤lamak amac›yla numune mallar üretmekte ve bu mallar› da ayr›ca bir bedel
tahsil etmeksizin vermektedir. Ana mal›n bütün özelliklerini tafl›makla birlikte, sat›fla konu edilemeyecek bir miktarla s›n›rl› olan ve üzerinde "numunedir,
parayla sat›lmaz, vb." ibareleri tafl›yan bu mallar…” fleklinde ifade edilmifltir.
Numune mallar için katlan›lan KDV’nin indirimi konusunda Tebli¤’de “‹flletmede tüketilmemekle birlikte ayni pazarlama gideri özelli¤ini tafl›d›¤›ndan,
bu mallar›n bedel al›nmaks›z›n teslimi de eflantiyonlarda oldu¤u gibi katma
de¤er vergisi hesaplanmas›n› gerektirmemektedir” fleklinde aç›kça belirtilmifltir.
GVK’nin 40/1. maddeye göre numune mallar için katlan›lan maliyetlerin ilgili dönemde gider olarak dikkate al›nmas› gerekmektedir (fiiflman, 2003,
111).
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2.3.2. Numune Mallar›n Muhasebelefltirilmesi
Numune mallar as›l mal›n özelli¤ini tafl›d›¤› için T‹CAR‹ MALLAR hesab›na
kaydedilebilir. Ancak her iki üretim fleklinde de numune mallar› promosyon
ve eflantiyonlarda oldu¤u gibi D‹⁄ER STOKLAR hesab›nda izlemekte yarar
bulunmaktad›r.
Uygulamada numune mallar› iflletme üretiyorsa, özellikle konfeksiyon sektöründe ayr› bir “Numune Gider Yeri” oluflturduklar› gözlenmektedir. Bu durumda numune gider yerinde tahakkuk eden bütün giderlerin PAZARLAMA
SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ hesab›na aktar›lmas› gerekir (Yükçü ve Yükçü,
2004, 41).
‹flletme ister kendisi üretsin veya fason olarak d›flar›ya ürettirsin her iki üretim fleklinde de hammadde ve malzemenin al›m›, malzemenin tüketimi, direkt iflçilik tahakkuku ve yans›tma kay›tlar›n› yapmas› do¤ald›r. Bu maliyet kay›tlar› ile ilgili sorun olmad›¤›ndan söz konusu kay›tlar bu çal›flmada yap›lmayacakt›r. Anacak yans›tma hesaplar›n›n YARI MAMULLER-ÜRET‹M hesab›na
aktar›lmas›ndan sonraki kay›tlar yap›lacakt›r.
ABC iflletmesi piyasaya yeni ç›kard›¤› X ilac›ndan 1000 kutu numune ilac› her
bir kutunun maliyeti 3,00 TYL den 05.03.2006 tahinde üretmifltir. ‹flletme
800 kutu ilac› bedelsiz olarak 08.06.2006 tarihinde da¤›tm›flt›r. Kalan k›sm›
ise “numunedir sat›lmaz” etiketli kutular› de¤ifltirerek bedel karfl›l›¤›nda sat›lm›flt›r.
________________ 05.03.2006_________________
157 D‹⁄ER STOKLAR

3000,00

151 YARI MAMULLER-ÜRET‹M
________________

3000,00

_______________________

760 PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹

3000,00

157 D‹⁄ER STOKLAR
________________
______________________

3000,00

Da¤›t›m› yap›lan 800 kutu ilac›n maliyeti PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM
G‹DERLER‹ hesab›na aktar›l›r ve kalan k›s›m ise D‹⁄ER STOKLAR hesab›nda
izlemeye devam edilir. Uygulamada numune olarak üretilen ürünlerin bir k›sm›n›n numune olarak verilmeyip sat›fl› yap›ld›¤› görülmektedir. E¤er iflletme
kalan numune mallar› bedel karfl›l›¤›nda satmak isterse; bu durumda bedel
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karfl›l›¤› fatura kesilerek numunenin maliyeti Sat›lan Mal›n Maliyetine aktar›lmal›d›r.
ABC iflletmesi 200 kutu numune ilac› kutusunu 4,00 YTL den (+ % 8 KDV)
08.07.2006 tarihinde satm›flt›r.
________________08.07.2006_______________
100 KASA

864,00

602 D‹⁄ER SATIfiLAR

800,00

391 HESAPLANAN KDV
________________

64,00

08.07.2006

___________

623 D‹⁄ER SATIfiLARIN MAL‹YET‹

600,00

157 D‹⁄ER STOKLAR
___________________

600,00
______________

Numune mallar› sevk ve da¤›t›m›n› ifletme yüklenecekse, nakliye giderleri de
PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ hesab›na aktar›l›r.
Uygulamada numunelerin tesliminin muhasebelefltirilmesinde; numune verilirken düzenlenen sevk irsaliyesinde teslim edilen mal›n içinde numune oldu¤u veya numune olarak teslim edildi¤i belirtilir. Fatura için ise bu teslim edilen mallar›n faturas›n› firma kendi kendine keserek stok ç›k›fl› yapar. Yani iflletme numuneye konu olan mal› al›rken, ithal ederken, üretirken yüklenmifl
oldu¤u Katma De¤er Vergisini indirime tabi tutar, elden ç›kartma iflleminde
de kendi kendine fatura kesmik sureti ile Katma De¤er Vergisi hesaplar. Faturada Katma De¤er Vergisi hesaplarken bir yandan da fatura tutar› gider yaz›larak indirime tabi tutulmaktad›r.
2.4. HED‹YE ÇEKLER
Son y›llarda yayg›n olarak kullan›lan pazarlama tekniklerinden birside hediye
çekleridir. Hediye çekleri iflletme veya al›flverifl çeki olarak ta isimlendirilmektedir. Hamiline yaz›l› olabilece¤i gibi do¤rudan isme yaz›l› olabilir. Fakat genellikle herhangi bir isme düzenlenmez (Aktafl, 2006)
‹flletmeler, içinde bulunduklar› çevre koflullar› ve tüketici al›flkanl›klar›n›n analizi sonucunda hediye çeki uygulamas›na baflvurdu¤u gözlenmektedir. Hediye çeklerinin amac› müflterilerin belli ürünlere dikkatini çekmek ve iflletmeye
olan ba¤l›l›klar›n›n devam›n› sa¤lamakt›r (Kartal, 2004, 260). Hediye çeki, he-
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d i y e ç e k i n i ç › k a r a n v e s a t amatbu
n i fl l esenettir
t m e - (Kendigelen, 2004,
l e r t a r a f › n d a n b e l l i b i r t u t a291).
r d a Hediye
m a l v çekleri,
eilk bak›flta çeke
y a h i z m e t a l › m › n › s a ¤ l a y a nbenzeyebilir.
b i r b e l g eAncak
TTK’da bu çekd i r . Ç › k a r t a n i fl l e t m e n i n i s m
i n iilgili
v eherhangi
unlerle
bir düzenleme yavan›n› tafl›r.
p›lmad›¤› için, TTK’da yer alan çekle‹fletmelerde y›lbafllar›nda ve dini bay- re iliflkin hükümler bu senetlere uyguramlarda ticari iliflkide bulundu¤u ve- lanmaz(Bozer ve Göle, 2004, 203).
ya ifl yapt›rd›¤› kiflilere hediye vermek KDV aç›s›ndan vergiyi do¤uran olay
gelenekselleflmifltir. Son zamanlarda Kanun’un 10/a maddesine göre teshediye verme yerine, hediye verilecek lim ve hizmet ifllemlerinden do¤makkiflilerin ihtiyaç ve zevkleri dikkate al›- tad›r. Hediye çeki sat›lmas› aflamas›nnarak hediye çeki verilmektedir. He- da henüz mal teslimi veya hizmet ifadiye çeki uygulamas›nda;
s› söz konusu olmad›¤›ndan KDV
meydana gelmemektedir(Tolu, 2005).
• Hediye çekini ç›karan ve satan,
Hediye çeki teslimi bir mal veya hiz• Hediye çekini sat›n al›p da¤›tan,
metin karfl›l›¤› olmad›¤›ndan KDV'ye
• Hediye çeki da¤›t›lan kifliler
tabi olmayacak, çeklerin müflteriye
olmak üzere üç taraf bulunur(Tolu, verilmesi aflamas›nda, bu çeklere ilifl2002, 204).
kin olarak fatura düzenlenmeyece¤i
Hediye çeki uygulamas›nda, hediye gibi KDV'de hesaplanmayacakt›r(MB,
çekini alan kifliler çekin al›nd›¤› ifllet- 2003).
melerden çek bedeli kadar bedelsiz
Hediye çekinin özelli¤i gere¤i Kaal›flverifl yapma hakk›na sahip olurlar.
nun’un 17/4 (g) maddesinde
Al›flverifl bedelinin hediye çeki bedeKDV’den istisna tutulan “Para” ifalinden fazla olmas› durumunda, aradesine benzedi¤inden KDV’ye tabi
daki fark al›flverifli yapan kifliler taraolmayacakt›r (Maç, 1999, 284-85).
f›ndan ödenir.
Hediye çeki karfl›l›¤›nda al›nan karfl›2.4.1. Hediye Çeklerinin Vergi
l›ks›z bedeller avans niteli¤indedir.
Boyutu
Nitekim Maliye Bakanl›¤›nca verilen
Hediye çeki TTK 692’ de öngörülen bir özelgede;(MB, 2001) “Herhangi
çek unsurlar›n› içermeyen, özellikle bir mal teslimi ve hizmet ifas›n› gösmuhatab› bir banka olmayan ve kefli- termeyen hediye çeklerinin verilmesi
decinin el ile at›lm›fl imzas›n› tafl›ma- KDV yönünden vergiyi do¤uran olay
yan, teknik anlamda çek olarak de- gerçekleflmemektedir. Bu nedenle
¤erlendirilmesi mümkün olmayan hediye çeki da¤›tan firmalar›n, hediHaziran - Temmuz
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ye çeklerini dekont vererek belgelendirmeleri ve al›nan bedelleri avans
olarak muhasebelefltirmeleri gerekir.” fleklinde belirtmifltir.
Söz konusu özelgede, hediye çeklerinin KDV’yi do¤uran bir olay› gerçeklefltirmesi için hediye çekini da¤›tan
kiflinin hediye çekini kullanmak suretiyle mal teslimi ve hizmet ifas›nda
bulunmas› oldu¤unu aç›klam›flt›r.
5422 say›l› KVK’nin 13. maddesi ve
GVK’nin 40. maddesi hükümlerine
göre hediye çeki ile ilgili katlan›lan
maliyetler, iflletmenin ticari kazanç elde etmesi amac›na direkt hizmet etti¤inden herhangi bir s›n›rlamaya tabi
tutulmaks›z›n kurum kazanc›n›n tespitinde indirim konusu yap›lacakt›r
(Kartal ve Sar›su,2004, 261).
2.4.2. Hediye Çeklerinin
Muhasebelefltirilmesi
Hediye çekinin kullan›c›ya teslimi ifllemi gelir ve kurumlar vergisi aç›s›ndan her hangi bir flekilde gelir oluflturmaz. Bu nedenle fatura düzenlemeye gerek yoktur. E¤er fatura düzenlenecek olursa teslim gerçekleflmedikçe bunun gelir olarak düflünülmesi de do¤ru sonuçlar do¤urmaz.
Bu bilgilere göre düzenlenecek mali
tablolar›n do¤rulu¤u flüpheli hale gelir.
Hediye çeki uygulamas›nda yer alan
hediye çekini ç›karan iflletme ile hediHakemli Yaz›lar
Refered Papers

ye çekini sat›n alarak da¤›tan iflletmenin biri al›m di¤eri sat›m yapt›¤›ndan
farkl› özellikte kay›t yapmalar› do¤ald›r. Hediye çekinin oluflum sürecinde
birinci aflamada ilk önce bu iflletmelerin kay›tlar› yap›ld›ktan sonra ikinci
aflamada, hediye çekini sat›n al›p da¤›tan iflletmelerin muhasebe kay›tlar›
yap›lacakt›r.
Örnek: ABC Ma¤azac›l›k A.fi. müflterilerine y›lbafl› hediye çeki olarak
25,00YTL. tutar›nda hediye çeki da¤›tmaya karar verir. Ma¤aza pazarlama müdürü X Bankas› ile görüflerek
Aral›k 2005 de bankan›n kredi kart›
müflterilerine borç dekontu ile birlikte hediye çeklerinin de gönderilmesi
kararlaflt›r›l›r. ABC Ma¤azac›l›k A.fi.
hediye çekinin üzerinde ma¤aza ismi,
çek tutar›, çek No’su, son kullanma
tarihi vb. bilgilerle yetkilinin imzas›
bulunan çek X Bankas› 10.000 kredi
kart› müflterilerine gönderilir.
Hediye çeklerini ç›karan iflletmelerin
yapaca¤› kay›tlar:
Hediye çekini ç›karan ve satan iflletme aç›s›ndan söz konusu çek sat›fllar› karfl›l›¤›nda henüz tahsil edilen tutar bir mal veya sat›fl olmamas› nedeniyle avans niteli¤indedir. Al›nan
avans karfl›l›¤› henüz bir mal veya
hizmet ifas› söz konusu olmad›¤›ndan bu ifllem KDV’ye tabi olmayacakt›r(Alt›nda¤, 2001, 29). Hediye çekinin bedeli nakit olarak tahsil edilmifltir.
Haziran - Temmuz
Y›l: 2006 Say›: 76

82 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

____________________01.12.2005___________________
100 KASA
250.000,00
349 ALINAN D‹⁄ER AVANSLAR
250.000,
349 01 Verilen Hediye Çekleri
____________________
__________________
VUK’nin 229. maddesine göre hediye çekini satan iflletmelerin, hediye çekleri
kullan›larak
yap›lan
al›flverifl
karfl›l›¤›
nihai faturay› hediye çekini sat›n alan ve da¤›tan iflletmeler ve kifliler ad›na düzenlemeleri gerekir. Hediye çeki karfl›l›¤› yap›lan al›flverifllerde al›flverifli yapan
kiflilerin yüklendi¤i KDV gideri olmad›¤›ndan al›flverifldeki kasa fifli veya fatura özel gider indiriminde kullan›lamaz. Bu nedenle söz konusu kasa fifli veya
fatura üzerinde “özel gider indiriminde kullan›lamaz” fleklinde bir ifada bulunmal›d›r (Kartal, 2004, 264).
Hediye çekleri kullan›larak al›flverifl yap›ld›¤›nda yap›lacak kay›t;
__________________30.01.2006________________
349 ALINAN D‹⁄ER AVANSLAR
250.000,00
349 01 Verilen Hediye Çekleri
600 YURT‹Ç‹ SATIfiARI
211.864,40
391 HESAPLANAN KDV
38.135,60
__________________
____________________
Hediye kullanarak al›flverifl yapanlara yap›lan sat›fllara iliflkin belgelerin düzeltilerek hediye çekini sat›n al›p da¤›tan iflletmeye nihai fatura düzenlenmesi;
Yazarkasa fifli veya faturan›n iptali için yap›lmas› gereken kay›t;
__________________09.01.2006___________________
610 SATIfiTAN ‹ADELER
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV

211.864,40
38.135,60

349 ALINAN D‹⁄ER AVANSLAR
_______________________
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Hediye çekini sat›n al›p da¤›tan iflletmeye nihai fatura düzenlenmesi kayd›;
_________________________20.01.2006___________
349 ALINAN D‹⁄ER AVANSLAR
250.000,00
600 YURT‹Ç‹ SATIfiARI
211.864,40
391 HESAPLANAN KDV
38.135,60
______________________
______________
Hediye çeklerini sat›n alarak da¤›tan iflletmelerin yapaca¤› kay›tlar:
Yukar›da belirtildi¤i gibi, iflletmelerin reklam ve tan›t›m amac›yla y›lbafl› ve dini bayramlarda hediye çeki da¤›t›m›nda yap›lan giderler GVK’n›n 40/1. maddesi kapsam›nda de¤erlendirilir.
Hediye çekinin al›nmas› durumunda yap›lacak kay›t;
_______________01.12.2005_________________
136/236 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
250.000,00
100 KASA
250.000,00
____________________
___________________
Hediye çeki uygulamas›nda üçüncü taraf olan hediye çekini alan kiflilerin çeki kullanmalar› ve kullan›m›na iliflkin nihai faturan›n hediye çeki sat›n al›p da¤›tan iflletmeden gelmesi durumunda yap›lacak son kay›t;
_________________ 25.01.2006________________
760 PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹
211.864,40
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV
38.135,60
136/236 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
250.000,00
_________________
___________________
2.5. ÇEK‹L‹fiLE HED‹YE VERME
Ticari hayatta bedelsiz teslimlerin bafl›nda çekilifl yoluyla belirlenen talihlilere
verilen hediye yöntemi gelmektedir. Özellikle tüketim mallar› üreten veya ticaretini yapan iflletmelerin yo¤un rekabet bask›s›nda sat›fllar›n› artt›rmak veya belli seviyede tutmak için baflvurduklar› bir pazarlama tekni¤idir. Bu teknikte en çok al›flverifl yapan tüketiciye veya tüccara (toptanc› veya perakendecilere) çekiliflle ev, araba, bilgisayar, televizyon vb. hediyeler verilir.
Kampanya, piyangolara kat›lma hakk› sa¤layan bilet, kupon, ifltirak numaras› ve benzerlerinin sat›fla sunulmaya veya bedelsiz verilmeye baflland›¤› tarihHakemli Yaz›lar
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t e n , k a t › l m a n › n s o n a e r d i ¤ il›kl›
t ateslim
r i h e vard›r.
k a - Ciro primleri, pirim
faturas› ile belged a r g e ç e n s ü r e y i , ç e k i l i fl i salan
e dtüccar›n
a ¤ › t › l KDV’li
ac a k i k r a m i y e l e r i k a z a n a c a k lendirilir.
n u m a r aÇekilifl
l a - yöntemiyle tüccarlade prim niteli¤ine
r › n , s a y › g r u b u v e y a k i fl i l e r ra
i nverilen
k u r ahediyeler
çe(Maç,http://www.turflitleriyle
belirlenmesini
ifade haizdir
e d e r ( h t t p : / / w w w . m i l l i p i y a n - mob.org.tr /Bas›n/Vergi Dünyas›).
go.gov.tr/kanunyonetmelik14.html). Tüccar aç›s›ndan kampanyalar ister
Kampanyalar, çekiliflle belirlenen ta- ciro orant›l› prim isterse de çekiliflle
lihli müflteriler veya belli tutar›n üze- hediye verme fleklinde olsun karfl›l›kl›
rinde al›flverifl yapan bütün müflterile- teslimler vard›r. Bun nedenle tüccara
re çekiliflsiz kuras›z hediye verme flek- yönelik kampanyalar bu çal›flman›n
linde düzenlenmektedir.
konusu de¤ildir.
fiansa ba¤l› düzenlenen çekilifl kam- Yukar›da di¤er bedelsiz teslim çeflitlepanyalar› 320 say›l› Milli Piyango ‹da- rinde yap›lan aç›klamalarda görüldüresi Genel Müdürlü¤ü Kurulufl ve Gö- ¤ü üzere KDV’ye tabi ifllemler esas itirevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde bariyle mal sat›fl ve hizmet ifalar›n
Kararname hükümleri uyar›nca dü- olup, mal ve hizmeti alan kiflilerin al›zenlenir. Düzenlenen çekilifller Karfl›l›- c› veya müflteri konumunda bulun¤› Nakit Olmayan Piyangolar ve Çeki- mas› gerekir. Ayr›ca teslimin sat›fl aklifller Yönetmeli¤i çerçevesinde yap›- dine dayal› olmas› esast›r. Bedelsiz
l›r.
teslim konusu olan mallar›n üçüncü
kifliler ile ilgili KDV’nin uygulanmas›
2.5.1 Çekiliflle Hediye Vermenin
konusu 50 Seri No.lu KDV Genel
Vergi Boyutu
Tebli¤i’nde aç›klanm›flt›r. Ancak çeÇekiliflleri, tüccara veya tüketiciye yö- kilifl yap›lmak suretiyle bedelsiz teslim
nelik fleklinde ikiye ay›rmak zorunlu- ifllemi, Tebli¤de belirtilen promosdur. Çünkü kampanyalar›n nihai tü- yon, eflantiyon ve numune mallar
keticiye yönelik olmas› ile toptanc› kavram›yla bire bir örtüflen kavram
veya perakendecilere yönelik olmas› ve ifllem de¤ildir. Çekilifl yapmak suaras›nda vergisel aç›dan önemli fark- retiyle bedelsiz teslim Tebli¤ kapsal›l›klar vard›r (Maç, ,http:// www.tur- m›na girmemektedir (Tolu, 2001,
mob.org.tr /Bas›n/Vergi Dünyas›).
236). Çekiliflle müflterilerin daha faz‹flletmelerin tüccarlara yönelik kam- la al›flverifl yapmalar› teflvik edilmekpanyalar› ya ciro orant›l› prim veya te, bedelsiz verilen mallar da iflletmeçekiliflle hediye kazanma fleklindedir. lerin oluflturdu¤u katma de¤er içinde
Tüccara yönelik kampanyalarda karfl›- vergilendirilir. Ayr›ca çekiliflte kazan›-
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lan hediyeden ötürü müflterilerden
bir bedel al›nmamakta ve mallar›n sat›fl fiyat› verilen hediyeden dolay› artt›ramamaktad›r.
Çekilifller, di¤er bedelsiz teslim çeflitlerinde de¤erlendirildi¤i gibi GVK’nin
40/1 No.lu bendinin çerçevesinde yap›lan bütün harcamalar›n pazarlama,
sat›fl ve da¤›t›m gideri olarak kabul
edilmesi do¤ald›r.
Karfl›l›¤› Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilifller Yönetmeli¤i “MP‹ ve özel
kanunlardaki hükümlerden yararlanan kurum ve kurulufllar d›fl›nda kalan di¤er resmi kurum ve kurulufllar
ile özel ve tüzel kiflilerin, nakit ve nakit say›lan de¤erleri ikramiye olarak
ödemeleri 320 say›l› KHK ile yasaklanm›fl bulundu¤undan, kazan›lan ikramiyelerin tamamen veya k›smen,
do¤rudan ya da dolayl› biçimlerde
nakit olarak ödenmesi mümkün de¤ildir. Bu itibarla, piyango ve çekilifl
düzenleyen kifli ve kurulufllar›n; kazan›lan ikramiyeler nedeniyle talihliler
taraf›ndan ödenmesi gereken Veraset ve intikal Vergisi, Tafl›t Al›m Vergisi (KDV hariç) gibi vergileri, harçlar›
ve benzeri yasal yükümlülükleri ve di¤er harcamalar› üstlenmeleri söz konusu KHK'ye ayk›r› bulunmaktad›r.
Kat›l›mc›lar›n herhangi bir yan›lg›ya
düflmemeleri için, kazan›lan ikramiyeler dolay›s›yla ödenmesi gereken Veraset ve ‹ntikal vergisi ile di¤er vergi,
yasal yükümlülük ve harcamalar›n talihlilere ait oldu¤u bilet, kupon, kart
Hakemli Yaz›lar
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ve benzerleri üzerinde belirtilmeli ve
ayr›ca çekilifl öncesinde bu hususa
bas›n ve yay›n organlar› ile yap›lan
duyurularda da mutlaka yer verilmelidir.”fleklinde çekiliflin vergi boyutunu
ve çerçevesini aç›klam›flt›r.
2.5.2. Çekiliflle Hediye Vermenin
Muhasebelefltirilmesi
Yukar›da belirtildi¤i gibi çekilifl yapmak suretiyle bedelsiz teslim 50 Seri
No.lu KDV Genel Tebli¤i kapsam›na
girmemektedir. KDV’e aç›s›ndan çekiliflle bedelsiz da¤›t›lan mallarla ilgili
netlik olmad›¤›ndan muhasebe kayd›
konusunda üç farkl› görüfl ortaya konulmufltur(Gümüflay, 2004,141).
1- Katma De¤er Vergisi Kanunu’na
göre bir ifllemin “teslim” say›labilmesi
için “sat›fl akdinin” bulunmas› ve sat›fl
akdinin taraf› olarak al›c›n›n var olmas› gerekir. Bu nedenle çekilifl ifllemlerinde kanunun ifade etti¤i manada
teslim yoktur. Yine BK’n›n 182 ve
208. maddelerinde tan›mlanan bedel (semen) söz konusu olmad›¤› ve
VUK’n›n “teslim say›lan haller” kapsam›na girmedi¤i için çekilifller teslim
olarak dikkate al›nmaz.
Çekiliflle talihli kifliye ürünün devri durumunda devir iflleminin yap›labilmesi için fatura düzenlenebilir ve düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz.
Çekilifl yap›ld›¤›nda mal bedeli stok
hesaplar›ndan ç›kar›l›p PAZARLAMA
SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ hesab›na aktar›l›r.
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2- Katma De¤er Vergisi Kanunu’nda
bütün ticari ifllemler bedelsiz dahi olsa Kanunun kapsam›na al›nm›flt›r. ‹stisnalar kanunda ayr›ca belirtilmifltir.
Bedelsiz da¤›t›lan mallar›n bedeli çekilifli yapan iflletme aç›s›ndan pazarlama gideri oldu¤undan hesaplanan
KDV HESAPLANAN KDV hesab›nda
gösterilecek, ayn› zamanda da ‹ND‹R‹LECEK KDV hesab›nda gösterilerek
indirim konusu yap›lacakt›r. KDV hesaplanmakla birlikte, indirim olarak
dikkate al›nd›¤› için KDV oluflmaz.
Söz konusu bedelsiz teslim için fatura düzenlenmeli ve düzenlenecek faturada KDV hesaplanmas› zorunludur. Teslim konusu olan mallar PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ hesab›na kaydedilir. Mal bedeli 600’lü hesaplara gelir kaydedilir.
Stok hesaplar›nda görülen mal bedeli ise SATILAN T‹CAR‹ MAL MAL‹YETLER‹ hesab›na aktar›l›r.
3- ‹kinci görüflteki aç›klamalardan
ötürü hesaplanan KDV’yi de gösteren fatura düzenlenmelidir. Faturada çekiliflin bedeli 600’lü hesaplara
gelir kaydedilmelidir. KDV ise HESAPLANAN KDV hesab›nda gösterilmelidir. KDV dahil çekilifl bedeli PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ hesab›na al›nmal›d›r. Stok
hesab›nda görülen mal bedeli de SATILAN T‹CAR‹ MAL MAL‹YETLER‹ hesab›na kaydedilir.
Çekiliflte yap›lan ifllemler “vergilendirilme ifllemlerin gerçek mahiyetinin
Haziran - Temmuz
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esas olmas›” (VUK Mad.3/B) ilkesi
çerçevesinde 50 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i kapsam›nda mütalaa edilerek KDV hesaplanmamal›d›r (Tolu,2001, 143; Gümüflay, 2004,237).
Çekiliflle bilgisayar, televizyon gibi
tescil gerektirmeyen ve de¤eri yüksek olmayan ürünler verilirse bu hediyelerin muhasebe kayd› promosyon
ürünlerinde oldu¤u gibi yap›l›r. Çekiliflle verilen ürünlerin promosyon
ürünlerindeki gibi KDV karfl›s›nda iki
farkl› durumu vard›r. Al›nd›¤›nda D‹⁄ER STOKLAR hesab›na, al›c›ya teslim de ise PAZARLAMA SATIfi VE
DA⁄ITIM G‹DERLER‹ hesab›na aktar›l›r.
Çekiliflle ev, araba gibi de¤eri yüksek
tescil gerektiren ve Milli Piyango ‹daresinden izin al›nan çekilifllerin kayd›
farkl› yap›l›r. Karfl›l›¤› Nakit Olmayan
Piyangolar ve Çekilifller Yönetmeli¤inde belirtildi¤i gibi ÖTV ve KDV hariç
tüm yasal yükümlülükler talihli taraf›ndan ödenir. Ticari kurulufllar çekilifl
düzenleme izin formunda eflya ve tafl›tlara iliflkin ürünün markas›, modeli,
güncel sat›fl de¤eri ve ÖTV ve KDV
tutar›n› belirten fatura veya proforma faturay› bildirmek zorundad›r.
Talihli ad›na ilgili hediyenin faturas›
tanzim edilir. Fatura üzerine hediye
veren iflletme Milli Piyango ‹daresinden ald›¤› izin belgesinin tarih ve say›s› yaz›larak, ilgili firma taraf›ndan
hediye mal› oldu¤u fatura üzerinde
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belirtilir. ‹flletme talihli ad›na tanzim edilen faturan›n noter onayl› bir örne¤ini ve Milli Piyango ‹daresinden ald›¤› izin belgesine ekleyerek muhasebelefltirilir.
ABC ‹flletmesi sat›fllar›n› art›rmak için Ford marka 30.000,00YTL de¤erindeki
arac› çekiliflle hediye olarak verecektir. ‹flletme çekilifl tarihi olarak 11.08.2006
tarihini belirlemifltir.
Çekiliflin yap›laca¤› tarihe kadar hediye araçla ilgili herhangi bir muhasebe
kayd› yap›lmayacakt›r. Ancak çekiflin yap›laca¤› tarihte ise afla¤›daki kay›t yap›lacakt›r.
____________________11.08.2006____________________
760 PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹
30.000,00
100 KASA
30.000,00
____________________
/
____________________
Hediye olarak verilen arac›n KDV’si ile ÖTV’si arac›n kendi fiyat›na ilave edilerek toplam gider PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ hesab›na al›n›r.
SONUÇ
Tüketim al›flkanl›klar› sürekli de¤iflime u¤ramaktad›r. Bu de¤iflime paralel olarak tüketime konu olan mal ve/veya hizmetin pazarlama fleklide de de¤iflim
yaflanmaktad›r. ‹flletmeler sat›fllar›n› art›rmak amac›yla çeflitli pazarlama yöntemleri kullanmaktad›r. Son y›llarda iflletmelerin uygulad›klar› sat›fl art›r›c›
yöntemlerin bafl›nda bedelsiz teslim çeflitleri gelmektedir. Promosyon ürünlerî, numune ve eflantiyonlar›n katma de¤er vergisi karfl›s›ndaki durumu 50 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤’de aç›klanm›flt›r.
KDV’ye tabi olan ifllemler esas itibariyle sat›fl niteli¤indeki mal teslimleri ve
hizmet ifalar›d›r. Mal tesliminde ve hizmet ifas›nda KDV hesaplanmas› için
mal› teslim alan veya hizmetten yararlanan kiflilerin al›c› veya müflteri konumunda bulunmas› ve teslimin sat›fl akdine dayanmas› gerekir. Bedelsiz teslimlerde her iki koflul olmad›¤›ndan teslimler ticari teamüle uygun nitelikte ve
miktarda olmas› ve ayr›ca sat›fla konu olmayacak flekilde verilmesi kofluluyla
KDV hesaplanmayacakt›r.
Tebli¤ iflletmelerin çekilifl yoluyla bedelsiz verdikleri hediyelerin vergiye tabi
olup olmad›¤› konusuna yer vermemifltir. Bu nedenle çekiliflle hediye verilen
mallar, Tebli¤ kapsam›nda ki promosyon ve/veya eflantiyon kapsam›nda mallar olup olmad›¤› Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan netli¤e kavuflturulmal›d›r. Bu
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nedenle bedelsiz teslim ilgili yap›lan
ifllemlerde baz› durumlarda Maliye
Bakanl›¤›’n›n görüflünün al›nmas›nda
yarar vard›r.
Bedelsiz sat›fllar GVK’nin 40/1. maddesi ve KVK’nin 13. maddesi aç›s›ndan ayni pazarlama gideri olarak kabul edildi¤inden bedelsiz sat›fllar nedeniyle yüklenilen KDV, Kanunun 29
ve 34. maddelerindeki esaslar çerçevesinde indirim konusu yap›labilecektir.
Uygulamada bedelsiz teslim konusu
olan mallar›n al›fl›nda hangi hesab›n
borçland›r›laca¤›nda da karmafla
gözlenmektedir. ‹flletmeler genellikle
T‹CAR‹ MALLAR hesab›na kay›t yapmaktalar. Oysa D‹⁄ER STOKLAR hesab› borçland›rmas› bilanço ilkelerine, muhasebenin temel kavramlar›na
ve Tekdüzen Muhasebe Sistemine
göre daha uygun olacakt›r. Bedelsiz
teslimler al›nd›¤›nda D‹⁄ER STOKLAR
hesab›na, al›c›ya teslim de ise PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ hesab›na aktar›l›r.
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SOSYAL GÜVENL‹K ve BEVER‹DGE
RAPORU

Dr. Muzaffer KOÇ
ÖZET
Sosyal güvenlik, fiziksel, mesleki ve sosyo-ekonomik risklere karfl› kiflileri korumaya yönelik bir sistemdir.
sl›nda, sosyal güvenlik ihtiyac› insanl›k tarihiyle yafl›tt›r. Ancak Sanayi
Devrimi modern anlamda sosyal güvenli¤in ortaya ç›kmas›na sebep olmufltur. Bu ba¤lamda bir ihtiyaç olarak sosyal güvenlik, insanl›k tarihi
ile yafl›t iken, sistem olarak, sanayileflmenin sonucudur.

A

Tarihi süreçte, sosyal güvenli¤in kapsam›n›n genifllemesi, sosyal güvenlik harcamalar›n›n art›fl›na sebep olmufl, ancak özellikle finansman üzerindeki olumsuz etkiler, 1970'lerdeki ekonomik krizden sonra fark edilmeye bafllanm›flt›r.
Bu çal›flmada, sosyal güvenlik kavram›n› ve kapsam›n› aç›klamaya çal›flt›k. Ayr›ca, Beveridge raporu perspektifinde sosyal güvenlik sisteminin tarihsel geliflimini incelemeye çal›flt›k.
Anahtar Sözcükler; Sosyal Güvenlik, Beveridge Raporu
ABSTRACT
Social security is a system which protects the individual against physical, occupational and social–economic risks.
Actually, the need of social security is as old as the mankind. But, the Industrial Revolution resulted in the modern understanding of social security. By
this consistency, social security as a need is as old as humankind, but as a
system, is result of Industrialization.
At the historical perspective, the expansion of social security increased the
social security expenditure, but negative effects especially on financial side
could be detected after the economic crises of 1970's.
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In this study, we tried to explain the
concept and the extension of social
security. We studied to examine historical perspective of social security
in context of the report of Beveridge.
Key Words; Social Security, The Report of Beveridge
I) G‹R‹fi
‹nsan, hayata gözünü açmas›yla, fiziksel ve sosyal bir tak›m problemlerle karfl› karfl›ya kalmaya bafllar. Hastal›ktan yürümeye, e¤itiminden çevre
kirlili¤ine kadar bir tak›m problemler,
do¤uflundan itibaren insano¤lunu çepeçevre sarmaya bafllar. Kendisini bu
sorunlar›n içinde bulan insan, söz konusu sorunlar› çözmek için mücadele
etmeye bafllar. Fakat, bu mücadelede insan›n yaln›z kalmas› düflünülemez. Bu, bir toplumsal problemdir;
zira, insanda mevcut olan “yar›ndan
emin olma” 1 ihtiyac›, bütün toplum
için geçerlidir. Bu geçerlilik de bizi,
sosyal güvenlik kavram›na götürür.
Bu yaz›da, dünyada sosyal güvenlik
sisteminin flekillenmesinde mihenk
tafllar›ndan olan Beveridge Raporu
ele al›nacakt›r.

1
2
3
4
5

II) SOSYAL GÜVENL‹K KAVRAMI
Esas itibariyle hayat boyu bir ihtiyaç
olan sosyal güvenlik, kavram olarak
modern toplumlar›n bir ürünüdür; zira, sözkonusu kavram, hukuki alanda
ilk kez 14 A¤ustos 1935 tarihli Sosyal
Güvenlik Yasas›’nda (Social Security
Act) yer alm›fl 2 ve h›zl› bir geliflim
göstermifltir. Bu ba¤lamda son yar›m
as›rda sosyal politikan›n geliflmesinde
sosyal güvenlik kadar ilerleme kaydetmifl baflka bir alan yok gibidir 3.
Sosyal güvenlik kavram› farkl› flekillerde tan›mlanm›flt›r.
Bir tan›mda sosyal güvenlik, “bir ülke
halk›n›n bugününü ve yar›n›n› güven
alt›na almay› amaçlayan ve birbiri
aras›nda s›k› bir birlik ve uyum kurulmufl olan kurumlar bütünüdür”4. Burada, sosyal güvenlik kavram› bir sistem olarak tüm toplumun gelece¤ini
teminat alt›na almak hassasiyetinin
tezahürü olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Kuflkusuz, sosyal güvenlik sistemi genellikle, fakir ve zaruret içinde bulunan kimselerle ilgilidir. Ancak, fakirli¤i önlemekten daha fazla ve genifl
araçlara sahip olan sosyal güvenlik,
kiflilere bir güvenlik duygusu sa¤lama
fonksiyonu üstlenmektedir 5.

TALAS, (1955), 84
BROWN, (1969), 1-7; W‹NANT, (1936), 3-4
TALAS, (1976), 1
TALAS, (1979),14.
‹LO, (1994), 18
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Belirtilmesi gereken bir baflka önemli
nokta da, sosyal güvenli¤in, fiziki,
ekonomik ve sosyolojik unsurlarla birlikte, umut, güven duygusu, f›rsat
eflitli¤i gibi psikolojik unsurlar› da
kapsad›¤› gerçe¤idir. Bu yönüyle sosyal güvenlik, insanlar›n ba¤›ms›z ve
sayg›n bir hayat geçirmesini sa¤lamaya yönelik bir mekanizmad›r 6.
Sosyal güvenli¤e iliflkin yap›lan bu tan›mlar›n hepsinde de hakl› ve gerçek
yönler bulunmaktad›r. Ancak, sosyal
güvenli¤in herkesçe kabul edilen bir
tan›m› yap›labilmifl de¤ildir. Bütün
bunlara ra¤men, sosyal güvenlik kavram›na iliflkin ortak noktalar› flöyle s›ralamak mümkündür 7.
Sosyal güvenlik;
• Tabi bir insan hakk› olup, devletin
yapmakla yükümlü oldu¤u görevlerdendir.
• Sosyal risklerin yol açabilece¤i gelir
kay›plar› ile gider art›fllar›n›n zararlar›ndan kurtar›c› bir sistemdir.
• Karfl›lafl›lan zararlara karfl› bireylere çal›flma gücünü yeniden kazand›rmay› ve insan haysiyetine yarafl›r yaflama seviyesini yakalamay› amaç
edinen bir sistemdir.
6
7
8
9

• Korumak istedi¤i as›l birim -esas itibariyle- ailedir ve aile nezdinde aile
reisinin ekonomik güvencesini sa¤lamaya yöneliktir.
• Kiflinin, u¤rad›¤› tehlikenin türünü
ve boyutunu, buna göre kendine
sa¤lanacak koruma miktar›n› ve süresini önceden -ayr›nt›l›- bilebildi¤i bir
sistemdir.
• Birbirini bütünleyen sosyal sigorta,
sosyal yard›m ve hizmetlerden (kamu sosyal güvenlik harcamalar›ndan) oluflmaktad›r.
• Ülkedeki tüm bireyleri aç›kta b›rakmayacak flekilde kapsam› geniflleme
e¤ilimindedir.
Bütün bu özellikleriyle birlikte aktüel,
popüler, dinamik ve kompleks bir
kavram olan sosyal güvenlik, ayn› zamanda sahas›yla, terminolojisiyle,
muhtevas›yla ve gayesiyle henüz netlik kazanmam›fl bir kavramd›r; çünkü,
sosyal güvenlik kavram›, iktisadi, mali, hukuki, t›bbi, politik, psikolojik,
sosyolojik, istatistik ve teknik bir çok
kurum, saha ve sistem ile girift iliflkiler yuma¤›nda bulunmaktad›r 8.
Bütün bunlar birlikte sosyal güvenli¤e ait nihai birleflilmifl bir model 9 ku-

SSA, (1999), 1
ÇUBUK, (1986), 165; YAZGAN, (1981), 31; TUNCAY, (1996), 4
B‹RKAN, (1969), 43
TURNER, (1997), 1-30
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rulamad›¤› gibi, sosyal güvenlik konusunda teorik ve pratik geliflmede
paralel gitmemektedir.
III) TAR‹HSEL GEL‹fi‹M
Sosyal güvenlik sisteminin oluflumunu haz›rlayan ön flartlar›n bilinmesi,
sistemin kendisinin “özümlenmesi”
için bir mihenk tafl›d›r 10. Bu nokta
da, sosyal güvenlik sisteminin tarihi
geliflimini akla getirmektedir. Sosyal
güvenli¤in geliflimi, farkl› devrelere
ayr›larak incelenebilir:
Tarihi serüven içinde sosyal güvenli¤i
bir “fikri ve zihni kavram” ve iflçi s›n›f›n›n do¤uflu ekseninde sanayi devrimi öncesi ve sanayi devrimi sonras›
diye iki döneme ay›rmak 11 mümkündür.
Sosyal güvenli¤i bir “sistem” olarak,
1880’lerde Almanya’da sosyal sigortalar›n varl›¤›yla bafllayan dönem ve
Birinci Dünya Savafl› sonras› dönem
olarak iki devreye 12 ay›rmak da
mümkündür. Baflka tasnifler de bulunmaktad›r. Özellikle ilk sigorta kurulufllar›na var›ncaya kadar sosyal güvenli¤in tarihsel geliflimi 4 temel aflamadan bahsedilebilir. Bunlar; ilk ça¤,
orta ça¤, sanayi devrimi ve ilk sigorta
kurulufllar› dönemleridir 13.
10
11
12
13
14
15

Yine, söz konusu tasniflerin d›fl›nda
sosyal güvenli¤in sanayi devriminden
sonra geçirdi¤i aflamalar› dört ana
grupta incelemek de mümkündür 14.
1. Sanayi Devriminin ortaya ç›kartt›¤›
çok a¤›r olumsuz etkilerini ortadan
kald›rmaya yönelik gönüllü kurulufllar›n, arkadafl gruplar›n›n, ferdi sorumluluk ile fertlerin ve devletin fakirlere transferlerinin bulundu¤u Paternalistik Dönem (1850-1880). 15
2. Finansmana katk› ile zorunlulu¤un
ifllerlik kazanarak çal›flanlarla ailelerine muhtelif risklere karfl› koruma getirilmeye çal›fl›ld›¤› sosyal sigorta dönemi (1880-1945)
3. Gelirin süreklili¤ine ve hayat standard›n›n yükseltilmesine yönelik kamu otorite harcamalar›n yo¤unlaflt›¤› ve genellik prensibinin uygulama
alan› bulmaya çal›flt›¤› refah dönemi
(1945-1974).
4. Sosyal güvenlik sisteminin krize
dönüfltü¤ü, mevcut sistemlerin toplumun ihtiyaçlar›na cevap veremez
hale geldi¤i ve yeniden yap›lanma
aray›fllar›n hüküm sürdürdü¤ü dönem (1975 ve sonras›).

GÜZEL, OKUR, (1994), 15
ALPER, (1985), 18; Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, (1990), ALPER, (Sosyal Güvenlik C:3, 454-455)
GÜZEL, OKUR, (1994), 16
D‹L‹K, (1988), 41
ALPER, (1985), 9; TÜS‹AD, (1997), 28-31
Ayn› flekilde Sanayi Devriminden önceki döneme de paternalistik devir denir.
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Hemen belirtilmelidir ki, ikinci ve
üçüncü dönemler bugünkü anlamda
sosyal güvenlik sisteminin flekillendi¤i
dönemler olmufltur.
IV) ULUSLARARASI SÖZLEfiMELER
Sosyal güvenlik, temel bir insan hakk› olarak evrenseldir; insanl›¤›n ortak
bir problemi olarak “ulafl›lmas› gereken bir hedeftir” 16. Uluslararas› sözleflmeler sözkonusu “sosyal güvenlik
hakk›n›”, bütün insanl›¤›n ortak de¤eri haline getirmifltir 17.
Birinci Dünya Savafl›ndan sonra ekonomik ve sosyal güvensizli¤in do¤urdu¤u ac› sonuçlar›n› gören tüm milletler; “ekonomik ve sosyal adaleti
gerçeklefltirmeden, sürekli bir bar›fla
ulaflmalar›n›n mümkün olmad›¤›n›n”
18 fark›na vard›lar.
Bu düflüncelerin neticesi olarak, ‹kinci Dünya Savafl› dönemindeki bir çok
uluslararas› toplant›da, sosyal güvenli¤in bir insan hakk› oldu¤u, dolay›s›yla da uluslararas› iflbirli¤inin gerekti¤i
ifade edilmifltir. Ancak bütün bu yaklafl›mlar ve düflüncelere ra¤men, günümüzde dahi “dünyada evrensel ve
mükemmel bir sosyal güvenlik modeli henüz bulunabilmifl de¤ildir” 19.
16
17
18
19
20

Uluslararas› seviyede ilk kez
10.12.1948 tarihli ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesinde temel bir insan hakk› olarak düzenlenen sosyal
güvenlik kavram›, ‹kinci Dünya Savafl›
sonras›nda kabul edilen bir çok anayasada yer alm›flt›r 20.
Söz konusu uluslararas› anlaflma ve
belgeleri afla¤›daki gibi s›ralamak
mümkündür. Burada, söz konusu
belgelerin ismi belirtilecek, k›saca,
sosyal güvenlikle ilgili Türkiyenin ‹ki
tarafl› anlaflmalar›yla Beveridge raporu ele ala›nacakt›r.
• Atlantik Pakt›
• Philadelphia (Filadelfiya) Beyannamesi
• ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi
• Sosyal Güvenli¤in Asgari Normlar›na ‹liflkin 102 Say›l› ‹LO Sözleflmesi
• Uluslararas› Nakliyat Sözleflmesi
• Avrupa Toplulu¤u (Birli¤i) Anlaflmas›
• Avrupa Sosyal fiart›
• Vatandafllarla Vatandafl Olmayan
Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eflit ‹fllem Yap›lmas› Hakk›nda
Sözleflme
• Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleflmesi
• Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu

TUNCAY, (1996), 355
TURAN, (1983), 44
GÜZEL, OKUR, (1994), 41
TUNCAY, (1996,) 35
GÜZEL, OKUR, (1994), 40

Haziran - Temmuz
Y›l: 2006 Say›: 76

Hakemli Yaz›lar
Refered Papers

mali ÇÖZÜM 95
‹SMMMO Yay›n Organ›

V) ‹K‹ TARAFLI SÖZLEfiMELER
Uluslararas› belgeler içerisinde ülkelerin ikili sözleflmeleri önemli bir tutar. Söz
konusu ikili sözleflmelerle, ülke vatandafllar›n›n, karfl›l›kl› olarak sosyal güvenlik haklar›ndan yararlanmalar› öngörülür.
Türkiye, günümüze kadar sosyal güvenlik alan›nda bir çok ikili sözleflme imzalam›flt›r. Bunlardan, afla¤›da tabloda gösterilen, 21'i yürürlükte bulunmaktad›r. 21
Bu sözleflmelerle her iki ülke vatandafllar›n›n:
• Çal›flt›klar› ülkede o ülke vatandafllar›yla sosyal güvenlik mevzuat› aç›s›ndan ayn› hak ve yükümlülüklerde eflit ifllem görmeleri,
• Her iki ülkede geçen hizmet sürelerinin birlefltirilmesi,
• Çal›flt›klar› ülkelerde kazand›klar› haklarda ülkelerinde dönmeleri halinde
yararlanmaya devam etmeleri hükme ba¤lam›flt›r 22.

21 www.ssk.gov.tr www.calisma.gov.tr; DPT, (1983), 151; TUNCAY, (1996), 41-42; KIRAL,
(1987), 243
22 BOZTEPE, (2000), 154
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Türkiyenin Yabanc› Ülkelerle ‹mzalam›fl Oldu¤u Sosyal Güvenlik Sözleflmeleri
ÜLKE

‹mza Tarihi Yürürlük
Tarihi

Almanya

30.04.1964

Arnavutluk
Avusturya

15.07.1998
12.10.1966

Azerbaycan
Belçika
Bosna Hersek
Çek Cumh.
Danimarka

07.07.1998
04.07.1966
27.05.2003
02.10.2003
13.12.1999

Gürcistan
Fransa
Hollanda
‹ngiltere
‹sveç
‹sviçre
K.K.T.C.
Kanada
Kebek
Libya
Makedonya
Norveç
Romanya

11.12.1998
20.01.1972
05.04.1966
09.09.1959
30.06.1978
01.05.1969
09.03.1987
19.06.1998
21.11.2000
13.09.1984
06.07.1998
20.07.1978
06.07.1999

Mahiyeti

01.11.1965 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi - LVA Rehber Kitapç›¤›
-Genel Haklar- Almanya Ayl›k Ba¤lama Koflullar›
Broflürü - Sosyal Güvenlik Sistemi
01.02.2005 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi
01.10.1969 Sosyal Güvenlik Anlaflmas› - ‹dari Anlaflma - Genel
Haklar
09.08.2001 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi - Genel Haklar
01.05.1968 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi - Genel Haklar
01.09.2004 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi - Genel Haklar
01.01.2005 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi
01.12.2003 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi - ‹dari Anlaflma - Genel
Haklar
20.11.2003 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi
01.08.1973 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi - Genel Haklar
01.02.1968 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi - Genel Haklar
01.06.1961 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi - Genel Haklar
01.05.1981 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi - Genel Haklar
01.01.1972 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi - Genel Haklar
01.12.1988 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi - Genel Haklar
01.01.2005 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi - Genel Haklar
01.01.2005 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi
01.09.1985 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi - Genel Haklar
01.07.2000 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi - Genel Haklar
01.06.1981 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi - Genel Haklar
01.03.2003 Sosyal Güvenlik Sözleflmesi - Sosyal Güvenlik Sistemi
Genel Haklar

Kaynak: www.calisma.gov.tr (06.08.2006)

Burada, sosyal güvenlik sistemin uluslararas› platformda kabul görmesinde
özel bir öneme sahip olan Beveridge Raporu’ndan, özetle, bahsedilecektir.
VI) BEVER‹DGE RAPORU
Sosyal güvenli¤in günümüzdeki flekillenmesinde önemli basamak tafllar›ndan
birini de, flüphesiz, Beveridge Raporu oluflturur 23. Hatta, sosyal güvenlik sahas›nda bu plan kadar kendisinden bahsedilen ve tesirleri genifl olan belge
çok azd›r 24.
23 B‹RKAN, (1969), 51
24 ARICI, (1986), 17; TALAS, (1961), 396;TUNCAY, (1996), 24

Haziran - Temmuz
Y›l: 2006 Say›: 76

Hakemli Yaz›lar
Refered Papers

mali ÇÖZÜM 97
‹SMMMO Yay›n Organ›

Bizzat Beveridge’nin “sosyal devrim”
olarak nitelendirdi¤i bu raporun temel düflüncesi, modern toplumun
yüzkaras› olan fakirli¤in sistematik ve
kapsaml› bir sosyal güvenlik sistem
ve modeliyle çözümlenmesidir 25.
Muhtaçl›¤›n ortadan kald›r›lmas›, raporun temel ilkesidir 26.
Daha önce kurulmufl sosyal güvenlik
hizmetlerin bir bilançosunun ç›kart›ld›¤› ve de¤erlendirilmesinin yap›ld›¤› 27
bu plan›n, ana ilke ve esaslar›n› flöyle
s›ralamak mümkündür:
A) Genellik ‹lkesi
Bu raporun en önemli ilkelerinden biri, sosyal güvenli¤in halk›n tümüne
yayma ilkesidir 28. Bu anlamda genellik ilkesi mutlak b›rak›lm›fl, toplum
üyeli¤i sosyal güvenlik hakk›ndan yararlanmak için “yeterli flart” görülmüfltür 29.
B) Sosyal Yard›mlarda Birlik (Teklik)
Raporun bir di¤er düzenlenmesinde,
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

geliri ne olursa olsun sosyal risklere
maruz kalan her vatandafla 30 asgari
yaflam düzeyini yakalamas› için ulusal
sigortadan yard›m yap›lmas› öngörülmüfltür 31.
C) Yönetimde Birlik
Sosyal yard›mlar›n tekli¤inin do¤al bir
sonucu, da¤›n›k halde bulunan sosyal sigorta kurulufllar›n›n birlefltirilmesi önerilmifl ve bu kamu hizmetinin
tek bakanl›¤›n eliyle yürütülmesi gerekti¤i vurgulanm›flt›r 32. Bununla
hizmetin veriminin artmas›, maliyet,
bürokrasi ve formalitelerin azalt›lmas› hedeflenmifltir 33.
D) Ferdi Sorumluluk ve Devlet
Katk›s›
Sosyal güvenli¤in fert ve devletin iflbirli¤iyle finanse edilmesi, yani üçlü
kat›l›m›n gereklili¤i üzerinde durulmufltur 34. Ayr›ca, ödenen primler
karfl›l›¤›nda devletin, hem sosyal güvenli¤i garanti etmesi hem de flahs›
gayret ve çabalar› neticesinde, bu as-

ARICI, (1986), 17; GÜZEL, OKUR, (1994), 26
TUNCAY, (1996), 26
SABAH, F.Ergin, 58 (Beveridge)
TUNÇOMA⁄, (1990), 26; ÇUBUK, (1986), 174
GÜZEL, OKUR, (1994), 26; TUNCAY, (1996), 26
Plan, halk› 6 kategoriye içinde mütalaa etmektedir: ‹flçiler, iflverenler-tacirler, ev kad›nlar›,
iflsizler, çocuklar ve ihtiyarlar. TALAS, (1954), 28
ÇUBUK, (1986), 174; Sabah, F. ERG‹N, 77-78 (Beveridge, W.Henry)
TALAS, (1961), 397; Sabah, F. ERG‹N, 77-78 (Beveridge, W.Henry)
TUNCAY, (1996), 25; GÜZEL, OKUR, (1994), 26-27
TALAS, (1953), 27; ÇUBUK, (1986), 174.
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gari haddin üstüne ç›k›lmas›na iliflkin
imkanlar› haz›rlamas› gerekti¤i vurgulanm›flt›r.
E) Primlerde Birlik ve Zorunlu ödeme
Di¤er bir ilkede ise, sigortal›l›¤›n herkes için zorunlu oldu¤u ve ödenecek
primlerin tekli¤i vurgulanmaktad›r.
Baflka bir ifadeyle, bütün sigorta kollar› için ayn› ve maktu bir prim al›nmas› gerekti¤i savunulmaktad›r 35 .

için gerekli tedbirlerin al›nmas› zorunlulu¤unu ortaya koymufltur 39.Bunun
do¤al sonucu olarak evlenme, do¤um, anal›k ve çocuk yard›mlar›n›n
yap›lmas› önerilmifltir 40 .

F) Sosyal Güvenlik Sisteminin
“Tam ‹stihdam” ve “Ulusal Sa¤l›k”
Politikalar›yla Desteklenmesi
Sosyal güvenlik, ülkede uygulanan
ekonomik ve sosyal politikan›n bir
parças›d›r 36. Bu yüzden etkin bir sosyal güvenlik sisteminin “tam istihdam” ve “ulusal sa¤l›k” politikalar›yla
desteklenmesi gereklidir 37.
Ayr›ca, genel sa¤l›k hizmetlerinin vergilerle finanse edilerek, tüm halka ücretsiz t›bbi yard›m sa¤lanmas› gereklidir 38.

VII) SONUÇ
Sosyal güvenlik, temel bir insan hakk› olarak evrenseldir. Uluslararas› sözleflmeler, “sosyal güvenlik hakk›n›“
bütün insanl›¤›n ortak de¤eri haline
getirmeye çal›flm›fllard›r.
Sosyal güvenli¤in günümüzdeki flekillenmesinde önemli basamak tafllar›ndan biri de, Beveridge Raporu’dur.
Hatta, sosyal güvenlik sahas›nda bu
plan kadar kendisinden bahsedilen
ve tesirleri genifl olan, baflka bir belge yok gibidir. Bizzat Beveridge’nin
“sosyal devrim” olarak nitelendirdi¤i
bu raporun temel düflüncesi, modern
toplumun yüzkaras› olan fakirli¤in
sistematik ve kapsaml› bir sosyal güvenlik sistem ve modeliyle çözümlenmesidir.

G) Aile ‹htiyaçlar›
Fakirli¤i ortadan kald›rmay› temel
amaç edinen bu rapor, ailenin asgari
geçim seviyesine alt›na düflmemesi

Beveridge Raporu ve Plan›, savafl sonras› yaln›z ‹ngiliz sosyal kanunlar›n›
etkilemekle kalmam›fl; di¤er ülkelerdeki sosyal güvenlik sisteminin gelifl-

35
36
37
38
39
40

TUNCAY, (1996), 25; GÜZEL, OKUR, (1994), 27
TUNCAY, (1996), 25; TALAS, (1961), 397
GÜZEL, OKUR, (1994), 27; Sabah, D. DEM‹RG‹L, 77 (Beveridge Raporu)
GÜZEL, OKUR, (1994), 27; Sabah, F. ERG‹N, 77-78 (Beveridge, W.Henry)
TALAS, (1961), 397; TUNCAY, (1996), 25
TUNCAY, (1996), 26
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mesine iliflkin plan ve politikalara k›lavuzluk etmifltir.
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5 520 SAYILI KURUMLAR VERG‹S‹

KANUNUNDA YER ALAN ‹ST‹SNALAR
‹LE D‹⁄ER YASALARDA YER ALAN
‹ST‹SNALAR
Dr. Ahmet KAVAK
Yeminli Mali Müflavir

I. KONU:
3.06 2006 tarihinde kabul edilerek, 21.06.2006 tarih ve 26205 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanarak iki maddesi d›fl›nda bütün maddeleri
01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e giren 5520 say›l›
Kurumlar Vergisi Kanununda yer verilen ve kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançlar› ile di¤er yasalarda kurumlar vergisinden istisna edilen
kazançlar bu yaz›m›z›n konusu olarak ele al›nm›fl ve kurumlar vergisinden istisna edilen bu kazançlar,

1

a. Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan istisnalar,
b. Gelir Vergisi Kanununda yer alan istisnalar,
c. Di¤er kanunlarda yer alan istisnalar,
olarak üç ana bafll›k alt›nda toplanmak suretiyle, afla¤›daki bölümlerde aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.
II. KURUMLAR VERG‹S‹ KANUNUNDA YER ALAN ‹ST‹SNALAR
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 35 nci maddesinde yer verilen hükümde; uluslararas› anlaflma hükümleri sakl› kalmak kayd›yla, di¤er kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere iliflkin hükümlerin kurumlar vergisi bak›m›ndan geçerli olmayaca¤› ve kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, istisna ve
indirimlere iliflkin hükümlerin mutlak suretle Kurumlar Vergisi Kanununa, GeHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers
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lir Vergisi Kanununa veya Vergi Usul
Kanununa konulmas› veya bu kanunlarda gerekli de¤iflikli¤in yap›lmas› suretiyle düzenlenebilece¤i belirtilmifltir.
Ancak söz konusu bu yasa hükmünün 01.01.2007 tarihinden geçerli
olarak yürürlü¤e girmesi yan› s›ra,
Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 1
nci maddesinde hüküm alt›na al›nd›¤›
üzere, bahsi geçen 35 nci madde
hükmü, 01.01.2006 tarihinden önce
kurumlar vergisine iliflkin olarak di¤er
yasalarda yer alan muafiyet, istisna
ve indirimler için uygulanmayacakt›r.
Bu düzenlemeler bir k›s›m vergi kanunlar›nda yer ald›¤› gibi, daha önceki kurumlar vergisi kanununda da yer
alm›fl olmas›na ra¤men bu durum uygulamada ne yaz›k ki göz ard› edilmekte ve bu çeliflki ise, özel - genel
düzenleme flemsiyesi alt›nda özel yasalarda yer alan istisnalar da uygulanmaya devam olunmaktad›r. Temennimiz odur ki, bundan sonra yap›lan
yeni düzenlemeler esnas›nda bu hususlar göz önünde bulundurulur.

elde edilenler kar paylar› hariç olmak
üzere, kurumlar›n tam mükellefiyete
tabi baflka bir kurumun sermayesine
kat›lmalar› nedeniyle elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisna
edilmifltir.
b. Kurumlar›n tam mükellefiyete tabi
baflka bir kurumun kar›na kat›lma imkan› veren kurucu senetleri ile di¤er
intifa senetlerinden elde ettikleri kar
paylar› kurumlar vergisinden istisna
edilmifltir.
c. Kanuni ve ifl merkezi Türkiye’de
bulunmayan anonim ve limited flirket
niteli¤indeki flirketlerin sermayesine
ifltirak eden kurumlar›n, bu ifltiraklerden elde ettikleri ifltirak kazançlar›
afla¤›daki koflullar›n varl›¤› halinde
kurumlar vergisinden istisna edilmifltir.
i. ‹fltirak pay›n› elde tutan kurumun,
yurt d›fl› ifltirakin sermayesinin en az
%10’una sahip olmal›d›r.

1. ‹fltirak Kazançlar ‹stisnas›

ii. Kazanc›n elde edildi¤i tarih itibariyle ifltirak pay›n›n kesintisiz olarak en
az bir y›l süreyle elde tutulmufl olmal›d›r.(Rüçhan hakk› kullan›lmak suretiyle veya yurt d›fl› ifltirakin iç kaynaklardan yap›lan sermaye art›r›m› nedeniyle elde edilen ifltirak paylar› için sahip olunan eski ifltirak paylar›n›n elde
edilme tarihi esas al›nacakt›r.)

a. Fonlar›n›n kat›lma belgeleri ile yat›r›m ortakl›klar›n›n hisse senetlerinden

iii. Yurt d›fl› ifltirak kazanc›n›n kar pay› da¤›t›m›na kaynak olan kazançlar

Bu k›sa aç›klamalardan sonra Kurumlar Vergisi Kanununun 5 nci maddesinde yer verilen istisnalar› s›ralayabiliriz.
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üzerinden ödenen vergiler dahil ifltirak edilen kurumun faaliyette bulundu¤u ülke vergi kanunlar›na göre en
az %15 oran›nda gelir veya kurumlar
vergisi benzeri toplam vergi yükü tafl›mal›d›r. Ancak ifltirak edilen flirketin
esas faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman temini veya
sigorta hizmetlerinin sunulmas› veya
menkul k›ymet yat›r›m› olmas› durumunda, ifltirak edilen flirketin faaliyette bulundu¤u ülke vergi kanunlar›
uyar›nca Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oran›nda gelir veya kurumlar vergisi benzeri toplam vergi
yükü tafl›mas› gerekir.
iv. ‹fltirak kazanc›n›n, elde edildi¤i hesap dönemine iliflkin kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken
tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmelidir.
Yukar›da belirtilen koflullar aras›nda
yer alan vergi yükünün hesaplamas›
flu flekilde yap›lacakt›r. Kanuni ve ifl
merkezi yurt d›fl›nda bulunan flirketin
faaliyette bulundu¤u ülkede ilgili dönemde tahakkuk eden ve kar pay›
da¤›t›m›na kaynak olan kazançlar
üzerinden ödenenlerde dahil olmak
üzere toplam gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin, bu dönemde elde
edilen toplam da¤›t›labilir kurum kazanc› ile tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi toplam›na oranlanmas›
ile bulunur.

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Yukar›da belirtilen dört flart›n bir arada gerçekleflmesi halinde istisna uygulanacakt›r. Ancak yurt d›fl›ndaki inflaat, onar›m ve montaj iflleri ile teknik hizmetlerin yap›labilmesi için ilgili
ülke mevzuat› gere¤ince ayr› bir flirket kurulmas›n›n zorunlu oldu¤u durumlarda, özel amaç için kuruldu¤unun ana sözleflmesinde belirtilmesi
ve fiilen bu amaç d›fl›nda faaliyette
bulunulmamas› flart› ile, söz konusu
flirketlere ifltirak edilmesinden elde
edilen kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmesi s›ras›nda yukar›da say›lan dört flart›n hiç biri aranmayacakt›r. K›saca bu tür ifllerden elde
edilen kazançlar Türkiye’de genel netice hesaplar›na intikal ettirilmesi d›fl›nda baflkaca hiçbir koflul aranmaks›z›n kurumlar vergisinden istisna edilecektir.
‹fltirak kazançlar› istisnas›ndan yararlanan kazançlar üzerinden vergi kesintisi yap›lmaz.
2. Portföy ‹flletmecili¤i ve Fon
Kazançlar›na ‹stisnas›
Afla¤›da yer verilen ve Türkiye’de kurulu bulunan fon ve ortakl›klar›n elde
ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmifltir.
a. Menkul k›ymetler yat›r›m fonlar›
veya menkul k›ymetler yat›r›m ortakl›klar›n›n portföy iflletmecili¤inden
do¤an kazançlar›,
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b. Portföyü Türkiye’de
larda ifllem gören alt›n ve k›ymetli
madenlere dayal› yat›r›m fonlar› veya
yat›r›m ortakl›klar›n›n portföy iflletmecili¤inden do¤an kazançlar›,
c. Giriflim sermayesi yat›r›m fonlar›
veya giriflim sermayesi yat›r›m ortakl›klar›n›n kazançlar›,
d. Gayrimenkul yat›r›m fonlar› veya
gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar›n›n
kazançlar›,
e. Emeklilik yat›r›m fonlar›n›n kazançlar›,
f. Konut finasman› fonlar› ile varl›k finasman› fonlar›n›n kazançlar›,
Kurumlar vergisinden istisna edilen
ve yukar›da (e) ayr›m›nda belirtilen
emeklilik yat›r›m fonlar›n›n kazançlar›
d›fl›ndaki tüm kazançlar üzerinden,
ortaklara da¤›t›l›p da¤›t›lmad›¤›na
bak›lmaks›z›n, kurum bünyesinde
K.V.K nun 15 nci maddesinin 3 ncü
f›kras› gere¤ince, % 15 oran›nda kurumlar vergisi kesintisi yap›lacakt›r.
Söz konusu kurumlar vergisi kesintisi,
ilgili kurumun kurumlar vergisi beyannamesini verdi¤i ay içinde yap›l›p,
takip eden ay›n yirminci günü akflam›na kadar muhtasar beyanname ile
beyan edecek ve 26 nci günü akflam›na kadar vergiyi ödeyecektir.
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k3.u‹fltirak
r u l u Hissesi
b o r sveya
a - Gayrimenkul
Sat›fl Kazanç ‹stisnas›
a. Kurumlar›n, en az iki tam y›l süre
ile aktiflerinde bulundurduklar› tafl›nmazlar (gayrimenkuller) ve ifltirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n sat›fl›ndan do¤an kazançlar›n %75’i kurumlar vergisinden istisnad›r.
Söz konusu istisna, sat›fl›n yap›ld›¤›
dönemde uygulan›r ve sat›fl kazanc›n›n istisnadan yararlanan %75’ lik
k›sm›, sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen beflinci y›l›n sonuna kadar kurum bilançosunun pasifinde özel bir fon hesab›nda tutulur. Bu durumda sat›fl bedelinin sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen
ikinci takvim y›l›n›n sonuna kadar tahsil edilmesi flartt›r. Bu flart›n gerçekleflmemesi halinde tahsil edilmeyen
sat›fl bedeline isabet eden istisna nedeniyle zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziya› cezas› uygulanmak suretiyle mükellefinden
aranacakt›r.
Kurumlar vergisinden istisna edilen
bu kazanc›n befl y›l içinde sermayeye
ilave d›fl›nda herhangi bir flekilde baflka bir hesaba aktar›lan, iflletmeden
çekilen veya dar mükellef kurumlarca
ana merkeze aktar›lan k›sm› için uygulanan istisna dolay›s›yla zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler,
vergi ziya› cezas› uygulanarak mükellefinden tahsil edilecektir. Kurumlar
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Vergisi Kanununa göre devir ve bölünme halleri haricinde, kurumlar›n
bu befl y›ll›k süre içinde tasfiye edilmesi halinde de belirtilen vergileme
aynen uygulanacakt›r.
Bedelsiz olarak veya rüçhan hakk›
kullan›lmak suretiyle itibari de¤eriyle
elde edilen hisse senetlerinin elde
edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edildi¤i tarih
dikkate al›n›r.
Devir ve bölünmelerde devral›nan tafl›nmazlar, ifltirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan
haklar›n›n sat›fl›nda iki y›ll›k sürenin
hesab›nda, devir olunan veya bölünen kurumda geçen sürelerde dikkate al›nacakt›r.
Menkul k›ymet veya tafl›nmaz ticareti ve kiralanmas› ile u¤raflan kurumlar›n bu maksatla ellerinde bulundurduklar› de¤erlerin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar hakk›nda bu istisnadan yararlanmalar› söz konusu de¤ildir.
Burada belirtilmesi gereken tafl›nmazlar›n kiralanmas› iflini yapmak ticari faaliyet kapsam› d›fl›nda farkl› bir
u¤rafl olarak m› de¤erlendirilecek,
yoksa kurumun kendi iflinde, iflletmesinde kullanmak üzere ald›¤› veya infla ettirdi¤i bir binan›n, fabrikan›n,
ofis veya deponun daha sonra ihtiyaç
fazlas› olarak ortaya ç›kan k›s›mlar›-
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n›n kiraya verilmesi olarak m› alg›lanmas› gerekece¤i yönünde bir k›s›m
tereddütler oluflmufl farkl› yorum ve
görüfller ortaya at›lm›flt›r. Bu konuda
Maliye Bakanl›¤›n›n görüflünü aç›klamas› yerinde olacakt›r. Ancak kiflisel
yaklafl›m›m böyle yerlerin kiraya verilmesi halinde dahi bu tafl›nmazlar›n
sat›fl›nda söz konusu istisnadan yararlanmas› mümkün olabilmesi gerekir. Aksi halde bu düzenlemesin amac› ile ba¤daflmayan sonuçlar elde
edilmifl olur.
b. Bankalara borçlar› nedeniyle kanuni takibe al›nm›fl veya Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunlar›n kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip olduklar› tafl›nmazlar, ifltirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklar›n›n, bu borçlara karfl›l›k
bankalara veya bu Fona devredilmesinden sa¤lanan has›lat›n bu borçlar›n ödenmesinde kullan›lan k›sm›na
isabet eden kazançlar›n tamam› kurumlar vergisinden istisna edilmifltir.
c. Bankalar›n alacaklar› karfl›l›¤›nda
elde etmifl olduklar› söz konusu k›ymetlerin (tafl›nmazlar›n, ifltirak hisselerinin, kurucu senetlerinin ve intifa
senetleri ile rüçhan haklar›n›n) sat›fl›ndan do¤an kazançlar›n›n %75’i
kurumlar vergisinden istisna edilmifltir.
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B u b ö l ü m d e y e r v e r i l e n Belirtilen
i s t i s nflartlardan
a k a - birinin gerçekleflz a n ç l a r n e d e n i y l e v e r g i kmemesi
e s i n t halinde
i s i y aistisna
p › l - uygulanmas›
söz konusu olmayacakt›r. ‹stisnan›n
maz.
uygulanmas› halinde yararlan›lan is4. Yurt D›fl›nda Bulunan ‹flyerlerinden
tisna kazanç tutar› üzerinden vergi
veya Daimi Temsilciler Vas›tas›yla
kesintisi yap›lmayacakt›r.
Elde Edilen Kazanç ‹stisnas›
Kurumlar›n yurt d›fl›nda bulunan ifl 5. Yurtd›fl›nda Yap›lan ‹nflaat,
yerleri veya daimi temsilcileri arac›l›¤› Onarma, Montaj ‹flleri ile Teknik
ile elde ettikleri kazançlar›, afla¤›daki Hizmetlerden Sa¤lanan Kazanç
koflullar›n varl›¤› halinde kurumlar ‹stisnas›
Kurumlar›n yurtd›fl›nda yapt›klar› invergisinden istisna edilmifltir.
a. Bu kazançlar›n do¤du¤u ülke vergi flaat, onarma, montaj iflleri ile teknik
kanunlar› gere¤ince en az %15 ora- hizmetlerden sa¤lad›klar› ve Türkin›nda gelir veya kurumlar vergisi ben- ye’de genel sonuç hesaplar›na intikal
zeri toplam vergi yükü tafl›mas› gere- ettirmifl olduklar› kazançlar kurumlar
kir. (Vergi yükü yukar›daki a-iii ayr›- vergisinden istisna edilmifltir. Bu kam›nda aç›kland›¤› flekilde hesaplana- zançlar›n istisnadan yararlanmas› için
kazanc›n Türkiye’de gelir hesaplar›na
cakt›r.)
intikali yeterli görülmüfl olup, istisna
b. Kazançlar›n elde edildi¤i hesap dökazanç üzerinden her hangi bir vergi
nemine iliflkin y›ll›k kurumlar vergisi
kesintisi yap›lmayacakt›r.
beyannamesinin verilmesi gereken
tarihe kadar Türkiye’ye transfer edil- 6. E¤itim Kazançlar› ‹stisnas›
mesi gerekir.
Kurumlar taraf›ndan;
c. Yurt d›fl›nda yap›lan faaliyetin ana - Okul öncesi e¤itim okullar›n›n,
konusu, finansal kiralama dahil fi- - ‹lkö¤retim okullar›n›n,
nansman temini, sigorta hizmetlerinin sunulmas› veya menkul k›ymet - Özel e¤itim okullar›n›n,
yat›r›m› olan kurumlarda, bu kazanç- - Orta ö¤retim okullar›n›n,
lar›n do¤du¤u ülke vergi kanunlar›na ‹flletilmesinden sa¤lanan kazançlar,
göre en az Türkiye’de uygulana ku- ilgili Bakanl›¤› görüflü al›nmak suretiyrumlar vergisi oran›nda gelir veya ku- le Maliye Bakanl›¤›n›n belirleyece¤i
rumlar vergisi benzeri toplam vergi usuller çerçevesinde, okullar›n faaliyükü tafl›mas› gerekmektedir. (Vergi yete geçtikleri hesap döneminden itiyükü yukar›daki (a-iii) ayr›m›nda aç›k- baren befl vergilendirme dönemi kurumlar vergisinden istisna edilmifltir.
land›¤› flekilde hesaplanacakt›r.)
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Okul iflletmelerinin faaliyete geçtikleri hesap döneminden itibaren 5 y›ll›k
vergilendirme dönemlerinde kazanç
elde etmemeleri veya dönemleri zararla kapatm›fl olmalar› halinde de istisnadan faydalanm›fl say›lacaklar ve
6 nci vergilendirme döneminden itibaren tüm kazançlar kurumlar vergisine tabi olacakt›r.
Di¤er taraftan okul iflletmesinin faaliyete geçtikten sonra el de¤ifltirmesi
durumunda devralan kalan süre kadar istisnadan yararlanacakt›r. Zira istisna uygulamas› okul iflletmesine
ba¤lanm›flt›r. Her yeni okul iflletmesi
ayn› veya ayr› yerde faaliyete geçirilmesi halinde her yeni okul iflletmesi 5
y›l söz konusu istisnadan yararlanacakt›r.
Yararlan›lan e¤itim kazançlar› istisnas› nedeniyle vergi kesintisi yap›lmayacakt›r.
7. Rehabilitasyon Merkezlerinin
‹flletilmesinden Sa¤lanan Kazanç
‹stisnas›
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tan›nan vak›flara veya kamu yarar›na
çal›flan derneklere ba¤l› rehabilitasyon merkezlerinin iflletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanl›¤›n
görüflü al›nmak suretiyle Maliye Bakanl›¤›n›n belirleyece¤i usuller çerçevesinde, rehabilitasyon merkezlerinin
faaliyete geçtikleri hesap dönemin-

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

den itibaren befl vergilendirme dönemi kurumlar vergisinden istisna edilmifltir.
‹stisna rehabilitasyon merkezleri için
öngörülmüfl olmas› nedeniyle faaliyete sokulan her rehabilitasyon merkezinin kazançlar›, faaliyete geçti¤i dönemden itibaren befl dönem kurumlar vergisinden istisna olacakt›r. Yararlan›lan istisna kazançlar› üzerinden her hangi bir vergi kesintisi söz
konusu olmayacakt›r.
8. Yurt D›fl› ‹fltirak Hisselerinin
Elden Ç›kart›lmas›ndan Sa¤lanan
Kazanç ‹stisnas›
Tam mükellefiyete tabi anonim flirketlerin kazanc›n elde edildi¤i tarih
itibariyle en az bir y›l süreyle nakit
varl›klar› d›fl›nda kalan aktif toplam›n›n %75 veya daha fazlas›, kanuni
veya ifl merkezleri Türkiye’de bulunmayan anonim veya limited flirket niteli¤indeki flirketlerin her birisinin sermayesine en az %10 oran›nda ifltirak
etmifl olmak ve bu ifltiraki en az iki y›l
süreyle aktiflerinde yer vermeleri koflulu ile bu ifltirak hisselerinin elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmifltir.
Bu istisna tam mükellef anonim flirketlere tan›nm›fl olup, bu anonim flirketlerin nakit varl›klar› d›fl›nda kalan
aktif toplam›n›n %75 veya daha fazlas›, kazanc›n elde edildi¤i tarihten
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en az bir y›l süreyle, dar mükellefiyete tabi anonim veya limited flirketlerin her birisinin sermayesinin en az
%10’ una ifltirak etmifl olmak ve bu
ifltiraki en az iki y›l süreyle aktiflerinde bulundurmufl olmak flart›yla, bu ifltirak hisselerinin elden ç›kar›lmas›ndan elde edilen kazançlar kurumlar
vergisinden istisna edilmifltir.
Bu istisna uygulamas› ile holding flirketlerin Türkiye’de kurulmalar› ve bu
yolla yurda s›cak para ak›fl›n› sa¤lamak amaçlanm›flt›r.
Sözü edilen hisse senetlerinin elden
ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan ve kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar üzerinden vergi kesintisi yap›lmayacakt›r.
9. Emisyon Primi ‹stisnas›
Anonim flirketlerin kurulufllar›nda veya sermaye art›r›m› s›ras›nda ç›kard›klar› paylar›n itibari de¤erinin üzerinde bir bedelle sat›lmas›ndan dolay› elde edilen kazançlar (emisyon primleri) kurumlar vergisine tabi de¤ildir.
Kurumlar vergisinden istisna edilen
emisyon primleri üzerinden vergi kesintisi yap›lmaz.
10. Risturn Kazançlar› ‹stisnas›
Kooperatiflerin ortaklar› ile yapm›fl olduklar› ifllemlerden elde ettikleri gelir
gider fark›n›n afla¤›da belirtilen;
a. Tüketim kooperatiflerinde, ortak-
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lar›n kiflisel ve ailevi g›da ve giyecek
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için sat›n ald›klar› mallar›n de¤erine,
b. Üretim kooperatiflerinde, ortaklar›n üreterek kooperatife satt›klar› veya kooperatiften üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere sat›n ald›klar›
mallar›n de¤erine,
c. Kredi kooperatiflerinde, ortaklar›n
kulland›klar› kredilere, göre hesaplam›fl olduklar› risturnlar ile kooperatif
ortaklar›n›n yönetim giderleri karfl›l›¤›
olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak yine ortaklara iade edilen
tutarlar kurumlar vergisinden istisna
edilmifltir.
Kurumlar vergisinden istisna edilen
ristrunlar üzerinden vergi kesintisi yap›lmayaca¤› gibi, ristrunlar kooperatif ortaklar› için kar pay› da¤›t›m› say›lmad›¤›ndan beyan edilmesi de söz
konusu olmayacakt›r.
III. GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNDA
YER ALAN ‹ST‹SNA
Gelir Vergisi Kanununda öngörülen
ve tam ve dar mükellef ayr›m› yap›lmaks›z›n kurumlar vergisi mükellefleri içinde uygulanan yat›r›m indirimi istisnas›, son y›llarda bir k›s›m temel
de¤iflikliklere u¤rad›ktan sonra, 5479
say›l› kanunlun 2 nci maddesi ile
01.01.2006 tarihinden geçerli olmak
üzere tamamen yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
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Ancak ad› geçen yasan›n 3 ncü maddesi ile 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 69 ncu maddesi
hükmü uyar›nca afla¤›da aç›klanan
koflullara uygun olarak yap›lan yat›r›mlara iliflkin istisna uygulamas›na
2006, 2007 ve 2008 y›l› sonuna kadar devam edilece¤i belirtilmifltir.
Kurumlar›n;
a. 31.12.2005 tarihi itibariyle indirim
konusu yapamad›klar› yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar›, kurumun 2006,
2007 ve 2008 y›l› kurum kazançlar›ndan indirilir.
b. 24.04.2003 tarihinden önce yat›r›m teflvik belgesine ba¤lanm›fl olup,
G.V.K’ nun 4842 say›l› kanunla yürürlükten kald›r›lmadan önceki Ek.1–6
nc› maddelerinde yaz›l› koflullara uygun olarak 2006, 2007 ve 2008 y›ll›nda gerçeklefltirdikleri yat›r›mlar› nedeniyle yararlanmalar› gereken yat›r›m indirimi istisna tutarlar›, 2006,
2007 ve 2008 y›l› kurum kazançlar›ndan indirilir.
c. 5479 say›l› yasa ile yürürlükten kald›r›lan G.V.K. nun 19 ncu maddesi
kapsam›nda 31.12.2005 tarihinden
önce bafllan›lm›fl olup iktisadi ve teknik bütünlük arz eden ve 2006, 2007
ve 2008 y›llar›nda gerçeklefltirdi¤i yat›r›mlar›n % 40’› olarak hesaplanan
tutar yat›r›m indirimi istisnas› olarak
kurumun 2006, 2007 ve 2008 y›l› kurum kazanc›ndan indirilir.
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Kurumlar vergisinden istisna edilen
yat›r›m indiriminin kazanç yetersizli¤i
nedeniyle yararlan›lamayan k›sm›
müteakip y›llarda yeniden de¤erleme
katsay› oran›nda artt›r›larak kazançtan indirilir. (1.1.1995 tarihinden önce al›nan teflvik belgelerine dayanarak yap›lan yat›r›mlara endeksleme
uygulanmaz. 1.1.1995 – 31.12.1997
tarihleri aras›nda al›nan teflvik belgeli
yat›r›mlar için üç y›l süreli olarak endeksleme uygulan›r 1.1.1998 tarihinden sonra al›nan teflvik belgeli yat›r›mlar ile 24.04.2003 tarihinden sonraki G.V.K 19 ncu maddesi kapsam›ndaki yat›r›mlarda süre k›s›tlamas›
olmaks›z›n endeksleme yap›l›r. 1.1.2004
tarihinden sonra yap›lacak endekslemede, Üretici Fiyatlar› Genel Endeksinde meydana gelen art›fl oran› kullan›lacakt›r.)
Gelir Vergisi Kanununda her hangi
bir de¤ifliklik yap›lmad›¤› takdirde,
kurumlar›n 2006, 2007 ve 2008 y›llar›nda yat›r›m indirimi istisnas›ndan
yararlanmalar› halinde, istisna sonras›nda kalan kurum kazançlar› üzerinden %30 kurumlar vergisi ödeyecekleri gibi, 24.4.2003 tarihi öncesinde
yap›lan müracaatla al›n›n yat›r›m teflvik belgesine istinaden yat›r›m indirimi istisnas›n› uygulayan kurumlar, yararland›klar› yat›m›n indirimi istisnas›
tutar› üzerinden, %19.8 gelir vergisi
kesintisi yapmalar› gerekmektedir.
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Ancak 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununu 5479 say›l› kanunla yürürlükten
kald›r›lan 19 ncu maddesi kapsam›nda yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› tutar› üzerinde ise gelir ve kurumlar vergisi kesintisi yap›lmayacakt›r.
Burada flu hususu hemen belirtelim
ki, 5479 say›l› kanunun yat›r›m indirimi istisnas›n› düzenleye 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 19 ncu maddesini, 01.01.1006 tarihinden geçerli
olarak yürürlükten kald›r›lmas› ve geçici 69 ncu madde hükmü ile öngörülen s›n›rland›rmalar Anayasa’ya ayk›r›l›¤› tart›fl›lmayacak kadar aç›k olmas› yan›nda, gerek yerli ve gerekse yabanc› yat›r›mc›lar aç›s›ndan flok tesiri
yaratm›flt›r. Bu konuda sözü edilen
yasan›n Anayasa’ya ayk›r›l›¤› nedeniyle dava aç›lm›fl ve sonuç beklenmektedir. Kanaatimiz o dur ki ilgili düzenlemelerin tamam› Anayasa’ya ayk›r›l›¤› nedeniyle iptal edilecektir.
K›saca sözü edilen bu düzenleme ile
yat›r›mc›lar kand›r›lm›fl, yat›r›mc›lar›n
devlete olan güveni sars›lm›fl ve yabanc› yat›r›mc›lar ürkütülmüfl ve ülkemizde var olan yabanc› yat›r›mc›lar›
da ilk f›rsatta yurdu terk etmeleri için
zaman kollar duruma getirmifltir. Bu
konunun derhal ele al›nmas› ve gerekli yasal düzenlemelerin yap›larak
prestij kayb›n›n önlenmesi, yerli ve
yabanc› yat›r›mc›lar›n gerçekleflmifl ve
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devam eden yat›r›mlar› için yararlanmalar› gereken yat›r›m indirimi istinas›ndan, eskiden oldu¤u gibi, süre flart› ön görülmeksizin yararland›r›lmalar› sa¤lanmal›d›r. Aksi takdirde 2006
vergilendirme dönemi ile 2009 y›l›
vergilendirme dönenlerinde yararlan›lmas› gereken yat›r›m indirimleri
için ihtirazi kay›tla verilen beyanlar ve
akabinde yarat›lan ihtilaflarla hem
idare ve hem de mükellefler gereksiz
zaman kayb›na u¤rayacak ve idare
ayr›ca mahkeme masraflar›na katlanmak zorunda kalaca¤›ndan para kayb›na da neden olacakt›r.
IV. D‹⁄ER KANUNUNDA YER
ALAN ‹ST‹SNALAR
Kurumlar Vergisi Kanunu ile Gelir
Vergisi Kanunu d›fl›nda kalan kanunlarda ye alan ve kurumlar vergisinden
istisna edilen kazançlar, ilgili mevzuatlar› ile birlikte afla¤›da yer verilmifltir.
1. Serbest Bölge Kazançlar› ‹stisnas›
3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanuna
5084 say›l› kanunla eklenen geçici 3/a
maddesi hükmü uyar›ca, 06.02.2004
tarihi itibariyle serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat alm›fl
mükelleflerin, bu bölgelerdeki faaliyetleri nedeniyle elde etmifl olduklar›
kazançlar›, faaliyet ruhsatlar›nda belirtilen sürenin sonuna kadar kurumlar vergisinden istisna edilmifltir.
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Kurumlar vergisinden istisna edilen
bu kazançlar üzerinden kurumlar vergi kesintisi yap›lmaz.
2. Türk Uluslararas› Gemi Siciline
Kay›tl› Gemilerin ‹flletilmesinden
ve Devrinden Elde Edilen Kazanç
‹stisnas›
4490 say›l› Türk Uluslararas› Gemi Sicili Kanununun 12 nci maddesi kapsam›nda,Türk Uluslararas› Gemi Siciline kay›tl› gemilerin iflletilmesinden ve
devrinden elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmifltir.
‹stisnadan yararlan›lan bu kazançlar
üzerinden kurumlar vergi kesintisi yap›lmaz.
3. Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinde
Elde Edilen Kazançlara ‹liflkin
‹stisna
4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu kapsam›nda kurumlar›n münhas›ran bu bölgelerdeki yaz›l›m ve AR-GE’ye dayal› üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile
yönetici flirketlerin bu kanunun uygulanmas› kapsam›nda elde ettikleri kazançlar, 31.12.2013 tarihine kadar
kurumlar vergisinden istisna edilmifltir.
Kurumlar vergisinden istisna edilen
bu kazançlar üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yap›lmaz.

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

4. Kalk›nmada Öncelikli ‹llerde
Yeni ‹fle Bafllayanlar›n Bu yerlerden
Elde Ettikleri Kazançlara ‹liflkin
‹stisna
4325 say›l› kanunun 3 ncü maddesinde yer verilen hükme istinaden, bu
maddenin yürürlü¤e girdi¤i 01. 01.
1998 tarihinden 31.12.2000 tarihine
kadar, Ola¤anüstü Hal Bölgesi kapsam›nda say›lan illerde yeni ifle bafllayan kurumlar vergisi mükelleflerinin,
bu illerdeki ifl yerlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla iflçi çal›flt›rmalar› koflulu ile münhas›ran bu ifl
yerlerinde elde ettikleri kazançlar, ifle
bafllan›lan tarihten itibaren yat›r›m
dönemi dahil befl vergilendirme dönemi kurumlar vergisinden istisna
edilmifltir.
Bu istisna uygulamas›, en son 2000
y›l›nda ifle bafllayan kurumlar vergisi
mükellefleri aç›s›ndan 2004 y›l›nda
bitmifl olup, belirtilen befl dönemlik
istisna süresinden sonra 31.12.2007
y›l›na kadar bu kurumlar›n kazançlar›
indirimli oranda (10 iflçi çal›flt›ranlarda normal kurumlar vergisi oran›n›n
%40’›, iflçi say›s› 11 ile 50 aras›nda
olanlarda %40 oran›na her bir iflçi
için 0.5 puan eklenmek suretiyle bulunan oranda ve iflçi say›s› 51 ve daha fazla olanlarda ise normal kurumlar vergisi oran›n›n 60’› olarak) kurumlar vergisine tabi tutulmaktad›r.
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5.Kooperatif ve Birliklere Tan›nan
Kazanç ‹stisnas›
4572 say›l› Tar›m Sat›fl Kooperatifleri
ve Birlikleri Hakk›nda Kanunun 6 nc›
maddesinde hüküm alt›na al›nd›¤›
üzere, bu kanuna göre kurulmufl bulunan kooperatifler ve birlikleri faaliyetlerinde ortak içi ifllemler sonucu
ortaya ç›kan olumlu gelir gider farklar› kurumlar vergisine tabi de¤ildir.
Kurumlar vergisine tabi tutulmayan
bu istisna kazançlar üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yap›lmayacakt›r.
V. SONUÇ
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu
ile yeniden düzenlenen kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar ile
5422 say›l› eski Kurumlar Vergisi Ka-
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nununda yer verilen istisna kazançlar
aras›nda önemli ölçüde benzerlikler
varsa da, bir k›s›m farkl›l›klar da mevcut bulunmaktad›r. Bu düzenlemedeki en belirgin farkl›l›k ise, ifltirak hisselerinin al›m›yla ilgili finansman giderlerinin kurum kazanc›n›n tespitinde
dikkate al›nabilecek olmas›d›r. Bu giderler d›fl›nda, kurumlar vergisinden
istisna edilen kazançlara iliflkin giderlerin veya istisna kapsam›ndaki faaliyetlerden do¤an zararlar›n istisna d›fl› kurum kazançlar›ndan indirilmesine, yeni düzenlemede de imkan verilmemifltir. Ayr›ca bu istisnalar›n uygulanmas›na yönelik usulleri belirleme
yetkisinin Maliye Bakanl›¤›na verilmifl
olmas› nedeniyle de, konu hakk›nda
önümüzdeki günlerde gerekli aç›klamalar›n yap›laca¤› beklenmektedir.
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5 520 SAYILI YEN‹ KURUMLAR

VERG‹S‹ KANUNU ‹LE GET‹R‹LEN
KONTROL ED‹LEN YABANCI KURUM
KAZANCI NE DEMEKT‹R?
Mesut KOYUNCU
Maliye Bakanl›¤› Eski Hesap Uzman›
A-Genel Bilgi:
eni 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram “Kontrol Edilen Yabanc› Kurum Kazanc›” vergi literatürümüze girmifltir.

Y

Tam mükellef gerçek kifli ve kurumlar›n do¤rudan veya dolayl› olarak ayr› ayr› ya da birlikte sermayesinin, kar pay›n›n veya oy kullanma hakk›n›n en az
%50’sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurtd›fl› ifltiraklerinin kurum
kazançlar›, da¤›t›ls›n veya da¤›t›lmas›n maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen koflullar›n birlikte gerçekleflmesi halinde, “Kontrol Edilen
Yabanc› Kurum Kazanc›” olarak kabul edilecek ve Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulacakt›r.
Madde bu haliyle, Kanunun 5’inci maddesinin(b) numaral› bendinde yer alan
“yurtd›fl› ifltirak kazançlar› istisnas›” n›n da bir istisnas›n› oluflturmaktad›r.
B-Genel Hatlar›yla Yurtd›fl› ‹fltirak Kazançlar› ‹stisnas›:
Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 5’inci maddesinin (b) numaral› bendinde
yurtd›fl› ifltirak kazançlar› istisnas› düzenlenmifltir. Buna göre;
Kanuni ve ifl merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited flirket niteli¤indeki flirketlerin sermayesine ifltirak eden kurumlar›n, bu ifltiraklerinden elde ettikleri, afla¤›daki flartlar› tafl›yan ifltirak kazançlar›, kurumlar vergisinden
müstesnad›r:
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1. ‹fltirak pay›n› elinde tutan flirketin,
yurtd›fl› ifltirakin ödenmifl sermayesinin en az %10’una sahip olmas›,
2. Kazanc›n elde edildi¤i tarih itibar›yla ifltirak pay›n›n kesintisiz olarak en
az bir y›l süreyle elde tutulmas›,
3. Yurtd›fl› ifltirak kazanc›n›n kar pay›
da¤›t›m›na kaynak olan kazançlar
üzerinden ödenen vergiler dahil ifltirak edilen kurumun faaliyette bulundu¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca
en az %15 oran›nda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü
tafl›mas› (ifltirak edilen flirketin esas
faaliyet konusunun, finansal kiralama
dahil finansman temini veya sigorta
hizmetlerinin sunulmas› ya da menkul k›ymet yat›r›m› olmas› durumunda, ifltirak edilen kurumun faaliyette
bulundu¤u ülke vegi kanunlar› uyar›nca en az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oran›nda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi
yükü tafl›mas›),
4. ‹fltirak kazanc›n›n, elde edildi¤i hesap dönemine iliflkin kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken
tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi.
Yurt d›fl›ndaki inflaat, onar›m, montaj
iflleri ve teknik hizmetlerin yap›labilmesi için ilgili ülke mevzuat›na göre
ayr› bir flirket kurulmas›n›n zorunlu
oldu¤u durumlarda, özel amaç için
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kuruldu¤unun ana sözleflmelerinde
belirtilmesi ve fiilen bu amaç d›fl›nda
faaliyetinin bulunmamas› flart›yla, söz
konusu flirketlere ifltirak edilmesinden elde edilen kazançlar için yukar›da dört bent halinde belirtilen flartlar
aranmayacakt›r.
Ayn› flekilde kurumlar›n yurt d›fl›nda
bulunan ifl yerleri veya daimi temsilcileri arac›l›¤›yla elde ettikleri kazançlara iliflkin istisna da, afla¤›daki koflullar›n varl›¤› halinde uygulanacakt›r:
1. Bu kazançlar›n, do¤du¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca en az %15 oran›nda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü tafl›mas›,
2. Kazançlar›n elde edildi¤i hesap dönemine iliflkin y›ll›k kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken
tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmifl olmas›,
3. Ana faaliyet konusu, finansal kiralama dahil finansman temini veya sigorta hizmetlerinin sunulmas› ya da
menkul k›ymet yat›r›m› olmas› durumunda, ifltirak edilen kurumun faaliyette bulundu¤u ülke vegi kanunlar›
uyar›nca en az Türkiye’de uygulanan
kurumlar vergisi oran›nda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi
yükü tafl›mas›.
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C-Kontrol Edilen Yabanc› Kurum
Kazanc› Uygulamas›nda Vergileme
Koflullar›:
Kontrol edilen yabanc› kurum kazanc› hüviyetindeki bir kazanc›n afla¤›daki koflullar› birlikte sa¤lamas› halinde
elde edilen kazanç Türkiye’de kurumlar vergisine tabi olacakt›r:
1. ‹fltirakin toplam gayrisafi has›lat›n›n %25 veya fazlas›n›n faaliyet ile
orant›l› sermaye, organizasyon ve
eleman istihdam› suretiyle yürütülen
ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti d›fl›ndaki faiz, kar pay›, kira, lisans ücreti, menkul k›ymet sat›fl geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluflmas›,
2. Yurt d›fl›ndaki ifltirakin ticari bilanço kar› üzerinden %10’dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri
toplam vergi yükü tafl›mas›,
3. Yurt d›fl›nda kurulu ifltirakin ilgili
y›ldaki toplam gayrisafi has›lat›n›n
100.000 YTL karfl›l›¤› yabanc› paray›
geçmesi.

zançlar›n›n Türkiye’de vergilendirilebilmesi için yukar›da üç bent halinde
s›ralanan koflullar›n birlikte varl›¤› gerekir. Bu koflullardan herhangi birinin
bulunmamas› halinde kazanç, bu
madde kapsam›nda Türkiye’de vergilendirilmez.
Kontrol oran› olarak (en az %50), ilgili hesap dönemi içinde herhangi bir
tarihte sahip olunan en yüksek oran
dikkate al›nacakt›r. Belirtilen flartlar›n
gerçekleflmesi halinde yurt d›fl›nda
kurulu ifltirakin hesap döneminin kapand›¤› ay› içeren hesap dönemi itibar›yla tam mükellef kurumlar›n, kurumlar vergisi matrahlar›na hisseleri
oran›nda dahil edilecektir. “Kontrol
edilen yurt d›fl› kazanc›” kapsam›nda
Türkiye’de vergilendirilmifl kazanc›n
yurt d›fl›ndaki kurum taraf›ndan sonradan da¤›t›lmas› durumunda, elde
edilen kar paylar›n›n vergilendirilmemifl k›sm› ayr›ca kurumlar vergisine
tabi tutulacakt›r.

Bir kere daha tekrar etmek gerekirse,
tam mükellef gerçek kifli ve kurumlar›n do¤rudan veya dolayl› olarak ayr›
ayr› ya da birlikte sermayesinin, kar
pay›n›n veya oy kullanma hakk›n›n en
az %50’sine sahip olmak suretiyle
kontrol ettikleri yurtd›fl› ifltiraklerinin
“kontrol edilen yabanc› kurum kazanc›” olarak adland›r›lan kurum ka-
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D-Görünürde Karmafl›k Konuya ‹liflkin kullan›fll› Bir Tablo:
Kontrol edilen yabanc› kurum kazançlar›n›n hangi durumda beyana tabi
edilip edilemeyece¤i afla¤›daki özet tablo ile daha rahat kavranabilecektir
(Stephens,16).:
KOfiULLAR

Afla¤›daki fiartlar›n Tümü

Afla¤›daki fiartlardan En Az Biri

Ayn› Anda gerçeklefliyorsa

Varsa Yurtd›fl› ‹fltirakten Elde

Yurtd›fl› ‹fltirakten Elde Edilen

Edilen Kazanç Kontrol Edilen

Kazanç Kontrol Edilen Yabanc›

Yabanc› Kurum Kazanc› Olarak

Kurum Kazanc› Olarak Beyana

Beyana Tabi De¤il

Tabi
Do¤rudan
ya da Dolayl› En az %50 ise,

%50’den az ise,

‹fltirak Oran›
Kazanc›n

Gayrisafi has›lat›n›n %25 veya fazlas›

Gayrisafi has›lat›n›n %75 veya

Kayna¤›

faiz, kar pay›, kira, lisans ücreti, menkul

fazlas› ticari, zirai veya serbest

sat›fl geliri gibi gelirlerden olufluyorsa,

meslek faaliyetinden elde edilen,
esas faaliyete yönelik gelirlerden
olufluyorsa,

Kazanç

Bilanço kar› üzerinden %10’dan az

Üzerindeki

oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri

fazla oranda gelir ve kurumlar

Vergi Yükü

vergi yükü tafl›yorsa,

vergisi benzeri vergi yükü

Bilanço kar› üzerinden %10’dan

tafl›yorsa,
Gayrisafi

Gayrisafi has›lat› 100.000 YTL karfl›l›¤›

Gayrisafi has›lat› 100.000 YTL

Has›lat Tutar› yabanc› paradan fazla ise,

karfl›l›¤› yabanc› paradan az ise,

Beyan Dönemi Hesap döneminin kapand›¤› dönem

Kar pay› olarak elde edildi¤i

sonu itibar›yla

dönemde

E-Örnekler:
Örnek 1: Türkiye’de tam mükellef (X) Afi. Almanya’da mevcut (Y) flirketinde
%49 oran›nda ifltirake sahiptir. 2005 y›l›nda elde edilen kazanc›n›n %30’u faiz gelirlerinden oluflmaktad›r. Almanya Hükümetinin eski Do¤u Almanya bölgesinin kalk›nmas›na yönelik yat›r›mlar için getirdi¤i teflvik nedeniyle (Y) flirketinin vergi yükü %0’d›r. (Y) flirketi faaliyetine yeni bafllad›¤›ndan 2005 y›l›
için gayrisafi sat›fl has›lat› 150.000.- YTL karfl›l›¤› Euro olarak gerçekleflmifltir.
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(Y) flirketi 2005 y›l› kazanc› için kar
da¤›t›m› yapmam›flt›r.
Bu örnekte (X) Afi.’nin Almanya’da
faaliyet gösteren (Y) flirketinde sahip
oldu¤u ifltirak oran› %50’nin alt›nda
oldu¤undan bu flirketten elde etti¤i
kazanç “kontrol edilen yabanc› kurum kazanc›” olarak de¤erlendirilemeyecektir.
Ancak Almanya’da mevcut (Y) flirketinin Almanya’da vergi oran› %15’in
alt›nda oldu¤undan, Türkiye’de tam
mükellef (X), (Y) flirketinden bu flirketin kar da¤›t›m› yapmas› halinde elde
edece¤i ifltirak kazanc› için kurumlar
vergisi istisnas›ndan da yararlanamayacakt›r.
Örnek 2: Türkiye’de tam mükellef
(X) Afi. Almanya’da mevcut (Y) flirketinde %100 oran›nda ifltirake sahiptir. 2005 y›l›nda elde edilen kazanc›n›n %30’u faiz gelirlerinden oluflmaktad›r. Almanya Hükümetinin eski Do¤u Almanya bölgesinin kalk›nmas›na
yönelik yat›r›mlar için getirdi¤i teflvik
nedeniyle (Y) flirketinin vergi yükü
%0’d›r. (Y) flirketi faaliyetine yeni
bafllad›¤›ndan 2005 y›l› için gayrisafi
sat›fl has›lat› 50.000.- YTL karfl›l›¤› Euro olarak gerçekleflmifltir. (Y) flirketi
2005 y›l› kazanc› için kar da¤›t›m›
yapmam›flt›r.
Bu örnekte (X) Afi.’nin Almanya’da
faaliyet gösteren (Y) flirketinde sahip
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oldu¤u ifltirak oran› ile bu flirketten
elde etti¤i kazanç “kontrol edilen yabanc› kurum kazanc›” olarak de¤erlendirilecektir. Ancak “kontrol edilen
yabanc› kurum kazanc›” n›n Türkiye’de vergilendirilmesi için gerekli
olan üç kofluldan ikisi gerçekleflmifl
olmas›na ra¤men biri gerçekleflmedi¤inden (gayrisafi sat›fl has›lat›
100.000.- YTL’nin alt›nda) bu kapsamda vergileme yap›lmayacakt›r.
Ancak Almanya’da mevcut (Y) flirketinin Almanya’da vergi oran› %15’in
alt›nda oldu¤undan, Türkiye’de tam
mükellef (X), (Y) flirketinden bu flirketin kar da¤›t›m› yapmas› halinde elde
edece¤i ifltirak kazanc› için kurumlar
vergisi istisnas›ndan da yararlanamayacakt›r.
Örnek 3: Türkiye’de tam mükellef
(X) Afi. Almanya’da mevcut (Y) flirketinde %51 oran›nda ifltirake sahiptir.
2005 y›l›nda elde edilen kazanc›n›n
%30’u faiz gelirlerinden oluflmaktad›r. (Y) flirketinin vergi yükü %20’dir.
(Y) flirketi faaliyetine yeni bafllad›¤›ndan 2005 y›l› için gayrisafi sat›fl has›lat› 150.000.- YTL karfl›l›¤› Euro olarak gerçekleflmifltir. (Y) flirketi 2005
y›l› kazanc› için kar da¤›t›m› yapmam›flt›r.
Bu örnekte (X) Afi.’nin Almanya’da
faaliyet gösteren (Y) flirketinde sahip
oldu¤u ifltirak oran› ile bu flirketten
elde etti¤i kazanç “kontrol edilen ya-
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b a n c › k u r u m k a z a n c › ” o ly›l›
a r kazanc›
a k d eiçin
¤ e kar
r - da¤›t›m› yapmalendirilecektir. Ancak “kontrol edilen m›flt›r.
yabanc› kurum kazanc›” n›n Türki- Bu örnekte (X) Afi.’nin Almanya’da
ye’de vergilendirilmesi için gerekli faaliyet gösteren (Y) flirketinde sahip
olan üç kofluldan ikisi gerçekleflmifl oldu¤u ifltirak oran› ile bu flirketten
olmas›na ra¤men biri gerçekleflmedi- elde etti¤i kazanç “kontrol edilen ya¤inden ((Y) flirketinin vergi yükü banc› kurum kazanc›” olarak de¤er%10’un üzerinde) bu kapsamda ver- lendirilecektir. Ayn› zamanda “kongileme yap›lmayacakt›r.
trol edilen yabanc› kurum kazanc›”
Di¤er taraftan Almanya’da mevcut n›n Türkiye’de vergilendirilmesi için
(Y) flirketinin Almanya’da vergi oran› gerekli olan üç kofluldan tamam› ger%15’in üstünde oldu¤undan, Türki- çekleflmifl oldu¤undan bu kapsamda
ye’de tam mükellef (X), (Y) flirketin- vergileme yap›lacakt›r..
den bu flirketin kar da¤›t›m› yapmas› Di¤er taraftan Almanya’da mevcut
halinde elde edece¤i ifltirak kazanc›
(Y) flirketinin Almanya’da vergi oran›
için, Kanun’un istisnalar›n düzenlen%15’in alt›nda oldu¤undan, Türkidi¤i 5’inci maddesinde belirtilen diye’de tam mükellef (X), (Y) flirketin¤er koflullar›n da varl›¤› halinde, kuden bu flirketin kar da¤›t›m› yapmas›
rumlar vergisi istisnas›ndan yararlahalinde elde edece¤i ifltirak kazanc›
nabilecektir.
için kurumlar vergisi istisnas›ndan da
Örnek 4: Türkiye’de tam mükellef yararlanamayacak, elde edilen kar
(X) Afi. Almanya’da mevcut (Y) flirke- pay›n›n varsa vergilendirilmemifl k›stinde %51 oran›nda ifltirake sahiptir. m› kurumlar vergisine tabi tutulacak2005 y›l›nda elde edilen kazanc›n›n t›r.
%30’u faiz gelirlerinden oluflmaktad›r. (Y) flirketinin vergi yükü %9’dur. KAYNAK
(Y) flirketi faaliyetine yeni bafllad›¤›n- Stephens, Moore “5520 Say›l› Kurumlar
dan 2005 y›l› için gayrisafi sat›fl has›- Vergisi Kanunu ‹le Yap›lan De¤ifliklikler
lat› 150.000.- YTL karfl›l›¤› Euro ola- ve Yenilikler”, Sayfa:16 (Türkiye, Yönet
rak gerçekleflmifltir. (Y) flirketi 2005 YMM ve Denetim A.fi.)
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ÖRTÜLÜ SERMAYE KONUSUNDA

YEN‹ KURUMLAR VERG‹S‹ KANUNU
‹LE GET‹R‹LEN HÜKÜMLER
Haluk ERDEM
Yeminli Mali Müflavir

1. GENEL AÇIKLAMA :
ilindi¤i üzere, kurum ortaklar›n›n kuruma borç para vermeleri veya kurumdan borç para almalar› vergisel sonuç do¤uran ve üzerinde çok durulan hususlard›r.
Ortak (veya iliflkili kifliler) flirketin paras›n› kullan›rsa ve flirket bu paran›n emsal faizini almam›flsa örtülü kazanç durumu var demektir. Kurumlar vergisi
matrah› veya kurum kazanc› hiç al›nmayan veya eksik al›nan faiz kadar eksik
teflekkül ettirilmifl olur. Böyle bir durumda yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 13
üncü maddesindeki transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m›
hükmü uygulan›r.
Ortak veya iliflkili kifliler flirkete para kulland›r›rsa, bu paran›n örtülü sermaye
niteli¤i tafl›yan k›sm› için kurumun ödedi¤i veya hesaplad›¤› faiz, kur fark› ve
benzerleri kanunen kabul edilmeyen gider say›l›r.
Bu yaz›m›zda 5520 say›l› yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesinde düzenlenen ve eskisine göre çok farkl› özellikler tafl›yan örtülü sermaye hükümleri aç›klanmaktad›r.

B

2. ÖRTÜLÜ SERMAYE ‹LE ‹LG‹L‹ ESK‹ VE YEN‹ MADDE MET‹NLER‹ :
Bilindi¤i gibi, Kurumlar Vergisi Kanunu yeniden yaz›lmak suretiyle mevcut
5422 say›l› Kanun, 1.1.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5520 say›l› Kanun’un yay›m tarihi olan 21.6.2006 tarihi itibariyle yürürlükten kald›r›lm›fl, yerine 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu yürürlü¤e girmifltir.
Söz konusu yeni Kanun’da esas itibariyle eski Kanun’daki yap› korunmakta,
ancak yeni vergi güvenli¤i müesseseleri getirilmekte, mevcut olanlarda da daha belirgin ve uygulanabilir kurallar konulmaktad›r.
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Eski Kanun’da varolan ve yeni Kanun ile sürdürülen fakat net kurallara ba¤lanmak suretiyle uygulamas› tart›flmas›z hale getirilmek istenen ve önemli de¤iflikliklere konu olan düzenlemelerden bir tanesi de örtülü sermaye müessesesidir.
Örtülü sermayeye yönelik düzenleme, Eski Kanun’un 16 nc› maddesinde yer
almaktayken bu düzenlemenin yeni Kanun’daki yeri 12 nci maddedir.
Eski Kanun’un örtülü sermaye ile ilgili düzenlemelerini içeren 15 nci maddesinin ilgili bölümü ile 16 nc› maddesi ve yeni Kanun’un yine ayn› müesseseyle ilgili düzenlemeleri içeren 11 nci maddesinin ilgili bölümü ile 12 nci maddesi metinleri aynen afla¤›daki tabloda oldu¤u gibidir :
5422 Say›l› Kanun (Eski Kanun)

5520 Say›l› Kanun (Yeni Kanun)

Kabul Edilmeyen ‹ndirimler

Kabul Edilmeyen ‹ndirimler

Md 15 : Kurum kazanc›n›n tespitinde
afla¤›da yaz›l› indirimlerin yap›lmas›
kabul edilmez.

Md. 11 : Kurum kazanc›n›n tespitinde afla¤›daki
indirimlerin yap›lmas› kabul edilmez.

2. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya
hesaplanan faizler
…………………………….

2. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya
hesaplanan faiz, kur farklar› ve benzeri giderler.
………………………………..

Örtülü Sermaye

Örtülü sermaye

Madde 16 - (192 say›l› Kanunun 3'üncü
maddesiyle de¤iflen flekli) Kurumlar›n
aralar›nda vas›tal›, vas›tas›z bir flirket
münasebeti veya devaml› ve s›k› bir iktisadi
münasebet bulunan gerçek ve tüzel kiflilerden
yapt›klar› istikrazlar, teflebbüste devaml› olarak
kullan›l›r ve bu istikrazlarla kurumun öz
sermayesi aras›ndaki nispet, emsali
kurumlar›nkine nazaran bariz bir fazlal›k
gösterirse mezkur istikrazlar örtülü sermaye
say›l›r.

MADDE 12- -(Yürürlük, 01.01.2006 tarihinden
sonraya sarkan ödünç ifllemlerine de uygulan
mak ve 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere 21.06.2006)
(1) Kurumlar›n, ortaklar›ndan veya ortaklarla
iliflkili olan kiflilerden do¤rudan veya dolayl›
olarak temin ederek iflletmede kulland›klar›
borçlar›n, hesap dönemi içinde herhangi bir
tarihte kurumun öz sermayesinin üç kat›n›
aflan k›sm›, ilgili hesap dönemi için örtülü ser
maye say›l›r.
(2) Yukar›da belirtilen karfl›laflt›rma s›ras›nda,
sadece iliflkili flirketlere finansman temin eden
kredi flirketlerinden yap›lan borçlanmalar hariç
olmak üzere, ana faaliyet konusuna uygun
olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortak
la iliflkili kifli say›lan banka veya benzeri kredi
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kurumlar›ndan yap›lan borçlanmalar %50 ora
n›nda dikkate al›n›r.
(3) Bu maddenin uygulanmas›nda;
a) Ortakla iliflkili kifli, orta¤›n do¤rudan veya
dolayl› olarak en az %10 oran›nda orta¤› oldu
¤u veya en az bu oranda oy veya kâr pay› hak
k›na sahip oldu¤u bir kurumu ya da do¤rudan
veya dolayl› olarak, orta¤›n veya ortakla iliflkili
bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr pay›
hakk›na sahip hisselerinin en az %10’unu elin
de bulunduran bir gerçek kifli veya kurumu,
b) Öz sermaye, kurumun Vergi Usul Kanunu
uyar›nca tespit edilmifl hesap dönemi bafl›nda
ki öz sermayesini,
ifade eder.
(4) Kurumlar›n ‹stanbul Menkul K›ymetler Bor
sas›nda ifllem gören hisselerinin edinilmesi du
rumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak
veya ortakla iliflkili kifli say›lanlardan temin edi
len borçlanmalarda en az %10 ortakl›k pay›
aran›r.
(5) Yukar›da belirtilen oranlar, borç veren or
taklar ve ortaklar›n iliflkide bulundu¤u kifliler
için topluca dikkate al›n›r.
(6) Afla¤›da say›lan borçlanmalar örtülü serma
ye say›lmaz:
a) Kurumlar›n ortaklar›n›n veya ortaklarla iliflki
li kiflilerin sa¤lad›¤› gayrinakdi teminatlar karfl›
l›¤›nda üçüncü kiflilerden yap›lan borçlanmalar.
b) Kurumlar›n ifltiraklerinin, ortaklar›n›n veya
ortaklarla iliflkili kiflilerin, banka ve finans ku
rumlar›ndan ya da sermaye piyasalar›ndan te
min ederek ayn› flartlarla k›smen veya tama
men kulland›rd›¤› borçlanmalar.
c) 5411 say›l› Bankac›l›k Kanununa göre faali
yette bulunan bankalar taraf›ndan yap›lan
borçlanmalar.
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ç) 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu kapsa
m›nda faaliyet gösteren finansal kiralama flir
ketleri, 90 say›l› Ödünç Para Verme ‹flleri Hak
k›nda Kanun Hükmünde Kararname kapsa
m›nda faaliyet gösteren finansman ve fakto
ring flirketleri ile ipotek finansman kurulufllar›
n›n bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya or
takla iliflkili kifli say›lan bankalardan yapt›klar›
borçlanmalar.
(7) Örtülü sermaye üzerinden kur fark› hariç,
faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tu
tarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlar›n›n
uygulanmas›nda, gerek borç alan gerekse
borç veren nezdinde, örtülü sermaye flartlar›
n›n gerçekleflti¤i hesap döneminin son günü
itibar›yla da¤›t›lm›fl kâr pay› veya dar mükellef
ler için ana merkeze aktar›lan tutar say›l›r. Da
ha önce yap›lan vergilendirme ifllemleri, tam
mükellef kurumlar nezdinde yap›lacak düzelt
mede örtülü sermayeye iliflkin kur farklar›n› da
kapsayacak flekilde, taraf olan mükellefler
nezdinde buna göre düzeltilir. fiu kadar ki, bu
düzeltmenin yap›lmas› için örtülü sermaye kul
lanan kurum ad›na tarh edilen vergilerin kesin
leflmifl ve ödenmifl olmas› flartt›r.

3. ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESES‹ ‹LE ‹LG‹L‹ ESK‹ DÜZENLEMELER VE
YAfiANILAN UYGULAMALARIN HATIRLATILMASI :
Yukar›da metni yer alan 5422 Say›l› Kanun’daki örtülü sermayeye yönelik
maddeler, uygulanm›fl oldu¤u uzun süreler boyunca vergi inceleme elemanlar›n›n en çok elefltiri konusu yapt›¤› konular›n bafl›nda gelmifl ve pefli s›ra pek
çok ihtilafa da yol açm›flt›r. Bu nedenle uygulamaya daha ziyade yarg› kararlar› yön vermifltir.
5422 say›l› Kanun’un 16 nc› maddesine göre bir borcun örtülü sermaye say›labilmesi için afla¤›daki flartlar› tafl›mas› gerekmektedir.
• Borcun vas›tal›, vas›tas›z bir flirket münasebeti veya devaml› ve s›k› bir iktisadi münasebet bulunan gerçek ve tüzel kiflilerden al›nm›fl olmas› gerekir. Buna göre borcu veren flirketin orta¤› olabilece¤i gibi, ortak olmasa dahi flirket-
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le vas›tal› veya vas›tas›z bir ortakl›k
münasebeti veya devaml› ve s›k› bir
ticari iliflkisi varsa bu durumda bile örtülü sermayenin varl›¤›ndan söz edilebilmektedir.
• Borcun teflebbüste devaml› olarak
kullan›lmas› gerekir. Düzenlemenin
en muallak yönlerinden birisi bu olup
devaml›l›kla kast›n ne oldu¤u maddede yer almamaktad›r. Bu konudaki
uygulamaya daha çok yarg› kararlar›
yön vermifl ve bir y›l veya daha fazla
süre boyunca kullan›lan borçlanmalar›n örtülü sermaye say›lmas› genel
olarak kabul edilmifltir.
Kimi yarg› kararlar›nda bir cari hesap
münasebeti içerisinde örne¤in devaml› olarak mal ve hizmet al›m-sat›m›ndan ve bunlara iliflkin ödemelerin
topland›¤› bir cari hesaptan kaynaklanan borçlanmalar›n devaml›l›k unsurunu oluflturmayaca¤› fleklinde bir
anlay›fl mevcuttur.
Görüldü¤ü üzere devaml›l›k unsurundan kasd›n ne oldu¤u eski uygulaman›n en belirsiz yönlerinden biridir.
• ‹stikrazla kurumun özsermayesi
aras›ndaki nispet, emsal kurumlar›nkine nazaran bariz bir fazlal›k göstermelidir. Bu suretle nispeten önemsiz
borçlanmalar örtülü sermaye say›lmamak istenmifltir. Ancak bunun için
getirilen (emsal kurumlar›n kendi
borçlanmalar›n›n bunlar›n özserma-
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yesi ile oran›n›n k›yas al›nmas›) kriter,
tespiti gerek mükellef gerek se inceleme elemanlar› taraf›ndan çok zor
hatta mümkün olmayan ve bunun
için u¤rafl›lmayan bir kriter olagelmifltir.
Bu nedenle, gerek inceleme elemanlar›, gerek mükellefler ve gerek se
yarg› organlar›, borcun miktar›n›n
ekonomik icaplara uygun olup olmad›¤› üzerinde durmufllar ve hep bu
husus tart›fl›lagelmifltir. Bu konu hakk›nda yarg› mercileri bir istikrar arzetmeyen kararlar vermifller, kimi zaman özsermayeyi aflan borçlanmalar
örtülü sermaye olarak kabul edilmezken kimi zaman sa özsermayenin cüzi bir k›sm›n› oluflturan borçlanmalar
örtülü sermaye say›lm›flt›r
Özetle, 5422 say›l› Kanun’un 16 nc›
maddesinde yer alan örtülü sermaye
ile ilgili düzenlemeler, çok ihtilafa yol
açan hükümlerdir. Üstelik bir borçlanma örtülü sermaye olarak kabul
edilse bile, örne¤in dövizli borçlanmalarda kur farklar›n›n örtülü sermayeye yürütülen faiz olup olmad›¤›,
borçlu olan tarafta gider reddedilirken, alacakl› olan taraf›n gelir yazd›¤›
tutarlar›n düzeltilip düzeltilmeyece¤i
örtülü sermayenin varl›¤›n›n kabulü
için Hazine zarar›n›n var olup olmad›¤› gibi hususlar da hep ihtilaf konusu
olmufltur.
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Tüm bu nedenlerle ihtilafa yol açmayacak, uygulanabilir, objektif kriterlere ba¤lanm›fl bir yasal düzenlemeye
ihtiyaç bafl göstermifl ve bu suretle
Kurumlar Vergisi Kanunu yeniden kaleme al›n›rken bu s›k›nt›lar dikkate al›narak 5520 say›l› Kanun’un 12 nci
maddesindeki örtülü sermayeye iliflkin metin ortaya ç›km›flt›r. Bu düzenleme ile konuyla ilgili tereddütlü ve
ihtilafl› noktalar ortadan kald›rmak istenmifl, uygulamaya iliflkin kriterler
maddede net bir flekilde tan›mlanmaya çal›fl›lm›flt›r.
4. ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESES‹
‹LE ‹LG‹L‹ OLARAK 5520 SAYILI
KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER :
4.1.Yeni Düzenlemenin Yürürlü¤ü :
Metnini daha önceki bölümlerde vermifl oldu¤umuz yeni düzenleme,
1.1.2006 tarihinden sonraya sarkan
ödünç ifllemlerine de uygulanmak ve
1.1.2006 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere 21.6.2006 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
Buna göre, an›lan bu yeni düzenleme
kurumlar vergisi mükelleflerinin
1.1.2006 tarihinden sonra yapt›¤›
borçlanmalar yan›nda, 31.12.2005
itibariyle mevcut olup 1.1.2006’ya
sarkan borçlara da uygulanacakt›r.
Do¤al olarak, kurumlar›n 2006 y›l›ndan önce yapt›¤› borçlanmalarda,
31.12.2005 tarihine kadar 5422 say›Haziran - Temmuz
Y›l: 2006 Say›: 76

l› Kanun düzenlemeleri, bu borçlar›n
31.12.2005 tarihi itibariyle mevcut
olup 1.1.2006’ya sarkan bakiyeleri
için se 5520 say›l› Kanun’un düzenlemeleri geçerli olacakt›r.
Örne¤in, bir kurumlar vergisi mükellefinin, 2005 ve öncesinde ald›¤›
borçlar 5422 say›l› Kanun’un 16 nc›
maddesi uyar›nca örtülü sermaye niteli¤i arzediyorsa bu borçlara yürüten
faizler 2005 y›l›nda örtülü sermayeye
yürütülen faiz olarak dikkate al›nabilecekken, bu borcun 1.1.2006’ya sarkan bakiyesi, 5520 say›l› Kanun’un
12 nci maddesindeki koflullar yoksa
örtülü sermaye olarak addedilemeyecek ve buna iliflkin faizler örtülü sermayeye yürütülen faiz olarak nitelendirilemeyecektir. Bu durum mükellefin lehinedir ve kanun koyucunun tercihidir.
Ancak 2006 öncesinde do¤mufl olup
eski mevzuata göre örtülü sermaye
say›lmayan borcun 1.1.2006 –
21.6.2006 tarihleri aras›nda örtülü
sermaye say›lmas› hukuka ayk›r›l›kt›r.
4.2.Bir Borcun Örtülü Sermaye
Olarak Addedilebilmesi ‹çin
Aranacak Kriterler :
5520 say›l› Kanun ile bir borcun örtülü sermaye olarak nitelendirilebilmesi
için aran›lacak kriterler afla¤›da belirtilmifltir ;
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4.2.1. Borçlanma, Kurumun
Ortaklar›ndan Veya Ortaklar›yla
‹liflkili Kiflilerden Yap›lmal›d›r :
Bir borcun örtülü sermaye olarak nitelendirilebilmesi için öncelikle o borcun, flirketin ortaklar›ndan veya bu
ortaklar›yla iliflkili kiflilerden al›nmas›
gerekmektedir. Bu anlamda 5422 say›l› Kanun’daki eski düzenlemede oldu¤u gibi bir kurumun örne¤in ifltiraklerinden, ifltiraklerinin ilgili bulundu¤u kiflilerden veya devaml› ve s›k›
bir ticari münasebet içinde bulundu¤u kiflilerden yapt›¤› borçlanmalar,
e¤er bunlar kurumun orta¤›n›n iliflkili
oldu¤u kiflilerden de¤ilse, örtülü sermaye olarak nitelendirilemeyecektir.
Maddenin 3/a f›kras›nda ortakla iliflkili kifli, orta¤›n do¤rudan veya dolayl› olarak en az %10 oran›nda orta¤›
oldu¤u veya en az bu oranda pay veya kar pay› hakk›na sahip oldu¤u bir
kurumu ya da do¤rudan veya dolayl›
olarak, orta¤›n veya ortakla iliflkili bu
kurumun sermayesinin pay veya kar
pay› hakk›na sahip hisselerinin en az
%10’unu elinde bulunduran bir gerçek kifli veya kurumu ifade etti¤i belirtilmifltir.
Buna göre bir borcun örtülü sermaye
olarak nitelendirilebilmesi için öncelikle bu borcun kurumun ortaklar›ndan veya ortaklar›yla iliflkili kiflilerden
al›nmas› gerekir. Borç al›nan orta¤›n
flirketteki pay oran›n›n bir önemi yokHakemsiz Yaz›lar
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tur. fiu kadar ki ‹MKB’de ifllem gören
ortakl›klarda örtülü sermayeden sözedebilmek için orta¤›n en az %10
oran›nda pay›n›n olmas› gerekmektedir. Ama bu ‹MKB’de ifllem gören hisselerin sahipleri için geçerli bir kural
olup, bu flirketlerin ‹MKB’de ifllem
görmeyen hisselerinin sahipleri için
bu tür bir asgari oran›n aranmayaca¤› anlafl›lmaktad›r. (Halbuki hisseleri
‹MKB’de ifllem görmeyen flirketler
için de bir asgari ortakl›k oran›n›n
aranmas› gerekirdi)
fiirkette pay sahibi olmayan, fakat intifa senedi sahibi olan veya bir hisse
senedi üzerinde lehine intifa hakk› temin edilen kiflilerden yap›lan borçlanmalarda örtülü sermayeden söz edilmemesi gerekir. Çünkü bunlar yasal
olarak flirketin orta¤› olmay›p sadece
kardan veya tasfiye kal›nt›s›ndan pay
almak gibi haklara sahiptirler.
Di¤er yandan flirkete ortak de¤ilken
borç vermifl bir kiflinin daha sonra ortak olmas› durumunda, sadece ortakl›k dönemindeki borçlanmalar için örtülü sermayenin varl›¤›ndan söz etmek gerekir. Ayn› flekilde ortakken
borç verip, daha sonra ortakl›ktan ayr›lanlarda da sadece ortakl›k dönemine rastgelen dönemin esas al›nmas›
gerekir.
Ortakla iliflkili kiflilere gelince, bunlar
yukar›da verilen tan›mlamaya göre,
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• Orta¤›n do¤rudan veya dolayl› olarak en az %10 oran›nda orta¤› oldu¤u kurumlar,
• Orta¤›n en az %10 oy veya kar pay› hakk›na sahip oldu¤u kurumlar,
• Do¤rudan veya dolayl› olarak orta¤›n veya ortakla iliflkili kurumun sermayesinin, oy veya kar pay› haklar›na
sahip hisselerinin en az %10’unu
elinde bulunduran gerçek kifliler veya
kurumlar,
fleklinde s›ralanabilir. Bu oranlar,
borç veren ortaklar ve ortaklar›n iliflkili bulundu¤u kifliler için topluca dikkate al›nacakt›r.
Buna göre, flirketin orta¤›n›n
%10’dan daha az pay sahibi oldu¤u
bir kurum e¤er bu orta¤›n orta¤› oldu¤u baflkaca flirketler vas›tas›yla dolayl› bir pay› yoksa ortakla iliflkili kifli
olarak addedilemeyecektir. Ancak örne¤in bir flirketin orta¤› bir baflka flirketin %10 veya daha fazla pay›na sahipse ve orta¤› oldu¤u bu flirket di¤er
flirkete borç veriyorsa, bu iki flirket
aras›ndaki borçlanma örtülü sermaye
olarak nitelendirilebilecektir.
Bunlar›n d›fl›nda, kurumlar›n devaml›
ve s›k› bir münasebet içinde oldu¤u,
örne¤in distrübitörlük iliflkisi içerisinde bulundu¤u bir flirket veya kifliyle
aras›ndaki borçlanmalarda, e¤er ortakl›k veya ortakla iliflkili kifli anlam›nda bir iliflkisi yoksa, örtülü sermayenin varl›¤›ndan söz edilemeyecektir.
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Hat›rlanaca¤› gibi 5422 say›l› Kanun’un 16 nc› maddesinde yer alan
eski düzenlemede, bu iliflki dahi örtülü sermayeye hayat verebiliyordu.
4.2.2. Kullan›lan Borç, Kurumun
Dönembafl› Öz Sermayesinin Üç
Kat›n› Geçmelidir :
Kurumun ortaklar› veya ortaklarla iliflkili kiflilerden yapt›¤› borçlanmalarda,
borç tutar› flirketin hesap dönemi bafl›ndaki VUK hükümlerine göre belirlenen öz sermayenin üç kat›n› aflmazsa, örtülü sermaye say›lamayacak,
aflarsa aflt›¤› müddetçe ve aflt›¤› tutarla s›n›rl› olmak üzere örtülü sermaye say›lacakt›r.
Borcun ne kadarl›k bir süreyle kullan›ld›¤›n›n bir önemi bulunmamaktad›r. Yani eski düzenlemede oldu¤u
gibi devaml›l›k kriteri aranmamaktad›r. Bu anlamda bir günlük bir borç
bile, di¤er unsurlar sa¤lan›yorsa örtülü sermaye olarak nitelendirilebilecektir.
Di¤er yandan sadece iliflkili flirketlere
finansman temin eden kredi flirketlerinden yap›lan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla iliflkili kifli say›lan
banka veya benzeri kredi kurumlar›ndan yap›lan borçlanmalar %50 oran›nda dikkate al›nacakt›r. Burada
bahsi geçen benzer kredi kuruluflundan maksad›n ne oldu¤u kanundan
Hakemsiz Yaz›lar
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anlafl›lmamakla beraber, özel finans
kurumlar›, faktoring flirketleri, leasing flirketleri, bankerlik vasf› tafl›yan
flirketler gibi as›l amac› fon kulland›rmak olan flirketlerin bu manada de¤erlendirilmesi gerekti¤i görüflündeyiz.
Bu kriter aç›k bir kriter gibi görünmekle beraber, bize göre bünyesinde
önemli sorunlar bar›nd›rmaktad›r.
Bunlar afla¤›daki gibi s›ralanabilir :
• Vergi Usul Kanunu uyar›nca tespit
edilmifl hesap dönemi bafl›ndaki özsermayeden kas›t nedir ?
• Her türlü borçlanma örtülü sermaye olarak de¤erlendirilebilecek midir ?
• Kurumun ortaklar› veya ortaklarla
iliflkili kiflilerden ald›¤› borçlar özsermaye ile yap›lacak k›yaslamada topluca m› nazara al›nacakt›r ?
Bu sorunlara iliflkin görüfllerimiz afla¤›da bilgilerinize sunulmufltur :
4.2.2.1.Vergi Usul Kanunu Uyar›nca
Tespit Edilmifl Hesap Dönemi
Bafl›ndaki Öz Sermayeden Kas›t
Nedir ?
VUK’nunda bir öz sermaye tan›mlamas› vard›r. Bu tan›mlama Kanun’un
“Bilanço” bafll›kl› 192 nci maddesinde yer almaktad›r. An›lan madde flöyledir:
“Bilanço, envanterde gösterilen k›ymetlerin tasnifli ve karfl›l›kl› olarak de¤erleri itibariyle tertiplenmifl hulasas›d›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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Bilanço aktif ve pasif olmak üzere iki
tabloyu ihtiva eder.
Aktif tablosunda mevcutlar ile alacaklar (ve varsa zarar), pasif tablosunda borçlar gösterilir.
Aktif toplam› ile borçlar aras›ndaki
fark, müteflebbisin iflletmeye mevzu
varl›¤›n› (Öz sermayeyi) teflkil eder.
Öz sermaye pasif tablosuna kaydolunur ve bu suretle aktif ve pasif tablolar›n›n toplamlar› denkleflir. ‹htiyatlar
ve kar ayr› gösterilseler dahi öz sermayenin cüzileri say›l›rlar.”
Bu tan›mlamaya göre, örne¤in zarar
aktif toplam›na dahil olup, öz sermaye içinde yer almamaktad›r. Yine
VUK’ndaki bu tan›mlama esas al›nacak olursa, örne¤in iflletmenin ortakl›¤›ndan alaca¤› olan ödenmemifl sermaye aktif tablosunda yer al›rken, öz
sermaye mevcutlar› aras›nda negatif
bir faktör olamayacakt›r.
Görüldü¤ü üzere VUK’nun bu öz sermaye tan›mlamas›, halen uygulanagelen çeflitli standartlarla örtüflmeyen ve günümüz ihtiyaçlar›na cevap
vermeyen bir tan›mlama olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Bu konuda baflvurulabilecek bir baflka yasal kaynak da yine VUK’nun
175 nci maddesidir. Bu maddeye göre mükellefler VUK’nun defter tutma
ile ilgili mevcut ve esaslar›na uymak
flart›yla, defter ve muhasebelerini iflHaziran - Temmuz
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lerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda tanzim etmekte
serbesttirler. Ancak Maliye Bakanl›¤›
muhasebe standartlar›, tek düzen hesap plan› ve mali tablolar›n ç›kar›lmas›na iliflkin usul ve esaslar› tespit etmeye, bunlar› mükellef, flirket ve iflletme türleri itibariyle uygulatmaya
ve buna iliflkin di¤er usul ve esaslar›
belirlemeye yetkilidir.
Nitekim Bakanl›k bu maddeden ve yine VUK’nun mükerrer 257 nci maddesinden ald›¤› yetkiyle, 1 s›ra no.lu
ve takiben 13 adet daha Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ç›karm›fl, bu tebli¤lerde, iflletmelerin
uymas› gereken muhasebe standartlar›n› belirlemifltir.
1 s›ra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ile muhasebenin
temel kavramlar›, muhasebe politikalar›n›n aç›klanmas›, mali tablo ilkeleri,
mali tablolar›n düzenlenmesi ve sunulmas› ve tek düzen hesap plan› ve
iflleyifli konular›ndaki usul ve esaslar
belirlenmifltir. Bu Tebli¤ ile belirlenen
esaslar çerçevesinde iflletmeler muhasebelerini tutmak ve mali tablolar›n› ç›karmak zorundad›rlar.
Uzun y›llard›r uygulanan bu sistem,
esas itibariyle ilkeleri ve bu ilkeler çerçevesinde muhasebenin hangi kurallara göre tutulaca¤›n› belirlemektedir. Ancak bu ilkeler her iflletmece
farkl› flekilde alg›lanabilmekte, ya da
Haziran - Temmuz
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farkl› güdülerle birbirinden farkl› muhasebe politikalar› izlenebilmektedir.
Örne¤in kimi iflletmeler, ihtiyatl›l›k
prensibi gere¤i gelecekde ortaya ç›kmas› muhtemel çeflitli gider ve zararlar için çeflitli karfl›l›klar ay›rmakta, kimileri ise mali tablolar›n› olumlu gösterebilmek amac›yla bu tür karfl›l›klardan kaç›nabilmektedirler. Bu ve bunun gibi di¤er farkl› uygulamalar, iflletmelerde birbirinden farkl› sonuçlar
ç›karmakta ve büyük ölçüde karl›l›¤a
ba¤l› olan öz sermayeler buna göre
yüksek veya düflük ç›kabilmektedir.
Ya da Sermaye Piyasas› Mevzuat›na
tabi iflletmeler bu mevzuat›n emretti¤i standartlar› uygulamakta, yine
banka ve benzeri finans kurulufllar›
da BDDK taraf›ndan öngörülen kurallar› uygulamakta, bunlar da büyük ölçüde Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebli¤i’ndeki ilkelerle örtüflmekte ancak bunlarda baz› uygulamalar bu tür otoritelere ba¤l› olmayan iflletmelere göre zorunlu bulunmaktad›r. Hatta bunlar büyük ölçüde
uluslararas› muhasebe ve mali tablo
standartlar›na uygun muhasebe tutmakta ve haliyle Türkiye’de bir muhasebe standartlar› karmaflas› yaflanmaktad›r.
Hatta bu ihtiyaca binaen Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu kurulmufl,
bu Kurul da Türkiye Muhasebe Standartlar›n› yay›mlam›flt›r. Bu standartHakemsiz Yaz›lar
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lar, yak›nda yasalaflmas› beklenen yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyulmas›
zorunlu kurallar haline gelecektir.
Sözün özü fludur ki, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen standart bir öz sermaye kavram›ndan
bahsetmek mümkün de¤ildir. Haliyle
ortaklar› ve ortaklar›yla iliflkili kiflilerden borçlanan kurumlar, örtülü sermaye durumuna düflmemek için öz
sermayelerini en yüksek k›lan uygulamalar› tercih edecekler ve bu vergilemede tabir yerindeyse keyfilikler yaratacakt›r. Hatta Sermaye Piyasas›
Kanunu’na tabi iflletmeler ihtiyatl›l›k
prensibi gere¤i çeflitli karfl›l›klar ay›rmak zorunda olduklar›ndan, bu mevzuata tabi olmayanlar ise karfl›l›klar
ay›rmak zorunda olmad›klar›ndan,
bir eflitsizlik durumuyla karfl› karfl›ya
kal›nacakt›r.
Bizim bu konudaki görüflümüz,
TMSK taraf›ndan belirlenen standartlar yürürlü¤e girinceye kadar mevcut
mali tablolardaki öz sermayelere Türkiye Muhasebe Standartlar› uygulamaya baflland›¤›nda ise bu standartlara uygun mali tablolardaki öz sermayelere itibar edilmesidir.
4.2.2.2.Her Türlü Borçlanma Örtülü
Sermaye Olarak
De¤erlendirilecek midir ?
5520 say›l› Kanun’un 6 nc› f›kras›nda
hangi borçlanmalar›n örtülü sermaye
say›lmayaca¤› belirtilmifltir. Bu düzenHakemsiz Yaz›lar
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lemeye göre örtülü sermaye say›lmayacak borçlanmalar afla¤›dakilerden
ibarettir :
• Kurumlar›n ortaklar›n›n veya ortaklarla iliflkili kiflilerin sa¤lad›¤› gayrinakdi teminatlar karfl›l›¤›nda üçüncü kiflilerden yap›lan borçlanmalar ;
Buna göre örne¤in orta¤›n flahsi kefaleti, malvarl›¤› vb. teminatlar› karfl›l›¤› bir bankadan al›nm›fl kredinin örtülü sermaye niteli¤i yoktur. Ya da
ortaktan al›nm›fl bir teminat mektubu karfl›l›¤›nda sat›c›lardan yap›lan
mal borçlanmalar› da örtülü sermaye
say›lamaz.
• Kurumlar›n ifltiraklerinin, ortaklar›n›n veya ortaklarla iliflkili kiflilerin,
banka ve finans kurumlar›ndan ya da
sermaye piyasalar›ndan temin ederek
ayn› flartlarla k›smen veya tamamen
kulland›rd›¤› borçlanmalar;
Bu türlü uygulamalarla s›kça karfl›
karfl›ya gelinmektedir. Banka ve benzeri kurulufllar, kredibilitesi daha yüksek olan grup flirketlerine kredi kulland›rmakta, bunlar da ald›klar› kredileri ihtiyac› olan grup flirketlerine aktarmaktad›rlar. Ya da gruba dahil bütün flirketlerin ayr› ayr› kredi ald›¤›nda daha kötü flartlarda kullanabildikleri kredi, tek elden al›nd›¤›nda daha
uygun olabilmekte, tek elden al›nan
bu krediler yine ihtiyaç içerisindeki
grup flirketlerine da¤›t›labilmektedir.
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Bu gibi durumlarda, al›nan kredinin
masraflar›n›n birebir yans›t›lmak üzere grup flirketlerine da¤›t›lmas› kofluluyla bu borçlanmalar da yine örtülü
sermaye say›lmayacakt›r. Ama farkl›
flartlar uygulan›rsa bunlar örtülü sermaye say›labilece¤i gibi, transfer fiyatland›rmas› yoluyla kazanc›n örtülü
yoldan da¤›t›ld›¤› iddias›yla dahi karfl›
karfl›ya kal›nabilecektir.
• 5411 say›l› Bankac›l›k Kanuna göre
faaliyette bulunan bankalar taraf›ndan yap›lan borçlanmalar;
Buna göre bankalar, ortaklar› veya
ortaklar›yla iliflkili kiflilerden borçlansalar bile bunlar di¤er flartlar sa¤lansa dahi örtülü sermaye olarak addedilemeyecektir. (Bankalar örtülü sermaye uygulamas›ndan muaf tutulmufltur)
• 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu kapsam›nda faaliyet gösteren finansal kiralama flirketleri, 90 say›l›
Ödünç Para Verme ‹flleri Hakk›nda
Kanun Hükmünde Kararname kapsam›nda faaliyet gösteren finansman
ve faktoring flirketleri ile ipotek finansman kurulufllar›n›n bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortaklarla
iliflkili kifli say›lan bankalardan yapt›klar› borçlanmalar (Söz konusu finansman kurulufllar› da örtülü sermayeden muaft›r.)
Düzenlemeye göre yukar›da belirtilenler d›fl›nda kalan her türlü borçlanHaziran - Temmuz
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ma (flartlar›n sa¤land›¤› ortaya konulmak suretiyle) örtülü sermaye say›labilecektir.
Kurumlar›n, ortaklar› veya ortaklar›yla iliflkili kiflilerden yapaca¤› finansman amaçl› borçlanmalar zaten bugüne kadar, eski 5422 say›l› Kanun
düzenlemeleri uyar›nca gerekli di¤er
koflullar›n (devaml›l›k ve öz sermayeye oran›n›n emsali kurumlar›nkine
nazaran yüksek olmas›) varl›¤› halinde örtülü sermaye olarak de¤erlendirilebiliyordu. Ancak ticari iliflkiler dolay›s›yla oluflan cari hesap iliflkileri,
genellikle devaml›l›k unsurunu içinde
bar›nd›rmad›¤›ndan örtülü sermaye
olarak addedilmiyor, bu suretle yap›lan tarhiyatlar Dan›fltay taraf›ndan
büyük ölçüde itibar görmüyor idi. Oysa bu yeni düzenlemeye göre, borçlanma iliflkisi ister nakit verilerek, isterse mal ve hizmet al›m-sat›m› dolay›s›yla oluflsun, devaml›l›k flart› aranmad›¤›ndan, örtülü sermaye olarak
addedilebilecektir.
Di¤er yandan özelikle mal ticaretinde
bulunan veya eski düzenlemelere göre hareket ederek finansman iliflkilerini ona göre ayarlayan firmalara, düzenleme 1.1.2006 tarihinden itibaren yap›lmak suretiyle kötü bir sürpriz yap›lm›flt›r. Pek çok firma fark›na
varmadan örtülü sermaye durumuna
düflmüfl ilk geçici vergi döneminde
vergi ziya›na sebebiyet vermifltir. Üs-
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tüne üslük Sirkülerimizin sonraki bölümlerinde de tart›fl›laca¤› üzere, örtülü sermaye üzerinden yürütülen faiz, kur fark› ve benzeri giderlerin katma de¤er vergilerinin bu güne kadar
indirilmifl olmas› ama bunun
KDVK’nun 30/d maddesine ayk›r›
düfltü¤ünün iddia edilebilecek olmas›
sürprizi daha da kötülefltirmifltir. Bu
tür sürprizlerin hukukta yeri yoktur
ve olmamal›d›r. Bu gibi durumda
olanlara yap›lacak tarhiyatlar›n, Anayasan›n geriye yürümezlik ilkesinden
hareketle yarg› mercilerinde itibar
görmeyece¤ini düflünüyor ve diliyoruz.
4.2.2.3. Pazarlama fiirketlerinin
Durumu :
Uygulamada s›kça görüldü¤ü üzere,
imalatç› firman›n yine gruba dahil pazarlama flirketi arac›l›yla mallar›n› pazarlamas› örne¤inde oldu¤u gibi, pazarlama flirketlerinin öz sermayesinin
üç kat›n› aflan cari hesap borçlar› dolay›s›yla oluflan faiz, vade fark›, kur
fark› vb. gider unsurlar›, pazarlama
flirketinde gider yaz›lamayacakt›r.
Her ne kadar düzenlemede bir borcun örtülü sermaye say›labilmesi için
iflletmede kullan›lmas› flart› aranm›flsa ve grup flirketleri aras›ndaki malal›m sat›m ilifliklerinde genellikle piyasaya uygulanan vade, grup flirketleri
aras›nda da uyguland›¤›ndan bir kaynak kullan›m›ndan ve örtülü serma-
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yeden söz edilmemesi gerekirse de
bu durumun yine de tarhiyat riski yaratt›¤› meydandad›r.
Oysa, pazarlama flirketleri örne¤inde
oldu¤u gibi, ticari iliflkiden kaynaklanan cari hesap iliflkilerinde, taraflar
aras›nda uygulanan vadelerin de ticari teamüllere uygun olmas› kayd›yla,
örtülü sermayeden söz edilmemesini,
Maliye ‹daresi’nin de bunu bu flekilde
yorumlamas› gerekti¤ini düflünüyoruz.
Pratikte pazarlama flirketlerinin öz
sermaye yap›lar›n›n genellikle çok zay›f oldu¤u düflünülürse bu durum iflletmeleri, pazarlama flirketlerinin kapat›lmas› veya onlarla birleflilmesi veya onlar› faaliyetsiz b›rakarak pazarlaman›n do¤rudan imalatç› firmalar
taraf›ndan yap›lmas›, gibi yollara itecektir. Bu gibi durumda olan grup flirketlerinin mevcut hallerini gözden
geçirerek gerekli tedbirleri almalar›
gerekecektir.
4.2.2.4.Kurumlar›n Ortaklar› Veya
Ortaklarla ‹liflkili Kiflilerden Ald›¤›
Borçlar, Özsermaye ‹le Yap›lacak
K›yaslamada Topluca m› Nazara
Al›nacakt›r?
Kurumlar›n, ortaklar› veya ortaklarla
iliflkili kiflilerden yapaca¤› borçlanmalar›n özsermayenin üç kat›n› geçip
geçmedi¤inin tespitinde ayr› ayr› m›
yoksa topluca m› nazara al›naca¤›
maddede aç›kça belirtilmemifltir.
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Maddenin 5’inci f›kras›ndaki “yukar›da belirtilen oranlar, borç veren ortaklar ve ortaklar›n iliflkide bulundu¤u kifliler için topluca dikkate al›n›r.”
ifadesinden kast›n sadece ortakla iliflkili kiflilerin tespiti için aran›lan %
10’luk ortakl›k oran›n›n belirlenmesinde bunlar›n pay oranlar›n›n toplanarak % 10’u afl›p aflmad›¤›n›n araflt›r›laca¤› fleklinde mi anlafl›laca¤› yoksa bu ifadenin ortaklar veya ortakl›kla iliflkili kiflilerden yap›lan borçlanmalarda, bunlar›n toplam›n›n özsermayenin üç kat›n› aflmas›nda da m› dikkate al›naca¤› aç›kça anlafl›lmamaktad›r. Bize göre bu düzenlemedeki
“oranlar” ibaresinden hareketle bu
hükmün sadece ortaklarla iliflkili kiflilerin tespiti için aran›lan % 10’luk ortakl›k pay›n›n hesab›nda geçerli olmas› gerekir. Zira ortak veya ortakla
iliflkili kiflilerden yap›lan borçlanmalar›n özsermayenin üç kat›n› afl›p aflmad›¤›n›n tespitinde herhangi bir oranlama yoktur. Bir baflka deyiflle, bir kurum ortak veya ortakla iliflkili kiflilerden borçland›¤›nda, bunlardan özsermayenin üç kat›n›n alt›nda kalanlar için her hangi bir problem olmamal›d›r. Bununla birlikte maddenin
gerekçesinde verilen örnekte, borç
veren ortaklar ayr› ayr› de¤il topluca
nazara al›nm›flt›r. Bakanl›¤›n de¤erlendirmesinin de yukar›da belirtilen
ikinci görüfl çerçevesinde olaca¤› çok
muhtemeldir.
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5. KUR FARKLARI DA TIPKI FA‹ZLER
G‹B‹ ÖRTÜLÜ SERMAYEDEN
KAYNAKLANDI⁄INDA G‹DER
YAZILAMAYACAKTIR :
5422 say›l› Kanun’un 15’inci madde
düzenlenmesinde, sadece örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin kabul edilmeyece¤i
belirtilmiflken, 5520 say›l› Kanun’un
11’inci maddesinde, faizlerin yan› s›ra kur farklar› ve benzerlerinin de kabul edilmeyece¤i belirtilmifltir. Bu suretle Kanun koyucu, eski uygulamadaki örtülü sermayeye yürütülen kur
farklar›n›n gider olarak kabul edilip
edilmeyece¤i tart›flmas›na son vermifltir. Esasen kur fark› ve faiz, birbirinden tamamen farkl› fleyler oldu¤undan, baflka hükümlerin yorum ve
uygulamas›nda, örtülü sermaye maddesi dayanak gösterilerek kur farklar›na faiz muamelesi veya yak›flt›r›lmas› yap›lmamal›d›r. 2006 öncesi dönemlere iliflkin olarak yap›lmas› muhtemel örtülü sermaye tarhiyatlar›nda
kur farklar›n›n reddedilmesi halinde
bunlar›n yukar›da belirtilen durum
delil gösterilerek yarg›da düflürülmesi
muhtemeldir. Nitekim eski uygulamaya yönelik Dan›fltay Kararlar›nda,
kur farklar›n›n örtülü sermayeye yürütülen faiz olmad›¤› gerekçesiyle
reddedilemeyece¤i yönünde anlay›fl
mevcuttur.
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6. ÖRTÜLÜ SERMAYEYE YÜRÜTÜLEN
FA‹Z, KUR FARKI VE BENZERLER‹N‹N
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
KARfiISINDAK‹ DURUMU :
Bilindi¤i gibi Maliye Bakanl›¤›, finansman iliflkilerinden kaynaklanan faiz,
kur fark› vb. bedellerin, bir finansman hizmetinin karfl›l›¤› olmas› dolay›s›yla KDV’ne tabi oldu¤u görüflündedir.
Mal ve hizmet sat›fllar›ndan kaynaklanan vade farklar›n›n ise KDVK’nun
24’ncü maddesinde aç›kça belirtilmesi nedeniyle KDV’ne tabi oldu¤u tart›flmas›zd›r.
Di¤er yandan KDVK’nun 30’ncu
maddesinin birinci f›kras›n›n (d) bendinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›na göre kazanc›n tespitinde
indirimi kabul edilmeyen giderler dolay›s›yla ödenen katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›lamayaca¤›na
hükmolunmufltur.
Buna göre, KDV mükellefi olan ortaklar veya ortaklarla iliflkili kifliler, verdikleri borçlara veya mal veya hizmet
sat›fllar›ndan kaynaklanan alacaklar›na yürüttükleri faiz, vade fark›, kur
fark› gibi unsurlar üzerinden fatura
kesip KDV hesaplad›klar›nda bunlar›n
örtülü sermaye say›lan k›sm›na isabet
edenleri, indirim konusu yap›lamayacakt›r. Örne¤in yabanc› ortaktan al›nan borçlar üzerinden yürütülen faizlere sorumlu s›fat›yla KDV hesaplay›p
Hakemsiz Yaz›lar
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ödeyen ya da yabanc› orta¤›ndan
mal alan ve bu nedenle hissedar›na
borçlanan bir kurum, bunlar›n örtülü
sermaye niteli¤indeki k›sm› üzerinden hesaplanan faiz, vade fark› ve
kur fark› KDV’lerini indirim konusu
yapamayacakt›r.
7. ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZER‹NDEN
YÜRÜTÜLEN FA‹Z VE BENZERLER‹N‹N
BORÇLU KURUM VE ALACAKLI
ORTAK VEYA ORTAKLA ‹L‹fiK‹L‹
K‹fi‹LER NEZD‹NDE DÜZELT‹LMES‹ :
Maddenin son f›kras›nda, örtülü sermaye üzerinden kur fark› hariç, faiz
ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar›n, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›n›n uygulanmas›nda
gerek borç alan gerekse borç veren
nezdinde, örtülü sermaye flartlar›n›n
gerçekleflti¤i hesap döneminin son
günü itibariyle da¤›t›lm›fl kar pay› veya dar mükellefler için ana merkeze
aktar›lan tutar say›laca¤›, daha önce
yap›lan vergilendirme ifllemlerinin,
tam mükellef kurumlar nezdinde yap›lacak düzeltmede örtülü sermayeye iliflkin kur farklar›n› da kapsayacak
flekilde taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilece¤i, flu kadar
ki bu düzeltmenin yap›labilmesi için
örtülü sermaye kullanan kurum ad›na tarh edilen vergilerin kesinleflmesinin ve ödenmesinin flart oldu¤u belirtilmifltir.
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Bu f›kran›n gerekçesi afla¤›daki gibidir :
“Maddenin yedinci f›kras›nda ise, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya
hesaplanan faizlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›n›n uygulanmas›nda, gerek borç alan gerekse borç
veren nezdinde, örtülü sermaye flartlar›n›n gerçekleflti¤i hesap döneminin
son günü itibar›yla da¤›t›lm›fl kâr pay› veya dar mükellefler için ana merkeze aktar›lan tutar say›laca¤› hüküm
alt›na al›nm›flt›r. Bu flekilde da¤›t›lm›fl
kar pay›n›n net kâr pay› tutar› olarak
kabul edilmesi ve brüte tamamlanmas› sonucu bulunan tutar üzerinden ortaklar›n hukuki niteli¤ine göre
belirlenen oranlarda vergi kesintisi
yap›lacakt›r.
Böylece, bir kurumda örtülü sermaye
flartlar›n› tafl›mas› sebebiyle indirimi
reddedilen borçlar için nakden veya
hesaben ödenen faizlerin, mükerrer
vergilemeyi önlemek amac›yla elde
eden yönünden kâr pay› olarak yeniden tasnif edilmesi ve buna göre gerekli düzeltmelerin yap›lmas› amaçlanm›flt›r. Ancak düzeltme ifllemi, sadece taraf olan mükellefler nezdinde
yap›lacak olup bu mükelleflerin ortaklar›na iliflkin daha alt kademelerde
düzeltme yap›lmas› söz konusu olmayacakt›r.
Ödenen faizin reddedilmesi nedeniyle her borç veren yönünden kâr pay›
Haziran - Temmuz
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olarak kabul edilecek tutarlar, reddedilen faiz tutar›na, borç verenlerin
verdikleri borçlar›n toplam borca oran› dikkate al›narak belirlenecektir.”
Gerekçede verilen örne¤in, borç/özsermaye oran›n›n 3 : 1 olarak yasalaflt›¤› dikkate al›narak revize edilmifl hali flöyledir :
“-Ortak (A) n›n borç verdi¤i tutar 100,
- Ortak (B) nin borç verdi¤i tutar 200,
- Ortak (C) Bankas›n›n borç verdi¤i tutar ise 400 ve
‹flletme öz sermayesinin 150 birim oldu¤u varsay›m› ile, toplam borcun
450 birimi aflan k›sm› örtülü sermaye
say›lacak; bu hesaplamada ortak
(C)’nin banka olmas› nedeniyle verdi¤i borç tutar›n›n % 50’si olan (400/2=)
200 birim dikkate al›nacakt›r.
Buna göre, örtülü sermaye say›lacak
olan tutar [ (100 + 200 + 200) – (3 x
150) =] 50 birim olup bu tutar›n da¤›l›m› afla¤›daki gibidir : {Ortaklara
isabet eden örtülü sermaye tutar› =
(Orta¤›n borç verdi¤i tutar/Örtülü
sermayenin hesab›nda dikkate al›nacak toplam borç tutar›) x Örtülü sermaye tutar›}
- Ortak (A) için {(100/500) x 50 =} 10,
- Ortak (B) için {(200/500) x 50 =} 20,
- Ortak (C) için {(200/500) x 50 =} 20 ve
birime isabet eden tutarlar, ortaklara
isabet eden k›s›m olarak dikkate al›nacakt›r.”
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Bu f›kra hükmü gere¤i, örtülü sermaye kullanan flirketin, örtülü sermaye
say›lan borçlanmalara iliflkin k›sma
isabet eden faiz, kur fark› ve benzerlerine iliflkin k›sm› kurumlar vergisine
esas kazanc›n tespitinde gider olarak
dikkate almamas› veya bunun bir vergi incelemesi sonucu ortaya ç›kmas›
ve tarhiyat›n kesinleflmesi ve her iki
flekilde de vergilerin kesinleflerek
ödenmesi durumunda, art›k bu örtülü sermaye niteli¤indeki borçlanmalar, vergisel yönden borç niteli¤ini
kaybedecek, bu tutarlara yürütülen
faizler ve benzerleri da¤›t›lan kar pay› say›lacakt›r. F›kran›n ilk cümlesinde, “kur fark› hariç” ibaresi konularak
kur farklar›n›n kar pay› da¤›t›m› say›lmad›¤› ve düzeltilmeyece¤i fleklinde
bir prensip konulmufltur. Ancak f›kran›n ikinci cümlesinde, tam mükellef
kurumlar nezdinde yap›lacak düzeltmede kur farklar›n› da kapsayacak
flekilde düzeltme yap›laca¤› belirtilmifltir. Bundan anlafl›lan odur ki örtülü sermaye kulland›ran yani alacakl›
olan taraf›n tam mükellef kurum olmas› durumunda, kur farklar› da kar
da¤›t›m› say›lmak suretiyle düzeltmeye konu edilecek ancak alacakl› olan
taraf›n tam mükellef gerçek kifli, dar
mükellef gerçek kifli ve kurum olmas›
halinde ise kur farklar› da¤›t›lm›fl kar
pay› say›lmayarak düzeltmeye konu
edilmeyecektir.
Hakemsiz Yaz›lar
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Bu düzenlemenin mant›¤›, örtülü sermayeye yürütülen kur farklar›n›n
borçlu olan tarafta gider yaz›lmazken
alacakl› olan tam mükellef kurumda
gelir yaz›larak vergilemesini önlemektedir. Orta¤›n tam mükellef gerçek
kifli, dar mükellef gerçek kifli ve kurum olmas› durumunda kur farklar›
zaten bunlar›n geliri say›lmad›¤› ve
bunlar nezdinde vergilenmedi¤i hususu dikkate al›nd›¤›nda bunlarda zaten bir mükerrer vergileme durumu
ortaya ç›kmayacak ve haliyle düzeltmeye de gerek kalmayacakt›r. Türkiye’deki dar mükellef kurumlar aç›s›ndan bunlar›n orta¤› olan ana merkezler için de durum ayn›d›r. Orta¤›n kurumlar verisinden muaf kurumlar olmas› durumunda da bize göre yine
kur farklar›n›n düzeltilmesine gerek
yoktur. Zira bunlar alacakl› kurumun
nezdinde yine vergilendirilmeyecektir
Sözkonusu düzeltme ifllemi neticesinde, alacakl› olan taraf›n alacak faizi
niteli¤indeki geliri, temettü geliri haline dönüflecek ve vergileme ifllemleri
buna göre yap›lacakt›r. Buna göre örtülü sermaye kullanan borçlu kurumlar, alacakl› taraf›n tam mükellef kurum olmas› halinde faiz, kur fark› ve
benzerlerini, alacakl› taraf›n tam mükellef gerçek kifli, dar mükellef gerçek kifli ve kurum veya kurumlar vergisinden muaf kurumlar olmas› durumunda ise sadece faiz ve benzerleriHaziran - Temmuz
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ni hesap döneminin son günü itibariyle da¤›t›lan net kar pay› olarak kabul etmek ve bunlar› o günün geçerli stopaj aran› ile brütlefltirerek (halen
bu oran% 10 olup, vergi anlaflmalar›nda farkl› oranlar olabilir) hesaplad›klar› stopajlar› beyan edip ödemek
durumundad›rlar.
Örne¤in hesap dönemi takvim y›l›
olan bir kurum, cari y›lda katlanmak
zorunda kald›¤› örtülü sermayeden
kaynaklanan faiz ve benzerlerini hesaplad›ktan sonra geçerli stopaj oran›
ile buldu¤u stopajlar› Aral›k için verece¤i muhtasar beyanname ile Ocak
ay›nda beyan edip ödeyecektir. Örtülü sermaye kulland›ran alacakl› taraf›n tam mükellef kurum olmas› durumunda ayn› fley kur farklar› için de
yap›lacakt›r.
Kanunda bu düzeltmenin yap›labilmesi için örtülü sermayeye yürütülen
faiz, kur fark› ve benzerleri üzerinden
hesaplanan vergilerin kesinleflmifl ve
ödenmifl olmas› flart› aranm›flt›r. Hesap döneminin son günü itibariyle
da¤›t›lm›fl say›lacak kar paylar› için
yap›lacak bu düzeltme iflleminde, henüz borçlu olan taraf›ndan kurumlar
vergisi beyannamesi verilmemifl oldu¤undan, bu giderlere isabet eden kurumlar vergisinin kesinleflmifl ve
ödenmifl oldu¤undan bahsedilemese
de, kurumlar vergisi beyannamesinde bu tutarlar gider olarak nazara
Haziran - Temmuz
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al›nmayarak geçmifl dönem itibariyle
yap›lan düzeltme ifllemi bu suretle
mesnet kazanm›fl olacakt›r. Örtülü
sermayeye yürütülen faiz, kur fark›
ve benzerlerinin gider meyan›ndan ç›kar›lmas› iflleminin kurumun kendi
iradesiyle de¤ilde; vergi incelemesi
neticesinde ortaya ç›kan tarhiyatla
yap›lmas› durumunda ise düzeltme
ifllemi geçmifle dönük olarak, tarhiyata iliflkin kurumlar vergisinin kesinleflip ödenmesinden sonra yap›labilecektir.
Düzeltme ifllemleri afla¤›daki gibi olmal›d›r ;
• Öncelikle örtülü sermaye kullanan
kurum, örtülü sermaye üzerinden
ödedi¤i veya hesaplad›¤› yani gider
yazd›¤› faiz, kur fark› ve benzerlerini
kurumlar vergisi beyannamesinde (ve
geçici vergi beyannamelerinde) kanunen kabul edilmeyen gider olarak kazanc›na ilave edecek ve bu suretle örtülü sermaye üzerinden herhangi bir
gider yazmam›fl olacakt›r. Ya da bunu kendi iradesiyle yapmayan kurum
nezdinde yap›lan vergi incelemesinde
bu sonucu sa¤layacak gerekli tarhiyat ifllemi yap›lacak ve bu tarhiyattan
kaynaklanan vergiler kesinleflmifl ve
ödenmifl olacakt›r.
• Örtülü sermaye kullanan kurum,
bu tutarlar› ortaklar›na da¤›tt›¤› kar
saymak suretiyle hesap döneminin
son günü itibariyle geçerli kar da¤›Hakemsiz Yaz›lar
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t›m stopaj› (halen %10 olan bu oran,
vergi anlaflmalar›nda farkl›l›k arzedebilir) üzerinden stopaj hesaplayacak
ve beyan edecektir. Örtülü sermayenin vergi incelemesi ile tespiti ve gerekli tarhiyat ifllemlerinin yap›lmas›
durumunda, inceleme elemanlar›n›n
ayr›ca da¤›t›lm›fl kar pay› say›lan bu
tutarlar üzerinden stopaj tarhiyat› da
yapacaklar› anlafl›lmaktad›r. Gerekçede, kar da¤›t›m› olarak kabul edilecek
bu tutarlar›n “net” olarak kabul edilmesi ve bunlar›n, brütlefltirilerek stopaj hesaplanmas› gerekti¤inden bahsedilmifltir. Gerekçedeki bu brütlefltirme görüflüne kat›lm›yoruz. Bize göre
stopaj, kar da¤›t›m› say›lan tutarlar›n
içinden ayr›lmal›d›r. Aksi takdirde,
stopaj k›sm› kadar bir tutar elde edilmedi¤i halde elde edilmifl bir kâr muamelesi görür. Bu tür tart›flmalara
girmemek için stopaj›n kâr da¤›t›m›
say›lan tutar içinden ayr›lmas› ve bunun ortak veya iliflkili kiflinin cari hesab›na borç kaydedilmesinde yarar
vard›r.

hil bu tutarlar› ifltirak kazanc› olarak
de¤erlendirecek ve bu nedenle verecekleri kurumlar vergisi beyannamesinde bu tutarlar› KVK’nun 5 nci
maddesinin 1 nci f›kras›n›n a/1 bendi
uyar›nca ifltirak kazanc› olarak vergiye tabi tutmayacaklard›r. (Eskiden örtülü sermaye faizini ödeyenin bu giderinin kabul edilmemesine ra¤men
ayn› faiz karfl› firmada vergilenmekte
ve mükelleflere a¤›r haks›zl›k yap›lmaktayd›.)

Ayr›ca bu stopaj›n yap›labilmesi için
alacakl› olan taraf›n tam mükellef kurum olmamas› gerekmektedir. Stopaj›n hesab›nda kur farklar› kar da¤›t›m›
olarak telakki edilmeyecek, yani kur
farklar› üzerinden stopaj hesaplanmayacakt›r.

• Ortaklar tam mükellef gerçek kifli
ise kur farklar› hariç bu tutarlar› alacak faizi olarak de¤il, temettü geliri
olarak telakki ederek, GVK’nun 86
nc› maddesindeki koflullara ba¤l› olarak beyan edecek (veya etmeyecek),
bu tutarlar üzerinden hesaplanan
stopajlar› beyannamelerinde indirim
yapacak, yapamad›¤›n›n iadesini isteyebilecektir. Durumun vergi incelemesi neticesinde düzeltilmesinin gerekmesi durumunda, (örtülü sermaye
nedeniyle ortaya ç›kan kurumlar vergisinin kesinleflmesi ve ödenmesi kofluluyla), tam mükellef gerçek kifli ortak daha önce alacak faizi olarak beyan etti¤i tutar üzerinden hesaplay›p
ödedi¤i vergi ile, kar pay› üzerinden
ödenecek vergi aras›ndaki fark›n, düzeltme yoluyla iadesini isteyebilecektir.

• Ortaklar veya ortakla iliflkili kifliler,
tam mükellef kurum ise kur fark› da-

• Ortaklar dar mükellef gerçek kifli
ve kurumlar ise örtülü sermaye kulla-
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nan kurum, kur farklar› hariç bu tutarlar› kar da¤›t›m stopaj›na tabi tutacak, yine ayn› flekilde, alacak faizi olarak GVK’nun 94 ve KVK’nun 30 ncu
maddesindeki kurallara göre stopaj
suretiyle vergilenen, bu kifli ve kurumlar, beyana tabi olmayan bu gelirleri üzerinden kesilen vergilerle,
bunlar›n kar pay› say›lmas› durumunda kesilmesi gereken vergiler aras›ndaki fark›n iadesi için düzeltme talep
edebileceklerdir.
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• Türkiye’deki dar mükellef kurumlar›n ana merkezlerine aktard›klar› tutarlar›n örtülü sermayeden kaynaklanan k›s›mlar› da yine KVK’nun 30 ncu
maddesine göre vergilenecek, daha
önce alacak faizi olarak vergilenen
tutarlar ile aradaki fark›n iadesi için
düzeltme talep edilebilecektir.
NOT :Bu yaz›n›n haz›rlanmas›nda DENET’in 2006/069 no.lu Sirkülerinden
yararlan›lm›flt›r.
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A VANSLARIN fiÜPHEL‹L‹K VE
DE⁄ERS‹ZL‹K BOYUTU

Altar Ömer ARPACI
Maliye Bakanlı¤ı Gelirler Kontrolörü
Manisa Vergi Dairesi Baflkanlı¤ı
Grup Müdürü V.

I – G‹R‹fi
vansın sözlük anlamı, “Alaca¤ına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik” olarak açıklanmıfltır. Uygulamada bir kısım ödemeler örne¤in “ön ödeme, kaparo, pey akçesi” avans kavramı içine dahil edilebilmektedir.
Ticari ve zirai kazançların elde edilmesi tahakkuk esasına ba¤lanmıfl oldu¤undan belli flartlar altında ifllemin karflılı¤ını teflkil eden bedelin tahsil edilemeyece¤inin kesinleflmesi(de¤ersiz alacak) veya böyle bir ihtimalin ortaya
çıkması(flüpheli alacak) durumunda daha önce hasılat olarak kayıtlara intikal
ettirilen fakat nihai anlamda gelir olarak do¤mayan bu tutarın, do¤rudan ya
da karflılık ayırarak zarara intikal ettirilmesi suretiyle de vergi adaleti sa¤lamıfltır.
Bu makalemizde avansların flüphelilik ve de¤ersiz alacaklar karflısındaki durumu irdelenmeye çalıflılacaktır.

A

II – AVANSLAR
“Tek Düzen Hesap Planı” içinde verilifl ya da alınıfl amaçlarına göre flu hesaplar kurgulanarak yer almıfl bulunmaktadır.
Verilen Avanslar :
“159 Verilen Siparifl Avansları Hesabı” (stok kalemlerine yönelik verilen)
“179. Tafleronlara Verilen Avanslar Hesabı”
“195. ‹fl Avansları Hesabı” (iflletme adına mal ya da hizmet alımı yapacaklara verilen)
Hakemsiz Yaz›lar
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“ 1 9 6 . P e r s o n e l A v a n s l a r ı daH tahsili
e s a bflüpheli
ı ” ( y hale
ö - gelen alaca¤ın
netici memur ya da iflçilere verilen)
daha önce hasılat yazılması gerekip
“259. Verilen Avanslar Hesabı” (mad- gerekmedi¤i hususunu gündeme getirmifltir.
di duran varlıklara yönelik verilen)
“269. Verilen Avanslar Hesabı” (mad- Vergi Usul Kanununun amortismandi olmayan duran varlıklara yönelik lar bafllıklı üçüncü kısmının “alacaklarda amortismanlar bafllıklı” bölüverilen)
“279. Verilen Avanslar Hesabı” (özel tü- münde düzenlenen flüpheli alacaklar,
kenmeye tabi varlıklara yönelik verilen) do¤rudan gider kaydedilebilen de¤ersiz alacaklardan farklı olarak,
Alınan Avanslar :
karflılık ayrılmak suretiyle giderlefltiri“340. Alınan Siparifl Avansları He- lebilmektedir. fiüpheli alacak müessesabı” (mal veya hizmet satıflına yöne- sesi ile ilgili yasal düzenleme 213
lik alınan)
sayılı Vergi Usul Kanununun 323.
“349. Alınan Di¤er Avansları Hesabı” maddesinde yer almakta olup. söz
“440. Alınan Siparifl Avansları He- konusu maddede; "Ticari ve zirai kasabı” (uzun vadeli mal ya da hizmet zancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak flartıyla;
satıflına yönelik alınan)
“449. Alınan Di¤er Avanslar Hesabı”
III – AVANSLARIN fiÜPHEL‹ ALACAK
MÜESSESES‹ KARfiISINDAK‹
DURUMU
Siparifl avansı fleklinde yapılan ödemeler mal teslimi veya hizmet ifası
gerçekleflti¤inde mal veya hizmet bedeline karflılık yapılacak ödemelerden
mahsup edilmektedir. Avansa konu
mal veya hizmetin alınmasında zorluk çeken mükelleflerin söz konusu
avansları için flüpheli ticari alacak
karflılı¤ı ayırıp ayıramayacakları hususu tartıflma konusu olmufltur. Söz konusu tartıflma kazancın elde edilmesi
ve idame ettirilmesi tandanslıdır. Bu-
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1. Dava veya ica safhasında bulunan
alacaklar;

2. Yapılan protestoya veya yazılı ile
bir defadan fazla ‹stenilmesine ra¤men borçlu Tarafından ödenmemifl
bulunan dava ve icra takibine de¤meyecek derecede küçük alacaklar;
fiüpheli alacak sayılır.
Yukarıda yazılı flüpheli alacaklar için
de¤erleme gününün tasarruf de¤erine göre pasifte karflılık ayrılabilir.
Bu karflılı¤ın hangi alacaklara ait oldu¤u karflılık hesabında gösterilir.
Teminatlı alacaklarda bu karflılık teminattan geri kalan miktara inhisar
eder.
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fiüpheli alacakların sonradan tahsil
edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kâr-zarar hesabına intikal ettirilir.” hükmüne yer verilmifltir.
Kanun hükmünde de görülece¤i üzere bazı safhalarda bulunan alacaklar,
karflılık ayırmak suretiyle gider yazılabilmekte ve böylece tahakkuk
esasına göre elde edilmifl olmakla birlikte fiiliyatta elde edilmemifl olan gelirin vergilendirilmesinin önüne geçilmektedir.
Karflılık ayrılabilmesinin birinci flartı
olan "alaca¤ın ticari ve zirai kazancın
elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile
ilgili olması" gerekti¤i 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 323. maddesinde 2365 sayılı kanunun ile yapılan
de¤ifliklik sonucunda netlik kazanmıfltır.
Bahsi geçen kanun de¤iflikli¤inin gerekçesi afla¤ıdaki gibidir.
"Karflılık ayrılmak suretiyle, zarara intikal ettirilecek alaca¤ın ticari ve zirai
faaliyetin elde edilmesi veya idamesi
ile ilgili olması, di¤er bir flekilde ifade
ile alaca¤ın daha önce hasılat hesaplana intikal ettirilmifl bulunması gerekmektedir. Buna ra¤men özel alacaklarını tahsil edemeyen bazı tacirlerin bunları ticari defterlerine ithal
edip sonradan karflılık ayırmak suretiyle matrahlarını düflürdükleri görülmektedir.
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Bu konudaki vergi kaybını ve ihtilafları önlemek için, karflılık ayrılacak
alaca¤ın ticari ve zirai kazancın elde
edilmesi veya idamesi ile ilgili olma
flartının madde metninde sarih bir
flekilde belirtilmesi uygun görülmüfltür"
Kanun gerekçesinden anlaflılaca¤ı
üzere; iflletmeye ait ticari yada zirai
kazancın elde edilmesi ve devamlılı¤ıyla ilgili olmayan flahsi alacaklar için flüpheli alacak karflılı¤ı
ayrılamamakta ayrıca, iflletme bilançosuna kayıtlı olsa da flahsi kefalet ve
teminatlardan do¤an alacaklar esas
itibariyle flüpheli alacak kapsamı
dıflında tutulmaktadır.
2365 sayılı Kanunla yapılan de¤ifliklik
gerekçesinden hareketle uygulamada Vergi ‹daresi gerek vergi incelemelerinde gerekse muktezalarda,
karflılı¤ında hasılat yazılmayan alacakların (örne¤in katma de¤er vergisi, avanslar) flüpheli alacak müessesesinden faydalanamayaca¤ı fleklinde
ifllem yapmıfltır. Fakat bu uygulamanın tam zıttı yönünde yargı kararları ve görüfller önemli ölçüde mevcut olup bunlardan bir tanesi afla¤ıya
alınmıfltır.
“Alaca¤ın ticari veya zirai kazancın
elde edilmesi veya idame ettirilmesi
ile ilgili olması, alaca¤ın mutlaka daha önce gelir veya hasılat yazılan bir
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alacak olmasını gerektirmez. Ancak,
alacak ile ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında do¤rudan bir illiyet ba¤ının olması gerekir. Örne¤in; hatır senedi niteli¤inde
olan alacaklar gerçek ticari ifllemlerden do¤madı¤ı için flüpheli alacak
uygulamasına konu edilemeyeceklerdir. Bu tür alacaklar için karflılık
ayrılamamasının nedeni, alaca¤ın daha önce hasılat olarak kaydedilmemifl olması de¤il, gerçek ticari ifllemlerden do¤mamıfl olmasıdır. ‹lke olarak kazancın oluflumunu etkilememifl yani daha önce tahakkuk esasına
göre hasılat hesaplarına intikal ettirilmemifl bir alaca¤ın de¤ersiz veya
flüpheli alacak yoluyla zarar yazılması
genel kural olarak mümkün olmamakla beraber, alaca¤ın mutlaka
hasılat hesaplarına geçirilmifl olması
da flart de¤ildir. fiüpheli alacak uygulamasına konu alaca¤ın mutlaka mal
ve hizmet satıflından kaynaklanmıfl
olması gerekmez. Kaldı ki, ilgili madde de böyle bir flart da öngörülmüfl
de¤ildir. Alaca¤ın ileride hasılat hesaplarına geçirilecek olması veya kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olması halinde de de¤ersiz ve
flüpheli alacak uygulaması yapılabilecektir.”
Vergi ‹daresi bu görüfle yapmıfl oldu¤u son düzenleme ile oldukça yaklaflmıfltır. Tahsil edilemeyen katma
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de¤er vergisine karflılık ayrılıp ayrılamayaca¤ı konusundaki tartıflma ise
Maliye Bakanlı¤ınca yayımlanan 334
sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i ile sona erdirilmifl ve tahsil edilemeyen katma de¤er vergisi için
flüpheli ticari alacaklar karflılı¤ı ayrılabilece¤i yönünde açıklama yapılmıfltır.
Tebli¤in V’inci bölümünde konuyla ilgili yapılan açıklama aynen flöyledir.
“Bakanlı¤ımıza yansıyan olaylardan,
kredili mal veya hizmet satıflları üzerinden hesaplanan katına de¤er vergisinin tahsilinin flüpheli hale geldi¤i
durumda karflılık ayrılıp ayrılamayaca¤ı hususunda tereddüde düflüldü¤ü görülmüfltür.
Vergi Usul Kanununun 323’üncü
maddesinde bir alaca¤ın flüpheli alacak olarak de¤erlendirilmesinde
aranılan flartlar gösterilmifltir.
Katma de¤er vergisi, ekonomik faaliyetlerin do¤al bir sonucu olarak ortaya çıkan ve iflletmenin alıflları
sırasında ödedi¤i, iflletme alacaklarının bir unsurunu teflkil eden ve
do¤rudan do¤ruya mal (veya hizmet) tesliminden (veya ifasından)
kaynaklanan bir alacaktır.
Bu itibarla, katma de¤er vergisinden
kaynaklanan alacak için flüpheli alacak karflılı¤ı ayrılabilmesi; yukarıdaki
madde hükmünde yer alan flartların
mevcut olması, alaca¤ın ilgili döne-

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 145
‹SMMMO Yay›n Organ›

min kayıtlarına girmesi ve katma de¤er vergisi beyannamelerinde beyan
edilmesi halinde mümkün olacaktır.”

bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar de¤ersiz alacaktır.

Sonuç olarak, tahsil edilemeyen katma de¤er vergisinden kaynaklanan
alacak için flüpheli alacak karflılı¤ı
ayrılabilmesi; Vergi Usul Kanununun
323. madde hükmünde belirtilen
flartların mevcut olması durumunda
mümkün olacaktır.

De¤ersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf de¤erlerini
kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.

Maliye Bakanlı¤ınca yapılan bu
açıklama verilen siparifl avansları ile ilgili olarak satıcının mal teslimi veya
hizmet ifasını yerine getirmedi¤i ve
verilen avansın tahsil edilemedi¤i durumlar için de geçerlidir. Çünkü firma
avans vermifl, fakat avansa konu malı
veya hizmeti alamadı¤ı gibi verdi¤i
avansı da geri almakta zorlanarak dava açmak veya icra takibine bafllamak durumunda kalmıfltır. Böylelikle
ödenen tutar avans niteli¤ini kaybederek alelade alacak haline dönüflmüfltür. Faaliyet kapsamında ödenen
ve tahsilinde flüphelilik bulunan sözkonusu tutarın flüpheli alacak kabul
edilmesinde bir beis yoktur.
IV – AVANSLARIN DE⁄ERS‹Z
ALACAK BOYUTU
De¤ersiz alacak müessesesi ile ilgili
yasal düzenleme 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 322’nci maddesinde yer
almakta olup, söz konusu maddede;
"Kazai bir hükme veya kanaat verici
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‹flletme hesabı esasına göre defter
tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren de¤ersiz alacakları, gider
kaydedilmek suretiyle yok edilirler"
hükmüne yer verilmifltir.
Sözkonusu maddeden anlaflılaca¤ı
üzere, kazai bir hükme(yargı kararı)
veya kanaat verici bir belgeye göre
tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar de¤ersiz alacak olarak kabul
edilmektedir. De¤ersiz alacaklar, bu
mahiyete girdikleri tarihte tasarruf
de¤erlerini kaybederler ve mukayyet
(muhasebede kayıtlı) de¤erleriyle zarara geçirilerek(giderlefltirilerek) yok
edilirler.
fiüpheli alacaklar tahsil edilme ihtimali olan alacaklar oldu¤u halde, de¤ersiz alacaklar tahsil edilme imkanı
kalmayan alacaklardır. Bu nedenle
bu alacaklar için karflılık ayırmaya gerek olmaksızın do¤rudan giderlefltirilirler.
fiüpheli alacak karflılıklarında oldu¤u
gibi de¤ersiz alacakların da ticari veya zirai kazancın elde edilmesi veya
idame ettirilmesi ile ilgili bulunması
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gerekir. ‹flletme ile ilgisi olmayan alacakların di¤er flartları haiz olması durumunda dahi de¤ersiz alacak olarak
de¤erlendirilerek dönem kazancının
tespitinde gider olarak dikkate
alınması mümkün de¤ildir. fiüpheli
alaca¤ın aksine de¤ersiz alacak olarak de¤erlendirilen alaca¤ın, bilanço
veya iflletme hesabı esasına göre defter tutan iflletmelere ait olmasının
herhangi bir önemi bulunmamaktadır.
Avansların de¤ersiz alacak kabulü
öncelikle avansın bir alacak oldu¤u
kabulünden geçer. Avansın sözlük
anlamı da “Alaca¤ına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik”
oldu¤undan avansın alaca¤ın bir
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kısmı oldu¤u ortaya çıkmaktadır.
Alınan avanslar tek düzen muhasebe sisteminde kısa vadeli yabancı
kaynak ve uzun vadeli yabancı kaynaklar arasında izlenmektedir yani bir
borç kalemidir. Bunun zıttında verilen avanslarında bir alacak kalemi oldu¤u ortaya çıkmaktadır. Bilanço
esasında defter tutan iflletmeler, Vergi Usul Kanunu’nun 322’nci maddesinde yer alan flartları haiz olmaları
nedeniyle de¤ersiz hale gelen avanslarını “689 Di¤er Ola¤andıflı Gider ve
Zararlar Hesabı”na aktararak dönem
kazancının tespitinde dikkate alacaklardır.‹flletme hesabı esasına göre
defter tutan mükellefler de¤ersiz hale gelen avansları, gider yazmak yoluyla yok ederler.
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