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MESLEKTE V‹ZYON VE DÜNYA
MUHASEBE KONGRES‹
Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baflkan›

Girifl

uhasebenin bugünkü ifllevi bilgi ekonomisinin kullan›lmas› ba¤lam›nda daha da artm›fl ve önem kazanm›flt›r. Bilgi; günümüzün en
önemli rekabet silah›d›r. Karar al›c›lar›n temel kaynaklar›, kullanacaklar› do¤ru bilgilerle de¤er kazan›r. Bu bilgileri ustaca iflleyerek kullanabilir hale getirenler ise “Muhasebeciler”dir.
Vizyon kavram›; "mevcut gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve f›rsatlar›n
bir araya gelmesiyle oluflan ve örgütün bir bütün olarak gelece¤ini tan›mlamas› için bilinenden bilinmeyene do¤ru zihni bir bak›flt›r" fleklinde tan›mlanabilir.
Bugünkü zaman ile ilgili vizyon, örgütü oluflturan bireylerin mevcut durumunu, yani gelecekle ilgili vizyona ulaflmak için bafllat›lacak de¤iflim ve geliflim hareketi için bafllang›ç noktas›n› oluflturur. Gelecek ile ilgili vizyon ise, örgütün ulaflmak istedi¤i nihai amac› ve bu amac› gerçeklefltirebilme yetene¤inin metodolojisini aç›klayan bir olgudur.
Vizyon belirleme, sadece mesle¤in gelecekteki baflar›s› için de¤il, ayn› zamanda global çerçevede baflar›l› bir iflletmecilik ve ekonomi için gerekli olan
uzmanl›klar, hizmetler ve de¤erler üzerinde daha dikkatlice düflünülmesi konusunda önemli f›rsatlar yarat›r. Ayr›ca vizyon, meslek mensuplar›na daha
yüksek düzeyde dürüstlük ve objektiflik sa¤lar. mesle¤i geniflletir, mesle¤i
say› yorumlamadan ç›kar›p, de¤er kat›lm›fl hizmet olmaya do¤ru götürür,
meslek için vizyon ‹flleminden daha önce varolandan daha iyi bir gelecek tan›mlar, vizyon meslek için daha fazla olanak yarat›r.
Bilgi ça¤›nda, iflletmeler aras› rekabet yo¤unlaflmakta; de¤iflim ve belirsizlik h›z kazanmakta ve bilgi stratejik bir kaynak olarak de¤erlendirilmektedir.
Günümüz organizasyonlar›nda, sermaye olarak paran›n yerini bilginin almaya bafllamas›yla birlikte sürekli ö¤renme ve bilgilenme olgusu, iflletmelerde
rekabetin anahtar› durumuna gelmektedir. H›zla de¤iflen çevresel koflullar ve
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teknolojik imkanlar yeni ça¤›n en temel niteliklerinin sürekli de¤iflim ve
sürekli geliflim olmas›n› gerektirmektedir. Dolay›s›yla, h›zla de¤iflen çevresel koflullara ve teknolojik imkanlara
karfl› haz›rl›kl› olma ve bu koflullar›n
denetim alt›na al›nmas›, bilgi ça¤›nda
iflletmelerin kritik konular› aras›nda
yer almaktad›r.
Küreselleflme, teknolojik geliflmeler, internet ve elektronik ticaret, bilgi yönetimi ve bilginin en etkin flekilde kullan›m›, dünyada yaflanan en
önemli geliflmeleri oluflturmaktad›r.
Bu çerçevede Muhasebenin ve
meslek mensuplar›n›n vizyonu “ Yenidünya düzeninin global yap›s›nda pazar›n bilgiye ve teknolojiye
dönük yüzü olarak var olmak”
fleklinde tan›mlanmal›d›r.
Bat›’da çok uzun bir geçmifli olan
muhasebecilik ve mali müflavirlik
mesle¤inin, art›k ülkemizde de kendine özgün yasal çerçevesi’nde düzenlenmesi, önemli bir geliflmedir. Öyle
ki yüce Meclis' teki görüflmelerde,
tüm siyasi partilerin ortak hareket etti¤i ender düzenlemelerden biridir.
Bu mesle¤in önemi nereden kaynaklan›yor? Niçin böyle bir düzenlemeye gerek duyulmufltur? Türkiye'deki var olan koflullar buna uygun
mudur?.. Bu tür sorular› daha da art›rabiliriz.
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Türkiye'nin 1980 sonras›nda ve
özellikle 1984 y›l›ndan itibaren izledi¤i politikalar, böyle bir düzenlemeyi
zaten zorunlu hale getirmifltir. Geliflen ekonominin önemli araçlar›ndan
biri olan bu mesle¤e olan ihtiyaç kendili¤inden ortaya ç›km›flt›r. Özellikle
sermaye piyasas›n›n geliflmesi do¤rultusunda bu durum çok daha belirgin
hale gelmifltir.
Buna göre; muhasebecilik ve mali
müflavirlik mesle¤ine olan ihtiyac› birkaç noktada toplayabiliriz :
1- Her fleyden önce iflletme sahiplerinin kendi mali durumlar› hakk›nda
bilgi edinme ihtiyac› vard›r. Öyle ki iflletme büyüdükçe bu ihtiyaç daha da
artar. Özellikle böylesine bir rekabet
ortam›nda iflletme sahiplerinin sa¤l›kl› karar alabilmeleri için sa¤l›kl› muhasebe bilgilerine ihtiyaçlar› vard›r. ‹flletmenin varl›klar, borçlar, stoklar, kârl›l›k durumu, y›llar itibariyle gösterdi¤i
performans› bilmek ve buna göre karar almak gerekmektedir. Bu beraberinde muhasebecilik ve mali müflavirlik mesle¤ine olan ihtiyac› ortaya koymaktad›r.
2- Halka aç›k flirketlerde pay sahiplerinin ve sermaye piyasalar›nda da
tasarruf sahiplerinin verecekleri kararlarda, muhasebenin ve mali tablolar›n önemi ortaya ç›kmaktad›r. Bu kiflilerin gerek haklar›n›n korunmas›nda ve gerekse ileriye dönük kararla-
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r›nda, muhasebeci ve mali müflavirin önemli fonksiyonu bulunmaktad›r. fieffaf, samimi, do¤ru ve güvenilir olmayan mali tablolar karfl›s›nda,
pay sahipleri veya tasarruf sahipleri
çok olumsuz etkilenecektir. Bu olgu
da mesle¤in gere¤ini yal›n bir flekilde
ortaya koymaktad›r.
3- Mesle¤in çok önemli bir fonksiyonu da ‘vergi’ mükellefiyetinin tam ve
zaman›nda yerine getirilmesinde ortaya ç›kmaktad›r. Bilindi¤i gibi; iflletmecilik aç›s›ndan ‘vergi’, iflletmelerin
bir bak›ma görünmeyen orta¤› olan
devletin pay›d›r. Yani devlet, belli
oranda iflletmelerin orta¤› gibidir ve
ortakl›k pay›n› da vergi olarak al›r. ‹flte bu noktada muhasebecinin ve mali müflavirin önemi ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü kay›tlar ne kadar sa¤l›kl›
düzenlenirse devletin hakk› da o kadar korunmufl olur. Dolay›s›yla bu
fonksiyonu ile muhasebeci ve mali
müflavir bir kamu görevi üstlenmifl olmaktad›r.
Yukar›da s›ralanan mikro bazdaki
fonksiyonlar›n makro aç›dan da
olumlu sonuçlar yarataca¤› aç›kt›r.
fiöyle ki; iflletmelerin mali tablolar›
do¤ru oldu¤u ölçüde ülkenin milli
muhasebe kay›tlar› da do¤ru olacakt›r. Böylece makro aç›dan katma de¤er ve milli gelir hesaplar› sa¤l›kl› sonuçlar verecektir. Ayr›ca ileriye dönük makro ekonomik tahminler daha

iyi yap›labilecek ve daha sa¤lam politikalar uygulanabilecektir. Di¤er taraftan vergi gelirlerinin tam ve zaman›nda toplanmas› sonucunda maliye
politikalar› etkin bir flekilde izlenebilecektir. Özellikle günümüzde devletin
üstlendi¤i ekonomik ve sosyal fonksiyonlar, vergi arac›l›¤›yla en iyi biçimde baflar›labilecektir.
Muhasebe mesle¤i ülkemizde yüzy›ll›k bir geçmifle sahip olmas›na ra¤men uzun y›llar kurals›z, disiplinsiz ve
ehliyet aranmaks›z›n uygulanmaktad›r. Uzun bir bekleyiflten sonra Türkiye’de muhasebe mesle¤i 3568 say›l›
yasa ile düzenlenmifltir. 13 Haziran
1989 tarihi’nde resmi gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e giren 3568 say›l› yasa, Serbest Muhasebeci, Serbest
Muhasebeci mali Müflavir ve Yeminli
Mali Müflavir unvanlar› alt›nda, mesleki ehliyet ve disiplinin gelifltirilmesini, muhasebe mesle¤inin kurallara
ba¤lanmas›n› ve ancak ehliyet sahibi
meslek mensuplar› taraf›ndan icra
edilebilece¤ini ve nihayet mesleki örgütlenmeyi düzenlemifltir. Politik bir
uzlaflma ile gerçeklefltirilen bu düzenlemenin kimi eksiklikleri vard›r ve uygulama ile bu eksikliklere yenileri eklenebilecektir. Bunlar, zaman içinde
yasal ve idari çerçevede çözümlenebilecek hususlard›r. As›l olan mesle¤e
sahip ç›kmakt›r.
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Muhasebe mesle¤inin ve mensuplar›n›n lay›k olduklar› sayg›nl›k ve etkinli¤in sa¤lanmas›, uygulamada görülen haks›zl›klar›n ve aksakl›klar›n giderilmesi, meslektafllar›m›z›n ve mesle¤in sorunlar›n›n bir çözüme kavuflturulmas› Güçlü ve Etkin Odalar
Birli¤i oluflturmadan olanaks›zd›r.
Bu amaçla kurulan TURMOB ve
odalar›n amac› sayg›n meslek, ülkemizde ve uluslar aras› alanda güvenilen ve sayg› duyulan meslek mensuplar›, demokratikleflme, ekonomik geliflme ve toplumsal yap›lanma sürecinde bir bask› unsuru olarak meslek
mensuplar›n›n emeklerine uygun pay
almalar›n› sa¤lamakt›r.TURMOB bu
amaca ulaflabilmek için kuruluflundan itibaren, mesleki geleneklerin ve
çal›flma standartlar›n›n oluflturulmas›
ve uygulanmas›, mesle¤in ve meslektafllar›m›z›n sorunlar›n›n saptanmas›
ve çözümlenmesi, mesleki e¤itim
programlar›n›n oluflturulmas› ve düzenlenmesinin sa¤lanmas›, mesleki
geleneklerin oluflturulmas› gibi hedeflere yönelik olarak yap›s›nda gerekli kurum ve kurullar›n oluflturulmas›n› sa¤lam›flt›r. Kadrolar›n› bu amaca
yönelik olarak seçmifltir, yap›land›rm›flt›r.
Meslek Örgütümüz Türk muhasebe mesle¤inin uluslararas› arenada
daha etkin ve verimli bir flekilde temsil edilebilmesi için yo¤un temaslar›n›
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sürdürmüfltür. Bu do¤rultuda bölgesel ve küresel muhasebe meslek örgütlerinin ile etkili bir flekilde iliflkiler
yürütülmüfltür. Bu kurum ve kurulufllar taraf›ndan gerçeklefltirilen bilimsel
ve teknik çal›flmalar yak›ndan izlenmifltir.
Meslek Örgütlülü¤ümüzün uluslararas› alandaki sayg›nl›¤›n›n bir yans›mas› olarak dört y›lda bir yap›lan
Dünya Muhasebe Kongresi’nin
17’ncisi 13-16 Kas›m 2006 tarihlerinde ‹stanbul’da gerçeklefltirilmifltir. Bu
kongre ile birlikte, Uluslararas› E¤itimciler Kongresi de ‹stanbul’da düzenlenmifltir. IFAC’›n Genel Kurulu ve
IFAC’›n Komiteleri ‹stanbul’da toplanm›flt›r. Bütün bu faaliyetler ayn› ay
içinde ‹stanbul’da gerçeklefltirilmifltir.
Ülkemizde gerçekleflen bu kongre
meslektafllar›m›za da önemli f›rsatlar
ve aç›l›mlar sundu¤una inanmaktay›z. Kongrenin, mesle¤imize yeni
ufuklar açarken, küresel düzeyde
hem meslek örgütlülü¤ümüze, hem
mesle¤imize etkinli¤ini ve sayg›nl›¤›na büyük katk› yapm›flt›r.
XVII. Dünya Muhasebe Kongresi;
XVII. Dünya Muhasebe Kongresi
Kas›m 2006 tarihinde ‹stanbul’da
Gerçeklefltirilmifltir.17’inci Dünya Muhasebe Kongresi için 2001 y›l›nda yap›lan adayl›k baflvurular›, Temmuz
2002’de toplanan IFAC Yönetim Ku-
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rulu’nda de¤erlendirilmifl ve ‹stanbul
di¤er adaylar (Madrid-‹spanya, PragÇek Cumhuriyeti, Beyrut-Lübnan,
Kuala Lumpur-Malezya ve Singapur)
aras›ndan 17. Dünya Muhasebe Kongresine 2006 y›l›nda ev sahipli¤i yapak üzere seçilmiflti.
VII Dünya Muhasebe Kongresi
uluslararas› muhasebecilik mesle¤inin gelifliminde önemli bir dönüm
noktas› olup, bizlere mesle¤imizin
farkl› miras›n› tekrar hat›rlatm›fl ve
önümüzdeki süreçte mesleki f›rsatlar
ve zorluklar konular›nda bilincimizi
artt›rm›flt›r. Bu kongrenin ana temas› olan “Dünya Genelinde Ekonomik
Büyüme ve ‹stikrar›n Sa¤lanmas› için
Muhasebe Mesle¤i” içerik olarak çok
büyük önem tafl›maktad›r. Bu kongre bir kez daha muhasebecilik mesle¤inin, kendini kamu yarar›n› korumaya ve tüm dünya ülkelerinin güçlü
ekonomilere sahip olmalar›na adam›fl, mesle¤imizi sürdürürken daima
do¤ruluktan, dürüstlükten, fleffafl›ktan ve muhasebe mesle¤inde uzmanl›k de¤erinin bizler için en temel ilke
oldu¤unu tüm dünyaya hat›rlatmak
için ayr›ca büyük önem tafl›maktad›r.
Kongre’de, ana oturumlarda ve
paralel konuflmalarda, mesle¤imizin
de¤erleri ve zorluklar› ele al›nm›fl,
mesle¤imizin profesyonellerinin kurumsal gücü ve örgütsel kat›l›m› destekleyebilme olanaklar› araflt›r›lm›flt›r.

Kongre’de ele al›nan konulardan
baz›lar› flu bafll›klar alt›nda toplanm›flt›r : Dünya Genelinde Sermaye Piyasalar›nda ‹stikrar›n Sa¤lanmas› ve
Muhasebe Mesle¤i, ‹fl Hayat›nda Profesyonel Muhasebe Mesle¤i ‹le Katma De¤er Yaratma, Muhasebe Mesle¤inde Gözetim Müessesesi, Uluslar
aras› E¤itim Standartlar›-Uygulama
Zorluklar›, Finansal Raporlamada Kamu Güveninin Sa¤lanmas›, Kamu Ç›karlar› ve Kurumsal Yönetim, Geliflmekte olan Ülkelerde Karfl›lafl›lan
Güçlükler, fiirketlerin Sosyal Sorumlulu¤u, Uluslararas› Standartlar›n Uygulanmas›nda Geliflmelerin Ölçülmesi,
E-devlet Uygulamalar›nda Dijital Raporlama, Gelece¤in Finansal Raporlama Modelleri, IFRS 2005-Faydalar›n›
Görebilirmiyiz?, Kamusal Yönetim
ve Finansal Piyasalar, Kamu Sektöründe Finansal Raporlama, Dünya Ticaret Örgütü Uygulamalar›, Gelece¤in Denetçisi- Yeni Yetkinlikler ve Beceriler, Avrupa’da Finansal Piyasalar›n ‹stikrar› ve Ekonomik Büyüme, Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe Firmalar›n›n Örgütlenmesi, Bilgi Yönetimi
ve Entelektüel Sermaye, Uluslararas›
Standartlar›n Uygulanmas› ve Güçlükler.
Di¤er oturum konular› ile bütün
bu konular kongre’de tart›fl›larak
mesle¤imizin geliflimi aç›s›ndan fayda
sa¤layacakt›r. Ayr›ca bu kongre ile
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dünyan›n farkl› köflelerinden gelen
meslektafllar›m›z aras›ndaki ba¤ daha da kuvvetlenmifltir.
Ekonominin unsurlar›n› toplum
ad›na denetleyen, Türk muhasebe
mesle¤inin üyelerini, ülkemizde ve
uluslararas› düzeyde sayg›n bir konuma getirmek olan vizyonumuzu, dürüstlük, tarafs›zl›k ve ba¤›ms›zl›k, sürekli e¤itim ve yaflam boyu ö¤renme,
yenilikçilik ve öncülük, toplum ç›karlar› ve sosyal sorumluluk, mesleki ve
teknik aç›dan mükemmellik, ekonomi ve ifl dünyas› ile uyum içinde birliktelik olan de¤erlerimiz ile kuruluflundan itibaren önemli baflar›lara imza
atan birli¤imizin, meslektafllar›ndan
ald›¤› destekle uzun soluklu mücadelemizi baflar›yla devam ettirece¤ine
olan güvenimiz tamd›r.
Birli¤imiz üstlendi¤i misyon çerçevesinde, mesle¤imizi daha iyi günlere
tafl›mak, kamuya daha iyi hizmet vermek amac›yla etkinliklerini, at›l›mlar›n› art›rarak sürdürmektedir.
Ülkemizde muhasebe mesle¤inin
geliflimini ve art›k Uluslararas› bir
kongre düzenleyebilme seviyesinde
olan Meslek Örgütümüzün bugün
geldi¤i noktay› daha iyi kavrayabilmek için geliflim ve örgütlenme sürecini k›saca hat›rlamakta fayda görmekteyiz. Afla¤›daki k›sa aç›klamalar
bu konuda bizlere yard›mc› olacakt›r.

A¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

Meslek Mensuplar›n›n Örgütlenmesi, Birli¤imizin Kurulufl Dönemi
ve Geliflim Süreci;
Türkiye'de meslek mensuplar›n›n
örgütlenme çabalar›, 1883 y›l›nda
aç›lan Mekteb-i Âlî’nin zamanla ad
de¤ifltirerek Yüksek Ticaret Mektebi
ad›n› almas›yla bafllad›. Okulun mezunlar› 1936 y›l›nda Yüksek Ticaretliler Derne¤i’ni kurdular. Bir meslek yasas›n›n ç›kart›lmas› için de 1938’den
itibaren çal›flmaya bafllad›lar. Mali
Müflavirler Muhasebeciler Birli¤i
Derne¤i MMMBD’nin kurulufl tarihi,
ilgili belgelerin Dernekler Masas›’na
verilifl tarihi olan 31 Aral›k 1976 olarak resmen tescil edilmifltir.
Birlik 16 Eylül 1990 tarihinde yap›lan Birinci Ola¤an Genel Kurul ile hukuksal oluflumunu tamamlam›flt›r.
Sermaye Piyasas› Kanunu’nda de¤ifliklik tasar›s›na ve Hazine ve D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’n›n banka denetimleri ile ilgili tebli¤lerine “Denetimin
3568 say›l› yasaya göre denetim yetkisi alm›fl kiflilerce yap›laca¤›” yolunda hüküm koydurmufl, Adalet Bakanl›¤›’nda “bilirkiflilik”, Milli Savunma
Bakanl›¤›’nda stajyerlerimizin “Askerlik Tecili” sorunlar› çözüme ba¤lanm›flt›r.
Meslektafllar›m›zla ve ilgili çevrelerle iletiflim kurmak, düflünce al›flveriflinde bulunmak amac›yla “Bilanço
Gazetesi” ç›kar›lmaya bafllanm›flt›r.
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Ocak 1993’de ülkemizdeki muhasebe ve denetim standartlar›nda yeknesakl›¤› sa¤lamak amac›yla Birli¤imiz öncülü¤ünde “Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlar› Kurulu” (TMUDESK) oluflturulmufltur.
26.01.1993 tarih ve 21447 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Temel E¤itim ve
Staj Merkezi Kurulufl, Çal›flma Usul
ve Esaslar› Hakk›ndaki Yönergeyle
oluflturulmufltur. Bu dönemde ayr›ca
“Sirküler Rapor” süreli yay›n›m›z üyelerimizin ve ilgili kurulufllar›n hizmetine sunulmufltur. Sermaye Piyasas›
Kanunu – Muhasebe ve Denetim
Standartlar› Kurulu 15.12.1999 tarihinde kabul edilen Sermaye Piyasas›
Kanununa eklenen bir madde ile Muhasebe ve Denetim Standartlar› Kurulu yasal statüsüne kavuflmufltur.
Birli¤imiz taraf›ndan mesle¤imizin
hukuki boyutunu yeniden flekillendirecek önemli çal›flmalar bafllat›lm›flt›r
ve ilgili alanlarda hukuki mücadele
yoluna baflvurulmufltur. Dönemde ön
plana ç›kan geliflmeler; Türk Ticaret
Kanunu Tasar›s›; Elektronik Ortamda
Tutulacak Defter ve Belgeler (361 S›ra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i); Bankalarda Ba¤›ms›z Denetim Gerçeklefltirecek Kurulufllar›n
Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmelik Tasla¤› ; Sermaye

Piyasas›nda Faaliyette Bulunanlar ‹çin
Lisanslama ve Sicil Tutmaya ‹liflkin
Esaslar Hakk›nda Tebli¤de De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Tebli¤i, Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z Denetim Standartlar› Hakk›nda Tebli¤ ; Meslek Yasas› Mevzuat Çal›flmalar›’d›r.
TÜRMOB’un ça¤r›s› üzerine
SMMM Odalar›n› temsilen 10
SMMM odas› ve 8 YMM Odas› 3568
say›l› Yasa ve mevzuata yönelik çal›flma yapmak üzere 23 Aral›k 2004 günü TÜRMOB’da bir araya gelmifltir.
Bu amaçla efl zamanl› çal›flma yürütecek üç çal›flma grubu kurulmufltur.Çal›flma gruplar› flu flekildedir; 13568 say›l› Meslek Yasas›, 2- Yönetmelikler,3- Mecburi Meslek kararlar›d›r.
Uluslararas› ‹liflkiler;
Türk muhasebe mesle¤inin uluslararas› arenada daha etkin ve verimli bir
flekilde temsil edilebilmesi için yo¤un
temaslar yürütülmüfltür. Bu do¤rultuda bölgesel ve küresel muhasebe
meslek örgütleri ile etkili iliflkiler bafllat›lm›fl ve gelifltirilmifltir.
TÜRMOB’un Üye Oldu¤u Uluslararas› Kurulufllar, IFAC, Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu, FCM, Edinburg Grubu, SEEPAD, FEE’dir.
Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu’nun 1. Y›ll›k Konferans› Akdeniz
Muhasebeciler Federasyonu 3 – 4
A¤ustos - Eylül - Ekim
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Temmuz 2000 tarihleri aras›nda ‹stanbul’ da düzenlenmifltir. Federasyonun ilk uluslararas› konferans› olmas› sebebiyle, Türkiye’ de düzenlenifl olmas› büyük önem tafl›maktad›r.
Günümüzde TÜRMOB ;
Meslek yasas› ile birlikte meslektafllar›m›z›n destek ve özverileriyle süratle örgütlenmesini tamamlayan birli¤imiz 70 Serbest Muhasebeci Mali
Müflavir ve 8 Yeminli Mali Müflavir
Odas› ile faaliyetlerini meslektafllar›m›za ulaflt›rmaktad›r. Bu odalar›m›z
meslek mensuplar›m›za daha etkin
hizmet verebilmek amac›yla büyümeye ve yat›r›mlar›na devam etmektedir. Üye say›m›z SM-SMMM 66.131;
YMM 3561’d›r.
‹çinde bulundu¤umuz günlerde,
mesle¤imiz için yeni f›rsatlar ve zorluklar sunan küresel ekonomide
önemli de¤ifliklikler meydana gelmektedir. Bu nedenle mesle¤imiz örgütlü gücü olarak TURMOB, de¤iflen
koflullarda, geçmiflte oldu¤u gibi gelecek günlerde de, meslektafllar›m›za yol göstermek gayreti içindedir.
Kuruluflundan bugüne kadar Birli¤imiz bu vizyonla faaliyetlerini sürdürmüfl ve mesle¤imizin üyeleri ülkemizde ve uluslararas› düzeyde sayg›n bir
konuma gelmifltir.
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SONUÇ
Dünya Çap›nda gerçekleflen politik, ekonomik, sosyal, teknolojik ve
insani kaynak de¤iflimlerinden etkilenmeksizin ayn› kalan hiçbir meslek
yoktur. Birli¤imizin kuruluflundan bugüne kadar geçen 17 y›lda de¤iflim
ad›mlar› flafl›rt›c› h›zla hem ülkemizde
hem de dünyam›zda artm›flt›r. Göstergeler yak›n gelece¤imizin flimdiye
kadar yaflad›¤›m›zdan çok daha nefes kesici bir de¤iflim trafi¤i getirece¤ini göstermektedir. ‹flletmeler hatta
sektörler birleflmekte, yeni meslekler
ortaya ç›kmaktad›r. Bu de¤iflimde
teknolojik geliflmelerin modern yaflam›n her alan›nda etkisini göstermesi
büyük rol oynam›flt›r.
Mesle¤imizin, piyasada baflar›l› bir
flekilde rekabet edebilen ve kamu ç›kar›n› koruyan sayg› de¤er ve de¤erli
bir meslek olarak kalabilmesi için de¤ifliklikleri öngörmek ve de¤iflikliklere
liderlik edebilecek bir yap›lanma içinde olmas› kaç›n›lmazd›r.
‹çinde bulundu¤umuz günlerde,
mesle¤imiz için yeni f›rsatlar ve zorluklar sunan küresel ekonomide
önemli de¤ifliklikler meydana gelmektedir. Bu nedenle mesle¤imiz örgütlü gücü olarak TURMOB, de¤iflen
koflullara, geçmiflte oldu¤u gibi gelecek günlerde de, meslektafllar›m›za
yol göstermek gayreti içindedir. Kuruluflundan bugüne kadar Birli¤imiz
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bu vizyonla faaliyetlerini sürdürmüfl
ve mesle¤imizin üyeleri ülkemizde ve
uluslararas› düzeyde sayg›n bir konuma gelmifltir. Çal›flmam›zda kuruluflundan bugüne kadar geçen sürede
Birli¤imizin mesle¤imize sa¤lad›¤› kazan›mlar ifade edilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Gelece¤in de¤iflen gereklerine tepkisiz kalman›n bedeli oldukça y›k›c›d›r.
E-Birlik, e-oda çal›flmalar›, Lu›ca’n›n daha da yayg›nlaflmas› Muhasebe Denetim Mesle¤inde Kamu Gözetim Kurulu (Oversight) oluflumu,
TURMOB Üniversitesi’nin kurulmas›

çal›flmalar› devam etmektedir ve bu
konular›n k›sa süre içinde sonuçland›r›lmas› hedeflenmektedir.
Birli¤imiz, piyasan›n ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak üzere, meslek mensuplar›m›z›n yeni uygulamalar konusunda
uzmanlaflmas›, bilgi teknolojisinden
en üst seviyede yararlanmas›, gelecekteki f›rsatlara ve zorluklara, de¤iflen taleplere karfl› rekabet gücünü
art›rmas› yönünde ihtiyaç duyulan faaliyetleri, programlar›, hizmetleri
meslek mensuplar›m›za sunmaya ve
mesle¤imizin gelece¤ine liderlik etmeye devam edecektir.
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KÜRESEL REKABETTE ‹MALAT
‹fiLETMELER‹ AÇISINDAN MAL‹YET
ANAL‹ZLER‹N‹N ÖNEM‹; AMP‹R‹K
B‹R UYGULAMA
THE IMPORTANCE OF COST ANALYSIS
FOR MANIFACTURED COMPANIES
IN GLOBAL COMPETITION; AN
EMPIRICAL APPLICATION
Prof. Dr. fierafettin SEV‹M
Dumlup›nar Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Muhasebe ve Finans A.B.D. Ö¤retim Üyesi
Arfl. Gör. Mustafa U⁄URLU
Gaziantep Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Muhasebe ve Finans A.B.D.
Arfl. Gör. Cemalettin DEM‹REL‹
Gaziantep Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.B.D.
Öz

ekabetin art›fl› ve istihdam›n azalmas›yla birlikte faaliyetlerde verimlili¤in
sa¤lanmas›na yönelik olarak maliyet muhasebesi uygulamalar›na ilgi
do¤mufltur. Gerek kâr› maksimize etmek, gerekse düflük fiyat yoluyla
rekabet avantaj› sa¤lamak için maliyet muhasebesinden faydalan›lmaya bafllanm›flt›r. Kâr maksimizasyonu, sa¤lanan rekabet avantaj›, hatta maliyet muhasebesi bilgilerinden faydalan›larak yap›lan bütçe tahminlerinin kontrol arac› olmas› sebebiyle maliyet muhasebesi imalat iflletmeleri aç›s›ndan daha
önemli bir yere gelmifltir.

R
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Bu çerçevede çal›flmada öncelikle
maliyet analizlerinin önemi ve maliyet analizlerinde kullan›lan teknikler
teorik olarak incelenecek ve bir imalat iflletmesinde maliyet analizi yap›larak iflletmenin üretmifl oldu¤u ürünlerin maliyet fonksiyonlar› oluflturularak ürünlerin birim maliyetleri ortaya
konulacakt›r. Daha sonra iflletmenin
mevcut maliyet yap›s› ile analiz sonucunda ortaya ç›kan maliyetler karfl›laflt›r›larak iflletmedeki eksiklikler ve
yanl›fll›klar tespit edilecek ve bu tespitlere yönelik de önerilerde bulunulacakt›r.
Anahtar Kelimeler: Maliyet Analizleri, Global Rekabet, En Yüksek En
Düflük Noktalar Tekni¤i
Abstract
The interest in cost accounting
practices as providing productivity at
operating has arised with the reduction in employment and increase in
competition. It is started to use cost
accounting to provide both the advantage of competition by low price
and maximum profit. Cost accounting has become more important for
manufactured companies than before, because of profit maximization,
obtained competition advantage,
and even using budgetary estimations, prepared by the help of cost accounting information, as by means
of control.
A¤ustos - Eylül - Ekim
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In this context, in the study, first, the
importance of cost analysis and the
techniques used in cost analysis are
examined as theoretical, and in a
manufactured company, the unit
cost of productions is stated by forming cost functions of productions
that are produced by the company.
And then, current cost structure of
the company is compared with the
costs that arised after analysis. By
this way, deficiencies and errors in
the company are determined and determination oriented suggestions are
made.
Key Words: Cost Analysis, Global
Competition, Higher and Lower
Techniques
G‹R‹fi
Günümüzde küresel boyutta rekabetin alan› fiyatt›r. Do¤ru fiyatlama
ise ancak do¤ru maliyet bilgilerine
dayanarak yap›lan fiyatlamad›r. Türkiye’ de KOB‹’ ler muhasebeyi daha
çok devletle olan iliflkilerini sa¤lama
yönünde organize etmekte ve özellikle kay›t d›fl› ekonominin etkileri de
dikkate al›nd›¤›nda bu iflletmelerde
gerçek anlamda maliyet analizi yap›lmamaktad›r. Maliyet belirsizlikleri yaflayan bu tür iflletmeler yüksek fiyat
ve yüksek kar marj› ile piyasada faaliyette bulunmaktad›rlar. Bu yüksek
kar marj› ve yüksek fiyat politikas› bu
iflletmelerin özellikle yabanc› flirketler
karfl›s›nda rekabet edebilme yetisini
Hakemli Yaz›lar
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olumsuz flekilde etkilemektedir. Son
zamanlarda Çin’ den gelen mallarla
bir çok KOB‹ fiyat rekabetine girememifltir. Söz konusu bu durum yüksek
kar marj› ve yüksek fiyat politikas› ile
çal›flan iflletmelerin küresel rekabette
baflar›ya ulaflamayaca¤›n›n aç›k bir
göstergesi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Maliyet analizi konusu KOB‹’ ler ve
onlar›n temsilcileri olan sivil toplum
örgütleri taraf›ndan sürekli göz ard›
edilmekte; bunun yerine bir tak›m
engellemeler ve k›s›tlamalarla iç pazarda faaliyetlere devam etme beklentisi içerisine girmifllerdir. Oysa küresel rekabette bu tür engellemeler
ve k›s›tlamalar› kullanma olana¤› da
yoktur. Zaten Avrupa Birli¤i sürecinde olan ülkemizde, bu flekilde s›n›rlamalar ve engellemeler koymak da
olanakl› de¤ildir.
Bu amaçla bak›ld›¤›nda imalat iflletmeleri, mevcut muhasebe sistemlerini maliyet bilgilerini de içerecek flekilde revize etmeli ve sürekli maliyet
analizleri yaparak rakipleriyle zarar
etmeden fiyat rekabetine girmelidir.
Bu flekilde imalat iflletmeleri karlar›n›
da, yüksek sat›fl fiyatlar› uygulayarak
de¤il; “verimli karl›l›k stratejisi” olarak da adland›r›lan maliyet minimizasyonuna giderek sa¤lamal›d›r.
Bu çal›flmada ülkemiz literatüründe
çok fazla yer almayan maliyet analizi
kavram›na dikkat çekilerek, maliyet
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analizinde kullan›lan teknikler incelenmifl ve bir maliyet analiz tekni¤i
olan En Düflük En Yüksek Noktalar
Tekni¤i kullan›larak bir imalat iflletmesinde maliyet analizi yap›lm›flt›r.
Çal›flmam›z›n bu konuda iflletmelerinde maliyet analizi yapmak isteyen
KOB‹’ lere katk› sa¤lamas› beklenmektedir. Ayr›ca bu konu ba¤›ml› veya ba¤›ms›z çal›flan muhasebeciler
aç›s›ndan da büyük önem tafl›maktad›r. Zira söz konusu çal›flma muhasebe mesle¤ini sadece devlete bilgi aktaran bir süreç olmaktan ç›karmakta;
bunun yan›nda do¤ru maliyet verilerini kullanarak yap›lm›fl sa¤l›kl› bir maliyet analizi ile iflletme yönetimine rekabet politikalar›n› belirlemede
önemli bilgiler sa¤layan bir mekanizmaya dönüfltü¤ünü ortaya koymaktad›r.
I) ‹MALAT ‹fiLETMELER‹NDE
MAL‹YET VE OLUfiUMU
‹malat iflletmeleri aç›s›ndan maliyet, üretilen mamul ve hizmetler için
yap›lan varl›k, hizmet ve di¤er fayda
tüketimlerinin parasal ifadesi olarak
tan›mlanmaktad›r(Karakaya, 2004,
15). Dolay›s›yla imalat iflletmelerinde
üretim, bir ürünün hammadde olarak
al›n›p imalat› tamamlan›ncaya kadar
farkl› süreçler içerir ve söz konusu bu
süreçte 3 farkl› maliyet unsuru ile karfl›lafl›l›r. Bunlar(Brock, Palmer ve Herrington, 1989, 3);
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- Direk ‹lk Madde ve Malzeme Giderleri,
- Direkt ‹flçilik Giderleri ve
- Genel ‹malat Giderleridir.
Yukar›da da ifade edildi¤i üzere bir
imalat iflletmesinde üretilen bir mamulün maliyeti Direkt ‹lk Madde ve
Malzeme Gideri, Direkt ‹flçilik Gideri
ve Genel ‹malat Giderlerinin toplam›ndan oluflmaktad›r. Mamul maliyetini oluflturan bu unsurlardan Direkt
‹lk Madde ve Malzeme Gideri, mamulün fiziki varl›¤› içerisinde yer alan
temel madde kullan›mlar›n› içermektedir. Direkt ‹flçilik Giderleri, üretim
hatt›nda çal›flan ve mamul üretime
do¤rudan do¤ruya katk› sa¤layan çal›flanlar›n ücretlerinden oluflmaktad›r.
Genel ‹malat Giderleri ise, üretilen
mamulün teflekkülü için sarf edilen iflletme malzemesi, yard›mc› malzemeler ve di¤er endirekt maliyetlerden
oluflmaktad›r (Civelek ve Özkan,
2006, 14-15).
Bir mamulün üretiminde kullan›lan
bu maliyet unsurlar›n›n kendi aralar›nda sabit gider, de¤iflken gider ve
yar› sabit-yar› de¤iflken gider olarak
ayr›ma tabi tutulmas› maliyetlerin
planlanmas›, kontrolü ve yönlendirilmesi aç›s›ndan büyük önem arz etmektedir. Çünkü sabit giderler üretimden ba¤›ms›z olan giderler olup,
bu giderler iflletmenin teorik kapasitesi ile iliflkili oldu¤u için eksik kapasite ile iflletme faaliyet gösterdi¤inde
bu tür giderleri azaltmak olanakl› olA¤ustos - Eylül - Ekim
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mamaktad›r. De¤iflken giderler ise,
üretimle direkt iliflkili olan giderler
olup, üretimdeki de¤iflime ba¤l› olarak bu giderler de de¤ifliklik göstermektedir(Backer ve Jacobsen, 1964,
118-119) . Bu çerçevede yukar›da say›lan maliyet unsurlar›ndan Direkt ‹lk
Madde ve Malzeme Giderleri ve Direkt ‹flçilik Giderleri de¤iflken gider
olarak kabul edilmekte ve bu giderler
ürün maliyetine tamamen yüklenmektedir. Bunun yan›nda Genel ‹malat Giderleri ise, hem sabit hem de¤iflken giderleri bünyesinde bulundurdu¤undan, üretimle iliflkili olan giderler Genel ‹malat Giderleri olarak
ürünün maliyetine yüklenirken; üretimle iliflkisi olamayanlar ise faaliyet
gideri olarak kay›t alt›na al›nmaktad›r.
‹malat iflletmelerinde mamullerin
maliyetinin yukar›da ifade edildi¤i sürece göre belirlenmesi, ürün maliyetlerinin düzenli olarak analiz edilmesi
imalat iflletmelerinde bir çok aç›dan
hayati öneme sahip bulunmaktad›r.
Bu çerçevede imalat iflletmelerini maliyet analizi yapmaya iten bafll›ca temel güdüleri afla¤›daki gibi s›ralamak
olanakl›d›r(Hilton, Maher ve Selto,
2003, 307):
- Özellikle yo¤un rekabet veya ekonomik durgunluk dönemlerinde ürün fiyat politikas›n›n sa¤l›kl› olarak belirlenmesinde maliyet analizinin önemi
büyüktür.
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- Maliyeti çok yüksek olan ürünlerin
tespit edilmesi, ürünlerin yeniden dizayn kararlar›n›n verilmesi veya bir
ürünün üretiminin sona erdirilme karar›n›n verilmesinde maliyet analizi
önemli rol oynamaktad›r.
- Maliyet analizi ayr›ca finansal raporlama için yat›r›m de¤erinin belirlenmesinde kullan›lmaktad›r.
- Ayr›ca iflletme yönetimi, üretim faaliyetlerinin etkinli¤ini de¤erlendirebilmek için üretim maliyetlerini ve
maliyet analizlerini kullanabilmektedir.
II) KÜRESEL REKABETTE MAL‹YET
ANAL‹Z‹N‹N ÖNEM‹ VE KULLANILAN
TEKN‹KLER
‹malat iflletmeleri küresel rekabet
ortam›nda sadece maliyetlerini belirlemek maksad›yla maliyet analizi yapmamaktad›r. Maliyet analizinde, stok
de¤eri ve kar ölçümü için güncel olarak ürün maliyetini hesaplamaktad›r(Drury, 1998, 29). ‹flletmeler maliyet analizini fiyatlar› belirlemek, rakipleri karfl›s›nda daha avantajl› bir fiyat oluflturmak, kar-zarar durumunu
yakinen takip etmek, maliyetleri kontrol ederek üretimde verimlili¤i ve etkinli¤i sa¤lamak maksad›yla maliyet
analizi yapmaktad›r. Tüm bu say›lan
faktörlerin yan›nda iflletmeleri maliyet analizine yönelten temel karar
mekanizmalar›n› afla¤›daki gibi s›ralamak olanakl›d›r(Büyükmirza, 2000,
540-541):
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- ‹ndirimli fiyat talep edilen bir ürünün reddi veya kabulü,
- Kullan›lmakta olan bir tak›m araç ve
makinelerin yenileriyle de¤ifltirilip de¤ifltirilmemsi karar›n›n verilmesinde,
- Zararda gözüken bir ürünün üretiminin devam ettirilmesi veya üretiminin durdurulmas› karar›nda,
- Bir yar› mamul yada parçan›n iflletme bünyesinde üretilmesi veya d›flar›dan sat›n al›nmas› karar›nda,
- Bir makine veya teçhizat›n sat›n al›nmas› veya kiralanmas› karar›n›n verilmesinde,
- Bir yar› mamulün ara mamul olarak
sat›lmas› veya üretimine devam edilerek tam mamul haline dönüfltürülmesinden sonra sat›lmas› karar›nda.
Yukar›da da ifade edildi¤i üzere özellikle imalat iflletmelerinde büyük öneme sahip olan maliyet analizlerinde
kullan›lan teknikleri iki grup alt›nda
toplamak olanakl›d›r. Bunlar(Blocher,
Chen ve Lin, 2002a, 7-2);
a) Yarg›ya Dayal› Teknikler,
b) ‹statistiki ve Matematiksel Teknikler’ dir.
2.1 Yarg›ya Dayal› Teknikler
Giderlerin sabit veya de¤iflken olarak ayr›lmas›nda kullan›lan yarg›ya
dayal› tekniklerde matematiksel ve istatistiki analizlerden ziyade kiflisel beceriler ön planda tutulmaktad›r(Karakaya, 2004, 56). Yarg›ya dayal› maliA¤ustos - Eylül - Ekim
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yet analiz tekniklerini ise 3 ana bafll›k
alt›nda de¤erlendirmek olanakl›d›r(Horngren, Foster ve Datar, 2000,
332-334):
2.1.1. Endüstri Mühendisli¤i Metodu
Endüstri Mühendisli¤i Tekni¤i, ifl ölçüm metodu olarak da adland›r›lmaktad›r. Bu yöntemde, imalat giderleri ile fiziksel nitelikteki faaliyet
hacimleri aras›ndaki iliflki analiz edilerek maliyet fonksiyonlar› de¤erlendirilmektedir.
2.1.2. Konferans Metodu
Konferans metodu, organizasyon
içerisindeki sat›n alma, süreç mühendisli¤i, üretim, insan kaynaklar› ve di¤er çeflitli departmanlardaki maliyet
verilerini ve bu departmandaki yetkili
kiflilerin fikirlerini baz alarak maliyet
fonksiyonu oluflturmaktad›r.
2.1.3. Muhasebe Analizi Metodu
Bu yöntemde, iflletmenin faaliyetleri çerçevesinde oluflan giderleri sabit,
de¤iflken veya karma olarak s›n›fland›r›larak maliyet fonksiyonu oluflturulmaktad›r. Dolay›s›yla bu yöntemde
maliyet s›n›fland›r›lmas›nda ve maliyet fonksiyonu oluflturulmas›nda yöneticiler nicel yöntemlerden ziyade
nitel yöntemleri kullanmaktad›r(Üstün, 1984, 539-543).
2.2 ‹statistiki ve Matematiksel
Teknikler
‹statistiki ve Matematiksel olarak
kullan›lan teknikleri ise 3 ana bafll›k
alt›nda incelemek olanakl›d›r. Bunlar;
A¤ustos - Eylül - Ekim
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a) En Yüksek-En Düflük Noktalar Yöntemi,
b) ‹fl Ölçümü Tekni¤i,
c) Regresyon Analizi,
Bu yöntemler maliyet analiz sonuçlar›n›n hassasiyet derecesine gere en
azdan en ço¤a do¤ru s›ralanm›flt›r.
Yani maliyet analizinde en hassa sonuç veren yöntem Regresyon Analizi’
dir. Ancak, maliyet ve çal›flanlar›n
gösterdi¤i çaba dikkate al›nd›¤›nda
en kolay ve en az maliyetli yöntem
En Yüksek-En Düflük Noktalar Yöntemi’ dir. Bu yöntemler afla¤›da ana
hatlar›yla de¤erlendirilmifltir(Blocher,
Chen ve Lin, 2002b, 248-252);
2.2.1. En Yüksek-En Düflük Noktalar
Yöntemi
Bu yöntemde, maliyet ve faaliyet
hacimlerine iliflkin verilerdeki yüksek
ve düflük noktalar aras›nda benzer olmayan bir de¤er çizgisi oluflturmak
için matematik kullan›l›r. Bu yöntemde afla¤›daki maliyet fonksiyonu oluflturulmaya çal›fl›lmaktad›r(Sevgener
ve Hac›rüstemo¤lu, 2000, 86-87):
Y: Toplam Maliyeti,
H: Faaliyet hacmini,
a: H de¤eri 0 iken Y için sabit maliyeti,
b: Toplam maliyet fonksiyonunun
e¤imini ifade etmektedir.
Maliyet analistleri, bu yöntemin sadece sabit maliyet tutar›n› hesaplamak
için de¤il; toplam maliyet tutar›n›
tahmin etmek için daha kullan›fll› oldu¤unu belirtmektedirler.
Hakemli Yaz›lar
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2.2.2. ‹fl Ölçümü Yöntemi
‹fl Ölçümü Yöntemi, baz› ürün yada
hizmet faaliyetlerinde her bir ürün
veya hizmet için gereken zaman yada girdiyi hesaplamaya yarayan istatistiki bir yöntemdir. Bu yöntem, bir
ürünün imalat› için gerek duyulan iflgücünün, hammadde ve malzemenin belirlenmesi amac›yla üretim faaliyetlerine uygulanabilmektedir.
2.2.3. Regresyon Analizi
Regresyon analizi, veri setine en iyi
uyan tahmini maliyet fonksiyonunu
elde etmede kullan›lan istatistiksel bir
metottur. Bu yöntem, tahmini hatalar›n kareleri toplam›n› minimize etmektedir. Her bir hata, veri noktalar›ndan birisinin Regresyon do¤rusuna
olan uzakl›¤› ile ölçülmektedir. Çünkü bu yolla Regresyon analizi sistematik olarak tahmin hatalar›n› minimize eder ve bu da En Küçük Kareler
Tekni¤i olarak adland›r›lmaktad›r.
Regresyon analizi iki farkl› de¤iflken
türüne sahiptir. Ba¤›ml› de¤iflken tahmin edilmesi gereken maliyettir. Ba¤›ms›z de¤iflken ise ba¤›ml› de¤iflken
tutar›n› tahmin etmekte kullan›lan faaliyet hacmidir. Analizde bir faaliyet
hacmi kullan›ld›¤›nda analiz Basit
Regresyon Analizi olarak adland›r›l›rken; iki yada daha fazla faaliyet hacmi kullan›ld›¤› zaman Çoklu Regresyon Analizinden söz edilir.
Bu yöntemde maliyet fonksiyonu
afla¤›daki gibi oluflturulmaktad›r:
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Burada:
Y= Ba¤›ml› de¤iflken tutar›n›,
a= Sabit gideri,
X= Ba¤›ms›z de¤iflken de¤erini,
b= birim de¤iflken maliyeti,
e= Regresyon hatas›n› göstermektedir.
Bu yöntem muhasebe yöneticileri
aç›s›ndan objektif ve istatistiksel olarak kesin bir de¤erlendirme olana¤›
tan›maktad›r. Bu yöntemin en temel
avantaj›, en az hatal› ve do¤ruya en
yak›n maliyet fonksiyonu oluflturmaya yard›mc› olmas›d›r.
III) ‹MALAT SANAY‹‹NDE MAL‹YET
ANAL‹Z‹NE YÖNEL‹K AMP‹R‹K
B‹R UYGULAMA
3.1. Araflt›rman›n Amac›
‹malat iflletmelerinde giderler sabit
ve de¤iflken olarak ikiye ayr›lmaktad›r. ‹flletmelerde karma giderlerin sabit ve de¤iflken olarak ikiye ayr›lmas›ndan sonra kay›t alt›na al›nmas› kurumsal olarak daha do¤ru olmas›na
karfl›l›k, uygulamada sabit ve de¤iflken k›s›mlar›n giderin yap›ld›¤› anda
ay›rt edilememesi, kay›t ifllemlerinden tasarruf edilmesi gibi nedenlerle
yap›lmamaktad›r. Enerji, endirekt iflçilik vs., giderler genellikle toplam gider tutar› üzerinden hesaplanmaktad›r. Söz konusu bu durum ise imalat
iflletmelerinde maliyetlerin tam olarak ortaya konulamamas›na, fiyat politikalar›n›n yanl›fl belirlenmesine neden olmakta ve topyekün iflletmenin
rekabet gücünü etkilemektedir.
A¤ustos - Eylül - Ekim
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Bu ba¤lamda çal›flman›n amac›, bir
imalat iflletmesinde maliyet analizi
yap›larak iflletmenin üretmifl oldu¤u
ürünlerin maliyet fonksiyonlar› oluflturularak ürünlerin birim maliyetleri
ortaya koymak, daha sonra iflletmenin mevcut maliyet yap›s› ile analiz
sonucunda ortaya ç›kan maliyetler
karfl›laflt›r›larak iflletmedeki eksiklikler
ve yanl›fll›klar tespit edilecek ve bu
tespitlere yönelik de önerilerde bulunmakt›r.
3.2. Araflt›rman›n Kapsam›
Bu çal›flma Gaziantep Organize Sanayinde kurulu olan ve Kimya ve Plastik Sanayi sektöründe faaliyet gösteren X ‹flletmesinde yap›lm›flt›r. Söz
konusu iflletmeden elde edilen maliyet verileri kullan›larak iflletmenin
üretmifl oldu¤u laminasyon kaplamal› PP çuval maliyetleri ile bask›l› PP çuval maliyetleri analiz edilmifltir. fierit
iplik üretimi ise imalat›n bir girdisi
olarak de¤erlendirilmifltir.
3.3. Araflt›rman›n Yöntemi
X ‹flletmesinin üretim prosesi ve ifl
ak›fl› flemas› dikkate al›narak maliyetler ay›rt edilmeye çal›fl›lm›flt›r. ‹flletmede her bir ürünün üretim prosesi
bir birinden ba¤›ms›z olarak gerçekleflmektedir. Dolay›s›yla ürünlere ait
bileflik maliyetler sadece hammadde
için söz konusu olmaktad›r. Ancak
her bir ürünün üretimi için kullan›lan
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hammadde tutarlar› ayl›k olarak ambar ç›k›fl fiflleriyle tespit edildi¤inden
hammadde kullan›mlar› da her bir
ürün için ayr›lm›flt›r. Maliyetlerin analizinde matematiksel ve istatistiki
yöntemlerden “En Yüksek En Düflük
Noktalar “ tekni¤i kullan›lm›flt›r. Eldeki maliyet verileri baz al›nd›¤›nda kullan›m› en kolay ‹statistiki ve Matematiksel Model oldu¤undan bu yöntem
tercih edilmifltir. Analiz için iflletmenin 2005 dönemi Kas›m ve Aral›k aylar› ile 2006 dönemi Ocak, fiubat,
Mart ve Nisan aylar› maliyet verileri
kullan›lm›flt›r. ‹flletmenin di¤er aylarda üretimlerinde afl›r› bir dalgalanma
olmad›¤› için iflletmenin 6 ayl›k verileri kullan›larak bir maliyet analizi yap›lm›flt›r.
3.4. Verilerin Analizi
Çal›flmam›z›n kapsam›na ba¤l› olarak X ‹flletmesinin üretmifl oldu¤u
laminasyon kaplamal› PP çuval ile
bask›l› PP çuval›n maliyetlerini analiz
etmek için öncelikle iflletmenin üretim prosesi incelenmifl, söz konusu
üretim prosesi çerçevesinde ürünlerin
maliyetini oluflturan tüm kalemler
tespit edilmifl ve bu tespitlere ba¤l›
olarak da iflletmenin 2005 dönemi
Kas›m ve Aral›k aylar› ile 2006 dönemi Ocak, fiubat, Mart ve Nisan aylar›
maliyet verileri iflletmeden temin edilmifltir. Söz konusu veriler Tablo 1 ve
Tablo 2’ de verilmifltir.
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fiekil 1: X ‹flletmesinin ‹fl Ak›fl fiemas›
HAMM ADDE
STOK

YASSI ‹PL‹K
ÜRET‹M‹

YASSI ‹PL‹K
ÜRET‹M‹

HORTUMLU
KUMAfi ÜRET‹M‹

HORTUMLU
KUMAfi DOKUMA

BASKI
FLEXO BASKI

CF ‹PL‹K
ÜRET‹M‹

LAM‹NASYON
KAPLAMA

KONFEKS‹YON

KONFEKS‹YON

BOYAMA

BOYAMA

AMBAR

AMBAR

AMBAR

SEVK‹YAT

SEVK‹YAT

SEVK‹YAT
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183. 838

OCAK

169.274

fiU BAT

151.383

MA RT

96.331

N ‹SAN

60.000

M) Finansman Giderleri

60.000

119.332
8.939
9.094
3.088
18.564
909
14.719
72
2.529
12.848
66.000

315.094

1.536.964
135.357
99.591
8.344

60.000

96.674
9.827
8.314
2.557
28.808
1.554
16.521
100
2.087
13.498
66.000

304. 940

60.000

105.326
7.211
5.686
2.229
13.571
1.125
13.897
99
1.906
13.352
66.000

289.402

60.000

93.374
6.744
6.196
2.052
15.138
1.440
13.518
104
1.761
9.900
66.000

275.227

1.336.100 1.228.414 1.110.372
122.263
98.449
81.252
75.732
79.778
57.744
6.897
4.306
5.376

60.000

61.474
5.730
6.048
2.170
14.000
1.400
7.496
50
1.520
6.940
66.000

231.828

672.840
70.450
49.058
5.040

9.68 3.400 11.657.350 10.155.100 9.145.000 8.246.350 4.731.650

84.741
5.775
4.092
3.252
19.470
1.776
11.247
68
2.142
10.800
66.000

268.363

3) GE NEL ÜRET‹M G ‹DERLER‹

A) Enerji Giderleri
B) Plastik Rulo Kull an›m›
C) Karton Rulo Kullan›m›
D) Makine Ya¤›
E) Yedek Parça Kullan›m›
F) K›rtasiye ve Temizlik Malzemesi Kullan›m›
G) Endir ekt ‹flçilik
H) Su Kullan›m›
I) ‹plik Kullan›m›
K) Yemek Gideri
L) Amortismanlar

1.344.196
75.258
66.144
6.372

A) PP Hammadde(fierit ‹plik)
B) Masterbatch Kullan›m›
C) Mürekkep Kullan›m›
D) Vernik Kullan›m›

LAM ‹NASYON KAPL AMALI Ü RÜN(Üretim-Metre)

197.567

AR ALIK

1.491.970 1.780.256 1.540.992 1.410.947 1.254.744 797.388

164.892

1) D‹REK T ‹fi Ç‹L‹K G‹DERLER‹

2) D‹REK T ‹LK MAD DE VE MALZEME G‹DERLER‹

KASI M

L AM‹NASYON KAPLAMALI P P ÇUVAL
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Tablo 1: X ‹flletmesinin Laminasyon Kaplamal› PP Çuvala ‹liflkin Maliyet
Verileri

Hakemli Yaz›lar
Refered Papers

Hakemli Yaz›lar
Refered Papers

3.249.850

60.000

M) Finansman Giderleri

BASKILI Ü RÜN (Ü retim-M etre)

3.600
33.000

K) Yemek Gideri
L) Amortismanlar

592
3.749

F) K›rtasiye ve Temizlik Malzemesi Kullan›m›
G) Endirekt ‹flçilik
23
714

1.020
6.490

D) Makine Ya¤›
E) Yedek Parça Kullan›m›

H) Su Kullan›m›
I) ‹plik Kullan›m›

1.925
2.117

B) Plastik Rulo Kullan›m›
C) Karton Rulo Kullan›m›

141.476

3) GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹
28.247

22.048
2.124

C) Mürekkep Kullan›m›
D) Vernik Kullan›m›

A) Enerji Giderleri

420.116
25.086

54.964
469.374

1) D‹REKT ‹fiÇ ‹L‹K G ‹DERLER‹
2) D‹REKT ‹LK MADDE V E MALZE ME G‹DERLER‹

A) PP Hammadde(fierit ‹plik)
B) Masterbatch Kullan›m›

KASI M

BASKILI PP Ç UVAL

60.000

2.918
33.000

22
451

428
3.572

760
6.229

2.125
1.798

21.516

132.818

16.374
1.491

243.634
26.435

39.749
287.935

OCAK

60.000

3.483
33.000

26
497

358
3.625

581
5.300

1.881
1.483

27.476

137.711

20.812
1.123

275.345
25.682

44.1 59
322.962

fiU BAT

2.431.645 2.157.700 2.445.570

60.000

2.640
33.000

15
520

436
3.024

635
4.210

1.837
1.869

24.520

132.705

20.464
1.715

285.362
27.813

40.596
335.353

AR ALI K

2.408.600

60.000

2.970
33.000

31
528

432
4.055

616
4.541

2.023
1.859

28.012

138.068

17.323
1.613

312.654
24.376

45.4 15
355.966

MAR T

1.672.500

60.000

2.429
33.000

17
440

347
2.624

553
4.102

2.006
1.364

20.903

128.537

17.170
1.764

201.290
24.658

33.716
244.882

N‹SA N
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Tablo 2: X ‹flletmesinin Bask›l› PP Çuvala ‹liflkin Maliyet Verileri(YTL)
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3.4.1. X ‹flletmesinde Maliyet Analizi Uygulamas›
‹flletmeden elde edilen Tablo1 ve Tablo 2’ deki maliyet verileri matematiksel
ve istatistiki yöntemlerden “En Yüksek En Düflük Noktalar“ tekni¤i
kullan›larak analiz edilmifl ve her iki ürüne iliflkin olmas› gereken maliyetler
afla¤›daki flekilde tespit edilmifltir:
Tablo 3: Laminasyon Kaplamal› PP Çuval›n Maliyet Fonksiyonu
DE⁄ ‹fiKEN
0,018000
0,150000
0,014018
0,008000
0,000600
0,000700
0,000200
0,002000
0,000130
0,001300
0,000008
0,000150
0,000930
0,000000
0,000000
0,182018

Ê
D.‹.G .
D.‹.M .M .G.
G.Ü. G.
A) Enerji Giderleri
B) Plastik Rulo Kullan›m›
C) Karton Rulo Kullan›m›
D) Makine Ya¤›
E) Yedek Parça Kullan›m›
F) K›rtasiye ve Temizlik Malzemesi Kullan›m›
G) Endirekt ‹flçilik
H) Su Kullan›m›
I) ‹plik Kullan›m›
K) Yemek Gideri
L) Amortismanlar
M) Finansman Giderleri
TOP LAM MAL‹Y ET

SAB‹T
0
0
105.029
26.073
2.891
934
921
3.161
317
1.330
12
831
2.559
66.000
60.000
165.029

YTOPLAM MAL‹YET (Ayl›k) = 0,182018X + 165.029,-YTL
Tablo 4: Bask›l› PP Çuval›n Maliyet Fonksiyonu
Ê
D .‹.G .
D .‹.M .M .G.
G.Ü. G.
A) Enerji Giderleri
B) Plastik Rulo Kullan›m›
C) Karton Rulo Kullan›m›
D) Makine Ya¤›
E) Yedek Parça Kullan›m›
F) K›rtasiye ve Temizlik Malzemesi Kullan›m›
G) Endirekt ‹flç ilik
H) Su Kullan›m›
I) ‹plik Kullan›m›
K) Yemek Gideri
L) Amortismanlar
M) Finansman Giderleri
TOP LAM MA L‹YET
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KEN
DE⁄‹fifiK
0,0180000
0,1400000
0,0091390
0,0047000
0,0001800
0,0004800
0,0003000
0,0015000
0,0001600
0,0009000
0,0000090
0,0001700
0,0007400
0,0000000
0,000000
0,1671390

SAB‹ T
0
0
52.435
13.116
1.532
626
58
1.570
87
1.107
2
150
1.187
33.000
60.000
112.435
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YTOPLAM MAL‹YET (Ayl›k) = 0,167139X + 112.435,-YTL
3.4.2. X ‹flletmesinin Mevcut Maliyet Yap›s›
X ‹flletmesinin 01.01.2006-30.04.2006 dönemi 4 ayl›k kümülatif gelir tablosundaki veriler, iflletmenin üretim raporlar›ndaki de¤erler ve iflletmenin üretmifl oldu¤u ürünlerin cari piyasa de¤erleri kullan›larak(Akdo¤an, 2004, 414415) X ‹flletmesinin üretmifl oldu¤u ürünlerin mevcut durumdaki maliyetleri
afla¤›daki flekilde tespit edilmifltir.
Tablo 5: X ‹flletmesinin 01.01.2006-30.04.2006 Dönemi Gelir Tablosu
Gelir Tablosu
A - BRÜT SATIfiL AR
1 - Yurtiçi Sat›fllar
2 - Yurtd›fl › Sat›fl lar
3 - Di¤er Gelirler
B - SATIfi ‹ND‹R‹ML ER‹(-)
1 - Sat›fltan ‹adeler( -)
2 - Sat›fl ‹sk ontolar›(-)
3 - Di¤er ‹nd irimler(- )
C - NET SATIfiL AR
D - SATIfiLAR IN MAL‹YET‹( -)
1 - Sat›lan Mamuller M aliyeti(-)
2 - Sat›lan Ticari Mallar M aliy eti(-)
3 - Sat›lan Hizmet Maliy eti( -)
4 - Di¤er Sat›fllar›n M aliyeti(-)
B RÜT S ATIfi KARI VEYA ZARARI
E - FAAL‹YET G‹DERLER‹(-)
1 - Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri(-)
2 - Paz arlama. Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri(-)
3 - Genel Yö netim Giderleri(-)
FA AL‹YET KARI VEYA ZARARI
F - D‹⁄ER FAAL. OLA⁄AN GEL‹R VE KARLAR
1 - ‹fltiraklerden Temettü Gelirleri
2 - Ba¤l› Orta kl›klardan Temettü Gelirleri
3 - Faiz Gelirleri
4 - Komis yon Gelirleri
5 - Konusu Kalmayan Karfl›l›klar
6 - M enkul K›ymet Sat›fl Karlar›
7 - Kambiyo Karlar›
8 - Reeskont F aiz Gelirle ri
9 - Enflasyon Düz eltmesi Karlar›
1 0 - Faa liyetle ‹lgili Di¤er Gelir ve Karlar
G - D‹⁄ER FA AL. OLA⁄AN G‹D. VE ZARAR(-)
1 - Komis yon Giderleri ( -)
2 - Kar fl› l›k Giderl eri (-)
3 - M enkul K›ymet Sat›fl Zararla r› (-)
4 - Kambiyo Zararlar› (-)
5 - Reeskont F aiz Giderleri ( -)
6 - Enflasyon Düz eltmesi Zararlar› (-)
7 - Di¤er Gider ve Zararlar (-)
H - F‹NANSMAN G‹DERLER‹(-)
1 - K›sa Vadeli B orçlanma Giderleri
2 - Uzun Vadeli Bor çlanma Giderleri
OLA⁄AN K AR VEYA ZARAR
I - OL A⁄ANDIfiI GEL‹R VE K ARLAR
1 - Önceki Dönem Gelir ve Kar lar›
2 - Di¤er Ola¤and›fl› Gelir ve Kar lar
J - OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLAR(-)
1 - Çal›flmayan K›s›m Gider ve Zararlar›
2 - Önceki Dönem Gider ve Zararlar›
3 - Di¤er Ola¤and›fl› Gid er ve Zararlar›
DÖ NEM K ARI VEYA ZARARI
K - Dönem Kar› Vergi ve Yasal Yükümlülük Karfl› l›klar› (-)
DÖ NEM NET KARI VEYA ZARARI
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7.687.259
4.458.610
2.844.286
384.363
( 369. 95 1)
221.326
148.625
0
7.317.308
( 5.311. 34 1)
5.311.341
0
0
0
2.005.967
( 817. 56 7)
62.518
328.674
426.375
1.188.400
73.555
0
0
62.584
3.251
0
0
3.210
0
0
4.510
( 80.604)
25.658
42.526
0
12.420
0
0
0
( 473. 19 9)
127.527
345.672
641.952
25.672
0
25.672
0
0
0
0
667.624
0
667.624
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X ‹flletmesinin 2006 takvim y›l›n›n ilk 4 ay›nda yapm›fl oldu¤u sat›fllar›n
ürünler itibariyle da¤›l›m› ise afla¤›daki flekildedir:
- Laminasyon Kaplamal› PP Çuval

29.687.640 metre

- Bask›l› PP Çuval

7.273.221 metre

X ‹flletmesi taraf›ndan üretimi yap›lan bu ürünlerin cari piyasa fiyat› ise
afla¤›daki flekildedir:
- Laminasyon Kaplamal› PP Çuval

0,179 YTL/metre

- Bask›l› PP Çuval

0,156 YTL/metre

Tablo 6: Mamullerin Sat›fllar ‹çerisindeki A¤›rl›¤›
Ü rünler

Üretim
M ikt ar›(Metre)
29.687.640
7.273.221
36.960.961

Laminasyo n Kaplamal › PP Çuval
Bask› l› PP Çu val
TOPLA M

Car i P.D.
YTL
0,179
0,156

Sa t›fl Has›lat›
YTL
5.314.088
1.134.622
6.448.710

%

0,824
0,176
1,00

Tablo 7: X ‹flletmesinin Üretti¤i Her Bir Mamulün Mevcut Birim Maliyetleri
Ürün ler
Laminasyo n Kapla mal ›
PP Çuval
Bask› l› PP Çu val
TOPLA M

SMM
YTL
5.311.341

%

5.311.341

0,176

0,824

Topl am
Mal iy et(Y TL)
4.376.545

Üretim
Miktar›(M etre)
29.687.640

Br. Maliyet
(YTL)
0,1474

934.796
5.311.341

7.273.221
36.960.961

0,1285

3.4.3.Mevcut Maliyet Yap›s› ile Analiz Sonucu Tespit Edilen Maliyetin
Karfl›laflt›r›lmas›
Matematiksel ve istatistiki yöntemlerden “En Yüksek En Düflük Noktalar”
tekni¤i kullan›larak yap›lan analiz sonucunda X ‹flletmesi taraf›ndan üretilen
her bir ürüne ait olmas› gereken maliyet fonksiyonu tespit edilmifl ve bu
maliyet fonksiyonu ile iflletmenin mevcut maliyet rakamlar› karfl›laflt›r›larak
aradaki fark afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
Tablo 8: Mevcut Ürün Maliyetlerinin Olmas› Gereken Maliyetlerle Karfl›laflt›r›lmas›
Ürün ler

Mevc ut Birim
Maliyet ler i
(YTL)

Laminasyo n
Kap lamal› PP Çu val

0,1474

Analiz Sonucu
Oluflflaan M aliyet
Y=bx+a
YTL
0,182018X+165.029

Bask› l› PP Çu val

0,1285

0,167139X+112.435
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Y=bx+ a
YTL
0,034618X+165.029
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IV) DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ
Globalleflme ve bunun paralelinde
geliflen ac›mas›z rekabet, mal ve hizmet üretimi gerçeklefltiren iflletmelerde maliyet analizlerinin önemini art›rm›flt›r. Söz konusu iflletmeler bir taraftan karlar›n› maksimize etmek, di¤er taraftan da uygun fiyat politikalar›yla da rakiplerine karfl› maliyet avantaj› sa¤lamak için maliyet analizlerine
büyük önem vermesi gerekti¤i ortaya
ç›km›flt›r.
Maliyet analizlerini sadece kâr getiren imaj›yla s›n›rland›rmak da do¤ru
olmaz. Maliyet analizi imalat iflletmelerinde iktisadîlik kontrolü sa¤layarak
faaliyet dönemlerince yahut iflletmeler aras› karfl›laflt›rma yapmaya olanak tan›r. Faaliyetler kontrol edildi¤i
gibi iflletmenin en uygun biçimde organize edilip edilmedi¤i de tespit edilir. Örne¤in kullan›lmayan kaynaklar›n maliyetlere etkisi, fazla iflgücünün
maliyetleri göz önünde tutularak gerekli düzenlemelere gidilir. Bununla
birlikte maliyet analizlerinin fiyat politikalar›n›n belirlenmesinde de önemli
rolü vard›r. Öncelikle iflletmenin üretmifl oldu¤u ürünlerin taban fiyatlar›
belirlenir, rekabet, d›fl çevre, iflletme
stratejisi ve politikalar› da göz önünde bulundurularak izlenecek fiyat politikas› belirlenir. Maliyet muhasebesi
ayr›ca maliyetler ve gelirler aras›ndaki iliflkiyi düzenlemeyi hedefler. Etkin
bir maliyet muhasebesi uygulanmas›
Hakemli Yaz›lar
Refered Papers

durumunda belirli dönemlere ait sa¤l›kl› tahminler yap›lmas›n› sa¤lar ve
belirli bir zaman dilimi içindeki baflar›
durumu hakk›nda yöneticilere bilgi
verir.
Aç›kça görülmektedir ki günümüzün ac›mas›z rekabet koflullar›nda
maliyet analizi uygulamalar› di¤er
tüm sektörlerde oldu¤u gibi imalat
sanayii iflletmelerinde de büyük
önem arz etmektedir. Bu ba¤lamda
maliyet analizleri yard›m›yla hesaplanan k›t kaynaklar›n maliyetleri, izlenmesi gereken yönetim hakk›nda uyar›c›, yol gösterici bir rol üstlenmektedir.
Bu çerçevede bir imalat iflletmesi
olan X ‹flletmesinde üretilen ürünlerin maliyet fonksiyonlar› oluflturularak, ürünlerin olmas› gereken birim
maliyetlerini ortaya koymak ve iflletmenin mevcut maliyet yap›s› ile analiz edilen maliyetleri karfl›laflt›rmak
üzere yap›lan ampirik çal›flmada flu
sonuçlara ulafl›lm›flt›r:
- X ‹flletmesinin ürün maliyetlerini
hesaplamada tamamen gelenekçi bir
yöntemle hareket etti¤i, ürün maliyetlerinin belirlenmesinde sa¤l›kl› bir
maliyet analizi yapmad›¤›, iflletmede
ayl›k olarak gerçekleflen giderleri ayl›k üretime oranlamak suretiyle maliyet tespit etmeye çal›flt›¤›, maliyet
hesaplamas›nda sabit ve de¤iflken gider ayr›m› yapmad›¤›, dolay›s›yla da
iflletmenin ürün fiyatlar›n› rakiplerine
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endeksli olarak oluflturdu¤u tespit
edilmifltir.
- X ‹flletmesinin mevcut maliyet
fonksiyonu ile analiz sonucunda ortaya ç›kan maliyet fonksiyonu karfl›laflt›r›ld›¤›nda yanl›fl maliyet analizinin do¤urdu¤u kay›p Laminasyon Kaplamal› PP Çuval için ayl›k 0,034618X+165.029,YTL; Bask›l› PP Çuval için ise ayl›k
0,038639X+112.435,-YTL oldu¤u
tespit edilmifltir.
- Elde edilen tüm bu bulgular iflletmede geçerli bir maliyet analizinin yap›lmad›¤›n› aç›k olarak ortaya koymaktad›r. Dolay›s›yla X ‹flletmesi taraf›ndan elde edilen maliyet verilerine dayan›larak verilen yönetim kararlar›n›n
iflletmeye önemli kay›plar do¤urmas›
kaç›n›lmaz olacakt›r. Bununla birlikte
iflletmede giderlerin sabit ve de¤iflken olarak ayr›m› yap›lmad›¤› için X
‹flletmesi, indirimli fiyat talep eden bir
sipariflin kabulü veya reddi, zararda
görülen bir mamulün üretiminin sürdürülmesi veya durdurulmas› gibi yönetsel kararlarda maliyet verilerini
kullanamayacak veya kullansa bile ifl-

letmenin telafisi imkans›z zararlara
katlanmas›na sebebiyet verecektir.
Tüm bu bulgular toplu olarak de¤erlendirildi¤inde X ‹flletmesi taraf›ndan yap›lmas› gerekenler ise flunlard›r:
- Öncelikle iflletme üretim prosesine
uygun olarak mamul maliyetlerini etkileyen tüm kalemleri sa¤l›kl› bir biçimde belirlemeli ve bu parametrelere iliflkin maliyet verilerini kullanarak
sa¤l›kl› ve geçerli bir maliyet analizi
yapmal›d›r. Bunun için ‹flletme taraf›ndan üretim prosesinin her aflamas›nda düzenli ve sa¤l›kl› datalar oluflturulmal›d›r.
- Maliyet analizinde mamul maliyetini etkileyen kalemler içerisinde karma maliyetlere sahip kalemlerin ne
kadar›n›n sabit gider, ne kadar›n›n
de¤iflken gider oldu¤u ayr›m›na dikkat etmelidir.
- Analiz sonucunda ortaya ç›kan birim maliyetler yönetim taraf›ndan de¤erlendirilmeli, fiyat ve üretim politikalar› ortaya ç›kan maliyetlere göre
belirlenmelidir.
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SPK MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE
HATA KAVRAMI VE DÜZELTİLMESİ
-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESAPLAMA ÖRNEĞİERROR CONCEPT AND ITS CORRECTION IN THE SCOPE OF ACCOUNTING
STANDARDS OF CAPITAL MARKET BOARD
- AN EXAMPLE ON CALCULATION OF RETIREMENT PAY PROVISION-

Yrd. Doç. Dr. Volkan DEMİR∗
Öz:
Muhasebe uygulamalarının amacı, finansal tablo kullanıcılarına bilgi üretmektir. Finansal
bilgiler üretilirken hataların ortaya çıkması da doğaldır. Ancak muhasebe hatalarını, hile ve
usulsüzlüklerden de ayırmak gerekir.
Muhasebe uygulamalarında ortaya çıkan hataları muhasebe tekniklerine uygun biçimde
düzelterek, finansal tablolara aktarmak ve bilgi kullanıcılarına sunmak gerekir. Bu makalede
muhasebe hataları incelenmiş ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS)
uyumlu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) muhasebe standartları çerçevesinde, kıdem tazminatı
karşılığı ayırma örneği ile açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Hataları, Hataların Düzeltilmesi, Muhasebe Standartları

Abstract:
The purpose of the accounting applications is to present information to the users of the
financial statements. During the gathering of the financial information, it is natural that some
errors can occur. But it is essential to distinguish the differences between accounting errors
and fraud.
The errors should be corrected due to the accounting techniques and then transfered to the
financial statements and presented to the users. In this article, the errors were analysed
∗

T.C. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi
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according to the accounting standards of Capital Market Board which were harmonized with
IFRS; and also the errors were tried to explain by the help of an example on retirement pay
provision.
Key Words: Accounting Errors, Correcting The Errors, Accounting Standards

1.GİRİŞ
Bilindiği gibi ülkemizde, Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarındaki
gelişmelere paralel olarak bazı düzenlemeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu
düzenlemeler, SPK’nın Seri:XI, No:25 Tebliğini yayınlaması ve uygulamaya koyması,
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartları ile tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını ve Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarını (UMS=TMS, UFRS=TFRS) yayınlaması ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme

Kurulu’nun

(BDDK)

Muhasebe

Uygulamalarının

Türkiye

Muhasebe

Standartlarına göre yapılacağını açıklaması şeklinde sıralanabilir. Türkiye Muhasebe
Standartları ülkemizdeki işletmelerin büyük bir kısmını kapsadığından uygulamaya girmesi
için de bir takım yasal düzenlemelerin daha yapılması gerekmektedir. Bu yasal
düzenlemelerin başında halen TBMM’de komisyonlarda görüşmeleri süren yeni Türk Ticaret
Kanunu Tasarısı gelmektedir. Bu tasarı muhasebe ile ilgili tarafların istekleri ve beklentileri
doğrultusunda yasalaşırsa, ülkemizde muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarında bazı
köklü (sadece vergi için olmayan) değişikliklerin olacağını söylemek mümkündür. Türkiye
Muhasebe Standartları geniş kitleler tarafından uygulanmaya başlandığında uygulamada bazı
sıkıntıların ortaya çıkacağı da doğaldır. Ancak şu an ülkemizde Uluslararası Muhasebe ve
Finansal Raporlama Standartları uygulamalarında ortaya çıkan sıkıntıların büyük bir kısmı
UFRS’ye uyumlu SPK’nın Seri:XI, No:25 Tebliğini uygulayan işletmelerin karşılaştıkları
sıkıntılardır. Bu sıkıntılar; standartların kısmen ya da tamamen uygulanmayışı, hatalı
uygulanışı şekilinde ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda, uygulamalarda hataların ortaya
çıkarılması ve düzeltilmesi konusu önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı ortaya çıkan
hataların SPK muhasebe standartları çerçevesinde düzeltilmesini kıdem tazminatı karşılığı
hesaplaması örneği ile uygulamalı olarak açıklamaya çalışmaktır.
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2. MUHASEBE STANDARTLARINDA (TMS-UMS-US GAAP-SPK)
HATA KAVRAMI
Finansal Tablolarda yapılan hatalar, finansal tablo kullanıcılarını yanılmalarına neden
olmaktadır. Bu nedenle finansal tablolardaki hataların muhasebenin temel kavramları ile
çelişmeyecek biçimde düzeltilmesi ve raporlanması gerekmektedir.

FİNANSAL TABLO KULLANICILARI

YATIRIMCILAR

KAMU

ÇALIŞANLAR

FİNANSAL
TABLO
KULLANICILARI

HÜKÜMETLER
VE
KAMU
İŞLETMELERİ

MÜŞTERİLER

BORÇ
VERENLER

SATICILAR
VE
TEDARİKÇİLER

ŞEKİL-1 : Finansal Tablo Kullanıcıları
Finansal tabloların karşılaştırılabilirliği için tutarlılık kavramına uygun hazırlanmaları
gerekmektedir. Finansal raporlamada tutarlılık kavramına aykırı hareket edilirse, muhasebe
yoluyla sağlanan verilerin karşılaştırılabilme nitelikleri ortadan kalkar (YALKIN, 2005, s.32).
Bu durum finansal tablo kullanıcılarının yanlış bilgi edinmelerine yol açacağından, finansal
tablolar ile elde edilecek bilgilerin kalitesini ve niteliğini azaltmaktadır. Finansal tablolardaki
hataların düzeltilmesi bu nedenlerle büyük önem taşımaktadır.
SPK’nın Seri:XI, No:25 Tebliği (Muhasebe Standartları) ile Türkiye Muhasebe Standartları,
uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uyumlu olduğundan “hata”
kavramını benzer ifadelerle açıklamışlardır.
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2.1. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’nda (UFRS) Hata Kavramı
TMS 8 (Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin
Türkiye Muhasebe Standardı) ve UMS 8 (Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklik ve Hatalar) hatayı şu şekilde tanımlamaktadır (TMS, 2006, s.333).
“Hatalar, finansal tablo kalemlerinin tanınması, ölçülmesi, sunulması ve açıklaması sırasında
ortaya çıkar. Eğer finansal tablolar, önemli bir hata veya İşletme’nin finansal durumunu,
finansal performansını veya nakit akışlarını yanlış göstermeye yönelik önemsiz de olsa kasıtlı
yapılmış ön bir hatayı içeriyorsa1, TFRS’ye uygun değildir. Cari dönemde yapılan hatalar
finansal tablolar onaylanmadan önce saptanırsa cari dönemde düzeltilmelidir. Ancak bazı
durumlarda hatalar, sonraki dönemlerde farkedilir ve bu geçmişe yönelik hatalar
karşılaştırmalı bilgilerde izleyen dönemlere ilişkin finansal tablolarda düzeltilir……………”
“Bu standart, muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması, muhasebe politikalarında ve
muhasebe tahminlerinde meydana gelen değişikliklere ve geçmiş dönem hatalarının
düzeltilmesine ilişkin muhasebe işlemlerinde uygulanır.”
UFRS ve TFRS’de bir işletme; önceki döneme ilişkin önemli hataları geçmişe dönük olarak,
hataların bulunduğu dönemde yayımlanacak olan ilk finansal tablolarında şu şekilde
düzeltmelidir (GREUNING, 2005, s. 45).
•

Hataların gerçekleştiği önceki dönem veya dönemlerin karşılaştırmalı değerlerini yeniden
açıklayarak veya

•

ilk dönem sunumlarında, açılış bilançosu değerlerini yeniden açıklayarak (DELOITTE,
2005, s.24) düzeltme yapılabilir.

1

Kasıtlı yapılmş hata kavramını, Uluslararası Denetim Standartları ve Uluslararası Denetim Standartlarına
uyumlu SPK Seri:X, No:22 (Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ)
hile ve usulsüzlük olarak tanımlamaktadır. Hile ve usulsüzlük; işletme yönetimindekiler ile yönetimden sorumlu
kişilerin, işletme çalışanlarının veya üçüncü şahısların kasıtlı olarak adil veya yasal olmayan bir menfaat
sağlamak amacıyla aldatma içeren davranışlarda bulunmalarını ifade eder.
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2.2. Amerikan Muhasebe Standartlarında (US GAAP) Hata Kavramı
Amerikan muhasebe standartlarına göre (Generally Accepted Accounting Principles-US
GAAP) hatalar; matematiksel yanlışlardan, muhasebe ilkelerinin uygulanmalarından ve
finansal tablolar hazırlanırken bilgilerin yanlış kullanılmasından ortaya çıkar. Bu standartlara
göre; hata düzeltmesi ile muhasebe tahminlerinde meydana gelen değişiklikler arasındaki
farklar iyi ayırt edilmelidir (SPICELAND ve SEPE, 1998, s.923).
Amerikan muhasebe standartlarına göre, muhasebe ilkelerinde meydana gelen bir değişim US
GAAP kapsamında yer almıyorsa, bu durum bir hatanın düzeltilmesi olarak tanımlanır. Bu
standartlara göre önceki dönem finansal tablolarında bulunan hatalar, hataların bulunduğu
dönemi takip eden ilk raporlama tarihindeki finansal tablolarda geçmişe dönük olarak
düzeltilir. Düzeltme, bilançoyu dengeleyecek şekilde ilgili hesap kaleminde ve dönem başı
dağıtılmamış karlarda yapılır (MORRIS, 2005, s.70).
2.3. SPK Muhasebe Standartlarında Hata Kavramı
SPK Seri:XI, No:25 (Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar)
hatayı şu şekilde tanımlamaktadır (19.Kısım, Madde 466, s. 454).
“Hatalar; cari dönemde fark edilen, geçmiş dönem veya dönemlere ilişkin mali tabloların
hazırlanması ve açıklanması esnasında mevcut ve dikkate alınmış olması beklenen güvenilir
bilginin mali tablolar dışında bırakılması veya diğer raporlama yanlışlıklarının yapılmasını”
ifade eder. Hatalar;
•

matematiksel hatalar,

•

muhasebe politikalarının yanlış uygulanması, bilgilerin yanlış yorumlanması,
dikkatten kaçması veya

•

kasti hatalar (bakınız dipnot 1)

şeklinde olabilir” (SPK XI-25, Madde 473, s.459).
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2.4. Hata Kavramı ile Hile Kavramı Arasındaki Farklar
Hata kavramı, hile kavramı ile karıştırılabilmektedir. SPK Seri:X, No:22 (Sermaye
Piyasalarında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ) hata kavramını hile ve
usulsüzlükten şu şekilde ayırmaktadır:
Finansal tablolardaki yanlışlıklar, hile ve usulsüzlükten veya hatadan kaynaklanabilir. Hile ve
usulsüzlükleri hatadan ayıran temel unsur, finansal tablolarda yanlışlığa sebep olan fiilin
kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığıdır.
Hata, finansal tablolarda kasıt olmaksızın yapılan, bir tutarın veya bir açıklamanın atlanması
gibi yanlışlıkları ifade eder. Bu kapsamda,
a) Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan verileri toplarken ve bunları analiz
ederken yapılabilecek bir yanlışlık,
b) Olayların gözden kaçırılmasından veya hatalı yorumlanmasından kaynaklanan yanlış
bir muhasebe tahmini ve
c) Muhasebe ilkelerini uygularken, değerleme, kayda alma, sınıflandırma, sunma veya
açıklama konuları ile yapılabilecek bir yanlışlık hata olarak değerlendirilir.
Hile ise, bir işletmenin kaynaklarının veya varlıklarının kasıtlı olarak yanlış kullanımı veya
uygulanması ile bir çalışanın kişisel yarar sağlama çabasıdır. Aynı zamanda hile, kasıtlı olarak
yapılan, gerçeklere, adalete, dürüstlüğe ve eşitliğe karşı aldatma, yalan söyleme ve
dolandırma faaliyetidir (BOZKURT, 2001,s.3).
Bu tanımlara göre hata ve hile arasındaki temel fark kasıt unsurudur.
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3. SPK MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE HATALARIN KIDEM
TAZMİNATI

KARŞILIĞI

HESAPLAMA

ÖRNEĞİ

İLE

DÜZELTİLMESİ
3.1. SPK Muhasebe Standartlarına Göre Hataların Düzeltilmesi
Yukarıda da açıklandığı gibi muhasebe standartlarında (TMS,UFRS, US GAAP) hatalar ve
düzeltilmesi ile ilgili aynı yöntemler önerilmektedir. Bu nedenle ülkemizde en fazla uygulama
kitlesi bulan SPK muhasebe standartları üzerine örnek geliştirilmiştir.
Hatalar ortaya çıktıkları dönem içerisinde düzeltilebilir, fakat geçmiş dönem ile ilgili
olduklarında geçmiş dönem finansal tablolarının düzeltilmesini de gerektirmektedir. Bu
tanımlamalardan sonra “Geriye Dönük Uygulama” kavramını açıklamak konu için önem arz
etmektedir.
“Geriye dönük uygulama” (Türkiye Muhasebe Standartlarında Geriye dönük yeniden
düzenleme kavramı ile ifade edilmektedir.); geçmiş dönem hatalarının düzeltilerek,
düzeltilmiş tutarların finansal tablolarda hiç hata olmamış gibi yer alması, ölçülmesi ve
açıklanmasıdır.
Ancak SPK, bilgilerin yeniden düzenlenmesinin aşırı maliyet gerektirdiği durumlarda önceki
dönemlere ait karşılaştırmalı bilgilerin yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmamaktadır. Bu
durumda karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmediği zaman, bir sonraki dönemin birikmiş
karlar (geçmiş yıllar karları) hesabı, dönem başlamadan önce hatanın kümülatif etkisiyle
yeniden düzenlenir (SPK XI-25, Madde 473, s.459).
Finansal tablolardaki yanlış ve gerçeğe uygun olmayan işlemler ile hatalar, muhasebe
politikalarının açıklanması ve dipnotlarda belirtilmesi suretiyle düzeltilmiş olamaz.
Düzeltmeler, muhasebe kayıt ve tekniğine göre yapılır ve finansal tablolara yansıtılır
(YALKIN, 2005, s.34).
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3.2. Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Hesaplanması ve Hata Düzeltme Örneği
SPK Seri XI, No:25 Sayılı Tebliğ’in 29. kısmı (Çalışanlara Sağlanan Faydalar); kıdem
tazminatından doğan yükümlülüğün gelecek dönemlere ait olduğunu dikkate alarak, kıdem
tazminatı yükümlülüğünün muhasebeleştirilmesini açıklamıştır.
Böylece aktüeryal yönteme göre; netinin reel iskonto oranını vereceği, tahmini bir enflasyon
ve faiz oranı beklentisi ile uygun bir iskonto oranı belirlenmelidir.
Bulunacak olan reel iskonto oranı gelecekte ödenecek kıdem tazminatı yükümlülüklerinin
bilanço tarihi itibariyle bugünkü değerlerinin hesaplanmasında kullanılmalıdır. İsteğe bağlı
işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, işletmede kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının
tahmini oranı da, karşılık hesaplamalarında dikkate alınmalıdır (GÜRER, 2005, s.3).
Kıdem Tazminatı karşılık tutarı şu şekilde hesaplanır;

Emekliliğe Kalan
Gün Sayısı / 365

Kıdem Tazminatı Karşılığı = Tam Yükümlülük Tutarı x 1+Enflasyon Oranı
1+Faiz Oranı
Örnek; Hisseleri halka arz olan ABC A.Ş., bağımsız denetimden geçmekte ve bağımsız
denetimden geçmiş finansal tabloları halka açıklanmaktadır.
Şirketin bağımsız denetçileri, 30.06.2006 tarihi itibariyle şirketin hazırlayıp sunduğu finansal
tabloları ilk defa denetlemektedir. ABC A.Ş.’nin

31.12.2005 tarihinde sona eren hesap

dönemine ait bilanço ve gelir tablosu başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından
denetlenmiştir. Ayrıca şirket 30.06.2006 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait bilanço ve
gelir tablosunu hazırlamış ve bağımsız denetim firmasına sunmuştur.
Şirketin bağımsız denetimi sırasında kıdem tazminatı karşılığı ayrılmasında hata olduğu tespit
edilmiştir. Hatanın sebebi araştırıldığında kasti yapılmadığı ve şirketin muhasebe
yöneticilerinin kıdem tazminatlarının muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolara alınması
aşamasında bazı bilgileri yanlış yorumladıkları tespit edilmiştir. Şirket tarafından sunulan
finansal tablolardaki hatalı bilgiler aşağıdaki gibidir:
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Hata Bulunan Hesap
Kıdem Tazminatı Karşılıkları

30.06.2006

31.12.2005

67.350

61.000

Örneğimizde;


şirketin 6 aylık faaliyet döneminde 17.000 TL genel yönetim gideri olduğu,



geçmiş yıllar zararının 100.000 TL olduğu,



31.12.2005 ve 30.06.2006 tarihlerinde şirket çalışanlarının değişmediği varsayılmıştır.

Bağımsız denetim kuruluşu kıdem tazminatlarını SPK’nın Seri: XI, No: 25 tebliğindeki 29.
kısma göre aşağıda yeniden hesaplamıştır. Hesaplama her çalışan için ayrı ayrı yapılmıştır
(bilgisayar ortamında bu işlemi yapmanın maliyeti çok azdır). Her çalışan için kıdem
tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır;

Emekliliğe Kalan
Gün Sayısı / 365

Kıdem Tazminatı Tutarı= Tam Yükümlülük Tutarı x 1+Enflasyon Oranı
1+Faiz Oranı
ENFLASYON ORANI
FAİZ ORANI
REEL İSKONTO ORANI

1.çalışan
2.çalışan
3.çalışan
4.çalışan
5.çalışan

0,06125
0,12
0,0525

TAM
YÜKÜMLÜLÜK
15000
12000
10000
11000
13000
Toplam
61000

EMEKLİLİĞE KALAN
GÜN
3600
4000
3200
3500
3800

İSKONTOLANMIŞ KIDEM
TAZMİNATI
8.752
6.594
6.194
6.515
7.361
35.416

Bu hesaplamalara göre şirket; SPK’nın Seri: XI, No: 25 tebliğindeki 29. kısma göre 35.416
TL kıdem tazminatı karşılığı ayırması gerekirken, 61.000 TL kıdem tazminatı karşılığı
ayırmış yani 25.584 TL (61.000 TL – 35.416 TL) iskonto etmesi gerekirken bu iskonto
işlemini yapmayıp tam yükümlülük tutarları kadar karşılık ayırmıştır. Bağımsız denetim
şirketi bu durumu geriye dönük uygulama kavramına uygun olarak şu şekilde düzelttirmiştir.
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(a)
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

25.584

580 Geçmiş Yıllar Zararları

25.584

Aynı şekilde 30.06.2006 tarihinde de şirket tarafından tam yükümlülük tutarları kadar ayrılan
kıdem tazminatı karşılıkları düzeltmeye tabi tutulmuştur. 30.06.2006 tarihinde aktüeryal
yönteme göre hesaplama yapılırken, enflasyon ve faiz oranlarında bir değişiklik
beklenmemektedir. Bu nedenle de hesaplamalarda enflasyon ve faiz oranı aynı kabul edilmiş
ve aşağıdaki hesaplama yapılmıştır.
ENFLASYON ORANI
FAİZ ORANI
REEL İSKONTO ORANI

1.çalışan
2.çalışan
3.çalışan
4.çalışan
5.çalışan

0,06125
0,12
0,0525

TAM
YÜKÜMLÜLÜK
16500
13000
11250
12200
14400
Toplam
67350

EMEKLİLİĞE KALAN
GÜN
3420
3820
3020
3320
3620

İSKONTOLANMIŞ KIDEM
TAZMİNATI
9.890
7.339
7.159
7.423
8.376
40.187

Şirket bağımsız denetim öncesi hazırladığı gelir tablosunda 01.01.2006-30.06.2006 faaliyet
dönemine ilişkin 6.350 TL (67.350 TL – 61.000 TL)’yi genel yönetim giderleri hesabına
kıdem tazminatı karşılık gideri olarak kaydetmiştir. Daha önce yapılan bu kaydı hatırlamakta
fayda vardır.
(b)
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

6.350

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

6.350

Kıdem tazminatı karşılığının yeniden hesaplanması neticesinde şirketin dönemde 4.771 TL
(40.187 TL – 35.416 TL) kıdem tazminatı karşılık gideri ayırması gerektiği ortaya çıkmıştır.
Bu durumda şirket 1.579 TL (6.350 TL – 4.771 TL) fazla kıdem tazminatı karşılık gideri
olarak kaydetmiştir. Yapılması gereken kayıt şu şekildedir;
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(c )
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

1.579

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

1.579

Kıdem tazminatı karşılığı hesaplaması ile ilgili yeniden hesaplamalar ve geriye dönük
uygulama sonucunda ilgili hesapların durumu aşağıdaki gibidir.
472 Kıdem Tazminatı

580 Geçmiş Yıllar

770 Genel Yönetim

Hesabı

Zararları Hesabı

Giderleri Hesabı

(a) 25.584
(c) 1.579

61.000

100.000

25.584 (a)

6.350 (b)
40.187

17.000

1.579 (c )

(b) 6.350
74.416

15.421

Şirketin 100.000 TL geçmiş yıllar zararları değil de 90.000 TL geçmiş yıllar karları olsaydı
31.12.2005 tarihli düzeltme kıdem tazminatı hesabı ile geçmiş yıllar karları hesabı arasında
yapılacak olup, 30.06.2006 tarihli düzeltme işlemi ise bir değişiklik arz etmeyecektir. Buna
göre muhasebe kaydı şöyle olacaktır;
(a)
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

25.584

570 Geçmiş Yıllar Karları

25.584

(b)
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

6.350

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

6.350

(c )
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

1.579

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

1.579

472 Kıdem Tazminatı

570 Geçmiş Yıllar

770 Genel Yönetim

Hesabı

Karları Hesabı

Giderleri Hesabı

(a) 25.584
(c) 1.579

61.000
6.350 (b)
40.187

90.000

17.000

25.584 (a)

(b) 6.350

115.584

15.421

1.579 (c )
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Yukarıda yapılan muhasebe kayıtları standarda uygun biçimde finansal tablolara
yansıtılmalıdır. Bilançodaki birikmiş kar veya zararları (geçmiş yıllar dağıtılmamış karları
veya geçmiş yıllar zararları) düzeltilmiş değeri ile yer almalıdır. Ayrıca özsermaye değişim
tablosunda da birikmiş kar veya zararların (geçmiş yıllar dağıtılmamış karları veya geçmiş
yıllar zararları) açılış (devir) tutarları düzeltilmeli ve düzeltmeler özsermaye değişim
tablosunun içerisinde ayrı bir satır ya da sütun olarak gösterilmelidir.
Şirket, yapılan bu düzeltmeleri

Mali Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen Ya Da Mali

Tabloların Açık, Yorumlanabilir Ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gerekli
Olan Diğer Hususlar dipnotunda aşağıdaki ifadeye benzer şekilde açıklamalıdır.

“Şirketin 30.06.2006 tarihi itibariyle ve önceki dönemlere ilişkin kıdem tazminatı karşılıkları
SPK’nın Seri: XI, No: 25 tebliğindeki 29. kısma göre yeniden

hesaplanmış ve

01.01.2006-30.06.2006 dönemine ait 1.579 TL’lık tutar faaliyet giderleri ile, 31.12.2005
tarihi ve öncesine ait 25.584 YTL’lık tutar ise geçmiş yıllar zararları (veya geçmiş yıllar
karları)

hesabı ile ilgili tebliğin 19.kısmına uygun olarak düzeltilmiştir. Düzeltmeler

karşılaştırmalı olarak hazırlanmış finansal tablolara yansıtılmıştır. ”

4. SONUÇ
Yukarıda da açıklanmaya çalışıldığı gibi, hata kavramı uluslararası ve ulusal muhasebe
standartlarında benzer ifadelerle tanımlanmıştır. Makale de yer verilen örnek SPK muhasebe
standartları gözönüne alınarak hazırlanmıştır. Ancak taslak halindeki yeni Türk Ticaret
Kanunu’nun yasalaşarak Türkiye Muhasebe Standartları’nın kullanımının yaygın hale
gelmesiyle birlikte hata kavramının düzeltilmesi örnekleri de SPK uygulamalarına benzer
şekilde olacaktır. Çünkü bu standartlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına
uyumludur. Uygulamada hata kavramı saklanması gereken ve işletme dışı kimselerin
bilmemesi gereken bir unsur olarak süregelmiştir. Ancak muhasebe standartları, işletmeler var
olduğu sürece muhasebe uygulamalarında hata ortaya çıkmasının da doğal olduğunu kabul
etmektedir.
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Muhasebe hatalarının finansal tabloların tamamına etki etmektedir. Bu nedenle, hataların
düzeltilmesi muhasebe tekniklerine uygun biçimde yapılmalıdır ve finansal tablolarda bilgi
kullanıcılarını yanıltmayacak şekilde raporlanmalıdır.
UFRS finansal tabloların şeffaf olarak düzenlenmesini amaç edinmektedir. UFRS’ye uyumlu
olarak hazırlanan SPK muhasebe standartlarında da şeffalık esastır. Bu nedenle SPK
muhasebe standartlarına göre, muhasebe hataları karşılaştırmalı finansal tablolarda ilgili
finansal tablo kalemleri ile geriye dönük düzeltilmelidir. Ancak

bilgilerin yeniden

düzenlenmesinin aşırı maliyet gerektirdiği durumlarda önceki dönemlere ait karşılaştırmalı
bilgilerin yeniden düzenlenmesini zorunlu değildir. Bu durumda karşılaştırmalı bilgiler
yeniden düzenlenmediği zaman, bir sonraki dönemin birikmiş karlar (geçmiş yıllar karları)
hesabının (birikmiş zararlar-geçmiş yıllar zararları da olabilir), dönem başlamadan önce
hatanın kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmesi yeterlidir.
SPK muhasebe standartları UFRS’ye uyumlu olarak hazırlanmış ve 2004 yılından itibaren de
kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, UFRS’ye tam
uyumlu TMS ve TFRS’leri yayınlamıştır. Ülkemiz muhasebe uygulamalarında bütünlüğün
sağlanması ve yatırımcıların finansal tablolara olan güvenlerinin artırılması amacıyla SPK
muhasebe standartlarının yerini TMS ve TFRS’lere bırakması uygun olacaktır.
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ermaye piyasalar›n›n küreselleflmesi ve bankac›l›k sektöründeki geliflmeler çeflitli uluslararas› düzenlemeleri beraberinde getirmektedir. Bu düzenlemelerden birisi Basel Komitesi taraf›ndan saptanan Basel II ilkeleridir. Basel II ilkeleri bankalar›n kredi verme süreçlerini büyük ölçüde de¤ifltirmektedir. Bu süreçten en çok etkilenecek gruplardan biri Küçük ve Orta Boy
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‹flletmeler(KOB‹) dir. Çal›flmada Basel
II ilkelerinin, KOB‹’lerin finansman
maliyeti, finansal raporlama süreci ve
muhasebe sistemine etkileri incelenmifltir. Basel II ilkeleri bu üç konuda
çeflitli de¤ifliklikleri beraberinde getirmektedir. 2008 y›l›nda uygulamaya
geçecek bu de¤iflikler çerçevesinde
KOB‹’lere çeflitli öneriler sunulmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Basel II, KOB‹,
Finansal Raporlama, Muhasebe
ABSTRACT
New principles are settled by the
authorities along with the globalization of capital markets and developments in banking sector. The Basel II
principles launched by the Basel
Committee are one of these alignments, which will alter the lending
process of banks. Small and Medium
Sized Enterprises (SMEs) will be influenced the most during this process.
In this study, the effects of Basel II
principles are discussed on cost of
capital, financial reporting process,
and accounting structure of SMEs. In
addition to the discussion some suggestions are presented for SMEs in
order to take steps before the launch
of Basel II principles in 2008.
Key Words: Basel II, Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), Financial Reporting, Accounting
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G‹R‹fi
Küçük ve Ortaboy ‹flletmeler (KOB‹)
geliflmekte olan tüm ekonomilerde
oldu¤u gibi Türkiye’de de önemli bir
yere sahiptir. Uluslararas› ekonomik
iliflkilerde ve sermaye piyasalar›nda
yaflanan geliflmeler, rekabet koflullar›ndaki h›zl› de¤iflim, teknoloji alan›ndaki yenilikler ve küreselleflme KOB‹'leri çeflitli flekilde etkilemektedir.
Bu etkilere dünya genelinde oluflturulan standartlar, öneriler ve ilkeler örnek verilebilir. Temel ilkelerden birisi
çal›flmam›z›n da konusunu oluflturan
Basel II ilkeleridir.
Basel II ilkeleri bankac›l›k sektörünü
yeniden yap›land›rma amac›yla oluflturulmufltur. Basel II ilkeleri ile bankalar›n risk yönetim ve de¤erleme ölçütleri de¤iflmektedir. Bu ölçütlerin
de¤iflmesi nedeniyle, bankalardan
kredi kullanan KOB‹’lerin de bu de¤iflikliklerden etkilenmesi beklenmektedir. Basel II ilkelerinin uygulamaya
geçmesi ile KOB‹’lerin sahip olduklar›
riskler, derecelendirme notlar› ve ülke notu kredi maliyetini belirleyen temel unsurlar haline gelecektir. Bu süreçte iflletmelerin güvenilir bir finansal raporlama sürecine, kurumsal yönetim ilkelerine uygun iflletme yönetim kültürüne sahip olmalar› önem
tafl›yacakt›r.
Bu ba¤lamda çal›flman›n amac›; Basel II ilkelerinin KOB‹’lere olas› etkilerini de¤erlendirmektir. Basel II alan›nA¤ustos - Eylül - Ekim
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da yap›lan di¤er çal›flmalarda konu
genelde bankalar aç›s›ndan ele al›nm›flt›r (Beflinci ve Kaya, 2005; Yayla
ve Kaya, 2005; Yüksel 2006). Basel II
ilkelerinin KOB‹’lere olas› etkileri konusunda yap›lan baz› çal›flmalarda
ise kredi maliyetleri üzerinde durulmufltur (Yüksel, 2005; Alp, 2005;
TBB, 2004; Aksel, 2002). Aksoy
(2006) Basel II ilkelerinin ipotekli konut finansman› üzerine etkileri, Kutuk›z (2005) kredi riski üzerine odaklanm›fllard›r. M›s›rl›o¤lu (2006) ise Basel
II’nin iflletme faaliyetlerine etkisini
kredi maliyetleri ve risk aç›s›ndan ele
alm›flt›r. Bu çal›flmada ise Basel II ilkelerinin KOB‹’lerin finansman maliyetleri, finansal raporlama süreçleri, muhasebe yap›lar› ve iflletme politikalar›na olas› etkileri incelenecektir.
1. BASEL II’N‹N TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹
BIS, (Bank for International Settlements) 1930 y›l›nda çeflitli ülkelerin
merkez bankalar› taraf›ndan oluflturulan uluslararas› bir kurulufltur. BIS
bünyesinde bankac›l›k konusunda çal›flmalar yapmak üzere 1974 y›l›nda
“Basel Komitesi” adl› bir çal›flma grubu oluflturulmufltur. ABD, Almanya,
Belçika, Fransa, Hollanda, ‹sveç, ‹sviçre, ‹ngiltere, ‹talya, Japonya, Kanada
ve Lüksemburg olmak üzere 12 üyeden oluflan komitenin amac› bankac›l›k ve döviz piyasas›nda olas› krizleri
izlemek ve dünyadaki tüm bankalar›n
ortak bir standartta çal›flmalar›n› sa¤A¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

lamakt›r. ‹lgili komite yapt›¤› çal›flmalar› Basel I ilkeleri olarak 1988 y›l›nda
yay›nlanm›flt›r. Basel I’e göre bankalar›n sermaye yeterlili¤i en az yüzde 8
olmal›d›r. Sermaye yeterlili¤inin hesaplanmas›nda sermayenin riskli aktiflere oran› dikkate al›nm›flt›r (Pinelli,
2005, 3).
Ancak ilerleyen y›llarda finansal piyasalarda ve bankac›l›k sektöründe
krizlerin yaflanmas› Basel I ilkelerinin
yetersizli¤i konusunda elefltirileri beraberinde getirmifltir. Bu elefltiriler
Basel I ilkelerinin sermaye yeterlili¤ini
hesaplarken özellikle operasyonel
riskleri dikkate almamas› üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. Bunun üzerine Basel
Komitesi 1999 y›l›nda yeni bir çal›flma bafllatm›fl ve bu çal›flmay› da
2004 y›l›nda Basel II ilkeleri olarak
aç›klam›flt›r. Bu ilkeler tüm dünya
bankac›l›k sektörü taraf›ndan kabul
edilmifl
olup,
düzenlemelerin
2007–2009 y›llar› aras›nda birçok ülkede uygulamaya geçmesi beklenmektedir (Rodriguez, 2003, 120).
Basel II ilkeleri oluflturulurken (Yayla
ve Kaya, 2005, 4):
• Mevcut risklerin her bir iflletme için
ayr› ayr› ve daha iyi ölçülmesi,
• Bankac›l›k sektöründe üst yönetime daha büyük sorumluluk yüklenmesi,
• ‹flletmelerin ve bankalar›n finansal
tablolar›n›n güvenilir bir flekilde kamuya aç›klanmas›,
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• Tüm bankac›l›k sisteminin ve sermaye piyasalar›n›n daha sa¤lam zemine
oturtulmas›, daha rekabete dayal› ve daha istikrarl› hale getirilmesi amaçlanm›flt›r.
2. BASEL II ‹LKELER‹
Son y›llarda dünya üzerinde yaflanan ekonomik krizler incelendi¤inde, bu
krizlerin temelinde yatan neden ilgili ülkelerde ve kurumlarda mevcut bir risk
yönetim modelinin olmamas›d›r (Christoffersen and Errunza, 2000, 3-20). Basel Komitesi de çal›flmalar›nda sermaye piyasalar›nda risk yönetimi üzerine
odaklanm›flt›r. Basel II ilkeleri, Basel I ilkelerinin devam› niteli¤indedir. Basel
I’de sermaye yeterlili¤i hesaplan›rken sadece kredi riski hesaplamaya kat›lm›fl,
piyasa riski ve operasyonel riskler gibi di¤er riskler ise göz ard› edilmifltir. Bilindi¤i gibi bankadan kredi kullanan iflletmelerin sahip olduklar› operasyonel
riskler kredinin geri dönüflünde önemli bir etkendir. Bankac›l›k sektörü aç›s›ndan bu riskin de¤erlendirilmesi ve sermaye yeterlili¤inin hesaplanmas›nda
kullan›lmas› gerekir. Basel II ilkelerinde de bu risk sermaye yeterlili¤inin hesaplanmas›nda dikkate al›nm›flt›r. Riskli aktifler karfl›s›nda tutulmas› gereken
sermayenin ölçülmesine iliflkin yöntem k›smen de¤iflmifl ve kredi riskinin ölçülmesinde yeni yöntemler gelifltirilmifltir (Yüksel, 2005, 5).
Basel II ilkelerine göre sermaye yeterlili¤i flu flekilde hesaplanabilir.
Toplam Sermaye
Sermaye Yeterlili¤i = -------------------------------------------------------- > % 8
Kredi Riski+Piyasa Riski+Operasyonel Risk
Basel II ilkeleri temelde denetim otoritesi, piyasa disiplini ve asgari sermaye
yeterlili¤i olmak üzere üç nokta üzerine oturtulmufltur (Ferguson, 2003,
397). Bu temel noktalar aras›ndaki iliflki afla¤›daki flekilde gösterilmifltir.
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fiekil 1: Basel II ‹lkelerinde Sistem Oyuncular›

BAS EL II ‹LKELER‹

a-Kredi Riski
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c-Operasyonel
Risk
c-Operasyonel Risk
[K
KOB‹’LER]
OB ‹’LER ]
2. Piyasa
Disiplini

1. Denetim
Otoritesi

3.
Sermaye
Yeterlili¤i

- Finansman Maliyeti
- F.Raporlama Süreci
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UYGULAMANIN KAPSAMI
Yap›n›n denetim otoritesi k›sm›nda, faaliyetler ve sistemin iflleyifli aç›s›ndan
yetkili bir üst otorite taraf›ndan bankalar›n denetlenmesi gerekir. Bu denetim
otoritesi Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu’dur (BDDK). Denetim
sürecinde özellikle bankalar›n risk yönetim sistemleri de¤erlendirilmekte, her
bankan›n uygun bir risk kontrol sistemi kurmas› ve uygulamas› istenmektedir. Türkiye’de, bankac›l›k sisteminin denetlenmesine iliflkin kurulan BDDK,
bankac›l›k risk yönetim sistemine iliflkin ç›kar›lan 4389 say›l› yasa, BDDK bünyesinde oluflturulan Risk Yönetim ve Gözetim Teknikleri Dairesi Basel II ilkelerinin uygulanmas›n› kolaylaflt›rabilir (Beflinci ve Kaya, 2005, 60).
Sistemin piyasa disiplini k›sm›nda bankalar›n piyasay› ve ilgilileri bilgilendirme konusunda güvenilir ve fleffaf olmas› istenmektedir (Ko¤ar, 2006, 3; Alp,
2005, 59).
Basel II ilkelerine göre sermaye yeterlili¤inin hesaplanmas›nda sadece kredi riski de¤il, bunun yan›nda piyasa riski ve operasyonel riskler de dikkate
al›nmaktad›r. Operasyonel risk; iflletme içinde çal›flanlar, uygulanan sistemler
ve kontrol süreçlerinde yaflanan olumsuzluklar nedeniyle iflletme varl›klar›n›n
zarar görmesi veya mevcut bir f›rsattan yararlanamamad›r (BIS, 2005a, 140).
Operasyonel riskler de¤erlendirilirken politik riskler, ekonomik riskler, yasal
riskler, pazar riskleri ve finansal riskler de dikkate al›nmal›d›r (BIS, 2005b, 24-
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35; Wyk, vd., 2004, 264). Piyasa riski; bankan›n veya kredi verilen KOB‹’nin faaliyet gösterdi¤i sektörde veya genel ekonomide yaflabilecek geliflmelerin ortaya ç›karaca¤› risklerdir.
Kredi riski ise banka taraf›ndan verilen kredinin geri ödenememesi riskidir.
Geleneksel anlamda kredi riski ve
piyasa riskini ölçmek kolay iken operasyonel risklerin s›n›rlar›n› çizmek ve
ölçmek çok kolay de¤ildir (Rosenberg and Schuermann, 2005, 1-46).
Basel II ilkelerinde, kredi riskinin hesaplanmas›nda Standart Yaklafl›m
(Standardised Approach), Basitlefltirilmifl Standart Yaklafl›m (Simplified
Standardised Approach), Temel ‹çsel
Derecelendirme Yaklafl›m› (Foundation Internal Ratings Based) ve ‹leri
Düzey ‹çsel Derecelendirme Yaklafl›m› (Advanced IRB) gibi yöntemlerin
kullan›lmas› istenmektedir. Operasyonel risklerin hesaplamas›nda ise,
Temel Gösterge Yaklafl›m› (Basic Indicator Approach), Standart Yaklafl›m, Alternatif Standart Yaklafl›m veya ‹leri Ölçüm Yaklafl›mlar› (Advanced Measurement Approach) kullan›labilir (Yayla ve Kaya, 2005, 6). Bu
çal›flmada yaklafl›m modelleri üzerinde ayr›ca durulmam›flt›r. Bankalar,
operasyonel riskleri VaR (Value-atRisk) gibi istatistiksel modeller kullan›larak da hesaplayabilirler (Wahlström, 2005, 2; Rösch, 2005, 37-51).
Basel II ilkelerine göre bankalar, kreHakemli Yaz›lar
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di verdikleri iflletmeleri operasyonel
risk anlam›nda de¤erlendirecek ve
kredi fiyat›n› belirleyecektir.
Bu ba¤lamda çal›flmam›z›n konusunu oluflturan Basel-II ilkelerinin KOB‹’lere olas› etkileri de¤erlendirilirken
konunun finansman maliyeti, finansal raporlama süreci ve muhasebe
yap›s› operasyonel riskler içinde ele
al›nm›flt›r. Basel II ilkeleri aras›nda yer
alan standart yaklafl›mlar 01.01.2008,
geliflmifl yaklafl›mlar ise 01.01.2009
tarihinden itibaren uygulamaya geçecektir. Bunun için KOB‹’lerin Basel II
ilkelerinin neler oldu¤unu bilmeleri,
bu ilkelerin uygulanmaya bafllamas›
ile yaflanacak olas› etkileri flimdiden
varsay›p gerekli çal›flmalar› yapmalar›
yerinde olacakt›r.
2.1. BASEL II ‹LKELER‹NE GÖRE
KOB‹’LER
Avrupa Birli¤i (AB) mevzuat›nda
KOB‹, küçük iflletme ve mikro iflletme
kavramlar› bulunmaktad›r. ‹flçi say›s›
250’den, cirosu 40 milyon Avro’dan
az olan iflletmeler KOB‹, iflçi say›s›
50’den, cirosu 7 milyon Avro’dan az
olan iflletmeler küçük iflletmeler, iflçi
say›s› 10’dan az olan iflletmeler ise
mikro iflletmelerdir. AB ülkeleri içerisinde de toplam iflletmelerin yüzde
99.78’si KOB‹ olarak de¤erlendirilmekte, toplam istihdam›n yüzde 71’i
KOB‹’ler taraf›ndan sa¤lanmaktad›r
(Çolako¤lu, 2002, 3).
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T ü r k i y e ’ d e y a p › l a n K O B ‹ - t a2.2.
n›m
lar›n
KOB‹’LER‹N
d a , e s a s o l a r a k i s t i h d a m - e DERECELEND‹R‹LMES‹
dilen per
VE KRED‹LER
s o n e l s a y › s › , t o p l a m a k t i f b üKOB‹'ler
y ü k l ü ¤faaliyetlerini
ü,
öncelikli olas e r m a y e , y a t › r › m v e y a k r e- d rak
i t uözkaynaklar›
t a r › g i ile finanse etmekte,
b i ö l ç ü t l e r d i k k a t e a l › n m -› fl ikincil
v e kkaynak
u r u m olarak da ticari bankal a r f a r k l › K O B ‹ t a n › m › g e l i fl tlar›
irm
i fl l e r d i r . Di¤er finansman
kullanmakta-d›r.
Bu tan›mlardan farkl› olarak, Basel
araçlar› ise göreceli olarak daha az
II'de KOB‹’ler y›ll›k cirosu 50 milyon
tercih edilmektedir (Çolako¤lu,
A v r o ’ d a n a z o l a n i fl l e t m e l e r fl e k l i n d e
2002, 150-193). Muhasebe sürecint a n › m l a n m › fl t › r . B u t a n › m - T ü r k i y e a ç ›
den kaynaklanan sorunlar, finansal
s›ndan ayr› bir önem tafl›maktad›r.
raporlama sürecinde fleffafl›¤›n sa¤Çünkü bu tan›mlamaya göre nerelanamamas›, kurumsal yönetim uydeyse Türkiye’deki tüm iflletmeler
gulamalar›n›n yetersizli¤i, kamuyu
KOB‹ s›n›f›na girmektedir. Örne¤in ‹sayd›nlatma kültürünün oluflmamas›,
tanbul Sanayi Odas› taraf›ndan yap›finansal piyasalarda derinli¤in az ollan araflt›rmaya göre en büyük bin iflmas› vb. nedenlerle de KOB‹’lerin hisletmenin sadece 440’›n›n cirosu 50
se senedi ihraç ederek finasman kaymilyon Avro’yu geçmektedir (Can,
na¤› sa¤lamalar› zor olmaktad›r. Ya22.11.2004). Yine merkez bankas›
p›lan araflt›rmalar yukar›da belirtilen
taraf›ndan yap›lan baflka bir çal›flmada da 7.507 iflletmeden sadece 702 nedenlerin temel sorun kayna¤› olduiflletmenin cirosu 40 milyon Avro’dan ¤unu göstermektedir (Erkumay,
2000, 9-11). Özkaynakla finanse edidaha fazlad›r (TCMB, 20.01.2006).
lemeyen ve sermaye piyasas›ndan yeBu nedenle Türkiye ekonomisi aç›terli kaynak sa¤layamayan KOB‹’ler
s›ndan KOB‹’ler büyük önem tafl›zorunlu olarak banka kredilerine yömaktad›r. Türkiye’de istihdam›n yüznelmektedir. Alternatif bir finansman
de 64'ü ve katma de¤erin yüzde 36's›
kayna¤› olan banka kredileri çok fazKOB‹'ler taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.
la kullan›lamamaktad›r. Çünkü banKOB‹'lerin Türkiye ekonomisine katk›kalar muhasebe, mali yap›, finansal
lar›; istihdam yarat›lmas›, yeniliklere
raporlama ve teminat konusunda yah›zl› uyumun sa¤lanmas›, giriflimcilik,
flanan sorunlar nedeniyle iflletmelere
ürün farkl›laflmas› ve büyük iflletmeleaz miktarda veya yüksek maliyetten
re ara mal› sa¤lanmas›d›r (TBB, 2004, 1).
kredi vermektedirler. Günümüzde
bankalar kredi talep eden iflletmenin
sadece kredi riskine bakarak maliyet
oluflturmakta ve kredi kulland›rmakA¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77
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tad›r. Basel II ile bu sistem özellikle
KOB‹’ler aç›s›ndan tamamen de¤iflecektir.
Basel II ile bankalar perakende ve
kurumsal portföy olmak üzere iki kredi grubu oluflturacaklard›r. E¤er KOB‹, bir bankadan 1 milyon Avro’dan
düflük kredi kullan›rsa perakende
portföy, yüksek kredi kullan›rsa da
kurumsal portföy grubuna girecektir.
Farkl› bankalardan kredi kullan›lmas›
durumunda her bir banka için perakende veya kurumsal gruplar farkl›
olacakt›r. Ayn› KOB‹ A bankas› için
perakende portföy gurubuna girerken, B bankas› için kurumsal portföy
grubuna kat›labilir (TBB, 2004, 6).
Uluslararas› sermaye piyasalar›nda
çeflitli derecelendirme notlar› kullan›lmaktad›r. Basel II ilkleri, bu notlardan
AAA, AA-, A+, A-, BBB+, BB-, BBolan derecelendirme notunu kriter
olarak kabul etmifltir. Bu notlar iflletmenin karne notu gibi düflünülebilir.
AAA en iyi not iken, BB – ve daha
afla¤›s› en kötü nottur. Derecelendirme flirketleri KOB‹’leri finansal tablolar, finansal raporlama süreci, kurumsal yönetim uygulamalar› ve sektörel
analizler gibi ölçütler aç›s›ndan de¤erlendireceklerdir. Derecelendirme
flirketleri elde edilen sonuca göre KOB‹’lere bir not ve karne verecektir.
Verilecek kredinin miktar›n› ve fiyat›n› bu derecelendirme notu belirleyecektir. E¤er not düflük olursa banka-
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lar bu iflletmeye kredi verme e¤iliminde olmayacakt›r. Çünkü bu durumda
verilen kredi için banka taraf›ndan tutulmas› gereken sermaye daha fazla
olacakt›r (TBB, 2004, 13).
Basel II’ye göre bir iflletmenin derecelendirme notu AAA'dan AA-'ye kadar ise risk a¤›rl›¤› yüzde 20, A+'dan
A-'ye kadar ise yüzde 50, BBB+'dan
BB-'ye kadar ise yüzde 100, BB-'den
düflük ise yüzde 150 ve derecelendirme yap›lmam›fl ise de yüzde 100 olacakt›r. Perakende portföy grubunda
olan bir KOB‹’nin risk a¤›rl›¤› ise yüzde 75 olacakt›r. Ancak ilgili iflletmelere denetim otoriteleri taraf›ndan daha yüksek bir risk verilebilecektir (Yetim ve Balc›, 2005, 40).
‹flletmeden iflletmeye farkl›k göstermekle birlikte, KOB‹ niteli¤indeki
küçük bir iflletmenin derecelendirilmesinin ortalama maliyeti 30.000
Avro civar›nda olmas› öngörülmektedir (Tafldelen, 2006). Bu da iflletmelere art› bir maliyet yükü oluflturabilir.
Bu rakam›n yüksek ç›kma olas›l›¤› da
bulunmaktad›r. Çünkü yap›lan bir
araflt›rmaya göre; Basel II uygulama
maliyetinin hem bankalar hem de iflletmeler aç›s›ndan beklenenden yüksek olaca¤› tahmin edilmektedir (Mearian, 2005, 48). Ancak, iflletmeler
derecelendirme yapt›rarak %100 veya daha düflük bir risk a¤›rl›¤›na sahip olmak (dolay›s›yla daha uygun bir
faiz oran›ndan kredi kullanmak) ve
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derecelendirme maliyetine katlanmak (yaklafl›k 30.000 Avro) ile hiç
derecelendirme yapt›rmadan %100
risk a¤›rl›¤›nda kredi maliyetine katlanmak aras›nda tercih yapabilecektir.
Dünya’da, Moody’s, Standard &
Poor’s ve Fitch önemli derecelendirme flirketleri aras›nda say›labilir. fiu
anda Türkiye’de kurulan ve Sermaye
Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yetkilendirilen kredi derecelendirme kurulufllar› bir tane olup, Fitch Ratings
Finansal Derecelendirme Hizmetleri
A.fi.’dir. Türkiye’de kredi derecelendirme faaliyetinde bulunmas› SPK taraf›ndan uygun görülen uluslararas›
derecelendirme kurulufllar› ise, Standards and Poor’s Corp., Moody’s Investor Service Inc. ve Fitch Ratings
Ltd.’dir. Yine kurumsal yönetim konusunda derecelendirme yapmas›
SPK taraf›ndan uygun görülen kurulufllar ise CoreRatings (Det Norske
Veritas) ve ISS Europe S.A.’d›r (SPK,
11.09.2006). Basel II ile birlikte KOB‹’ler ve iflletmelerin derecelendirilmesi için bu flirketlere benzer, ba¤›ms›z çal›flan derecelendirme flirketleri
kurulabilecektir.
3. BASEL II ‹LKELER‹N‹N KOB‹LERE
OLASI ETK‹LER‹ VE ÖNER‹LER
Basel II ilkeleri temelde bankac›l›k
sektörünü ilgilendirdi¤inden uygulama konusundaki gerekli haz›rl›klar ilA¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

gili sektör taraf›ndan büyük ölçüde
tamamlanm›flt›r. ‹lgili de¤ifliklikler
KOB‹’lerin finansman maliyetlerini, finansal raporlama süreçlerini ve muhasebe yap›lar›n› etkileyecek ve bu
alanlarda çeflitli de¤ifliklerin yap›lmas›
zorunlu hale gelecektir. Uygulama
aflamas›nda yaflanmas› olas› sorunlar
için:
• Derecelendirme yetkisine sahip
olacak flirketlerin belirlenmesi ve çal›flma flekillerinin oluflturulmas›,
• Uygulanan sistemin, iflletmelerin ve
derecelendirmeye yetkili flirketlerin
denetlenmesi,
• Geçifl sürecinin ve uygulama ad›mlar›n›n net bir flekilde belirlenmesi,
• Yaflanacak ara ve yetiflmifl eleman
s›k›nt›s›na çözüm bulunmas› gerekecektir.
Basel II ilkelerinin KOB‹’lere olas›
etkileri ile yap›lmas› önerilen çal›flmalar afla¤›da aç›klanm›flt›r. Bu çal›flmada, olas› etkiler ve öneriler KOB‹’lerin
finansman maliyetleri, finansal raporlama süreci ve muhasebe yap›s› aç›s›ndan incelenmifltir.
3.1. F‹NANSMAN MAL‹YETLER‹
AÇISINDAN DE⁄ERLEND‹RME
Basel II ilkelerinin KOB‹’lerin finansman maliyetine önemli etkileri olacakt›r. Genel olarak, KOB‹’ler sermaye piyasalar›ndan çok fazla pay alamamakta, temel finansman kayna¤›
banka ve finansal kurulufllardan sa¤Hakemli Yaz›lar
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lanan krediler olmaktad›r. Bu ba¤lamda, Basel II ilkelerinin iflletmelerin
finansman maliyetlerine etkileri özetlenmeye çal›fl›lm›flt›r.
• Kredi Maliyetleri ve ‹flletme
Karl›l›¤›: Basel II uygulamas› ile KOB‹’lerin kullanacaklar› kredinin maliyeti, derecelendirme notuna ba¤l›
olarak de¤iflecektir (M›s›rl›o¤lu,
2006, 30). Derecelendirme notu düfltükçe kredi riski ve maliyeti artacak,
ilgili KOB‹ için kredi almak zorlaflacakt›r (Yüksel, 2005, 37). Derecelendirme flirketleri KOB‹’lerin özellikle
özsermaye yap›lar›n› de¤erlendirerek, yetersiz özsermayeye sahip iflletmelerin kredi notunu düflürebilecektir (Dinçer, 2006, 33). Dolay›s›yla bu
iflletmelerin kredi maliyetleri daha
yüksek olacakt›r. Buna karfl›n, derecelendirme notu yüksek olan KOB‹’ler daha düflük faiz ile finansman
sa¤layabileceklerdir
(TBB,
15.01.2006). Bu durumda finansman giderleri azalacak, iflletmenin
dönem net kar› olumlu etkilenecektir. Derecelendirme notu düflük olan
iflletmeler ise yüksek faiz ile borçlanaca¤›ndan dönem kar› azalacakt›r.
• Kredi Kullan›m fiartlar›: Günümüzde, bankalar iflletmelerin yönetim kalitesine bakmaks›z›n kulland›racaklar› krediler karfl›l›¤›nda çeflitli varl›klar› ipotek olarak kabul etmektedir.
Kredinin tahsil edilememesi durumunda banka ipote¤ini nakde çevire-
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rek riski ortadan kald›rmaktad›r. Ancak, yönetim kalitesi düflük olan iflletmelerin süreklilikleri tehlikede oldu¤undan, bu tür iflletmeler makro düzeyde ekonomik büyümeyi olumsuz
etkileyebilirler. Basel II ilkeleri ile birlikte, kredi al›m›nda iflletmelerin iyi
yönetimi, fleffaf finansal raporlama
süreci, güçlü finansal yap›s› gibi etkenler ön plana ç›kaca¤›ndan, günümüzde kabul edilen ipotekler önemini yitirecektir. Bu ba¤lamda yönetim
kalitesi yüksek, finan-sman yap›s›
güçlü olan ve gerekli tüm bilgileri zaman›nda ve yeterli bir flekilde sunabilen iflletmeler daha iyi flartlarda kredi
kullanabileceklerdir.
• ‹stihbarat Maliyetleri: KOB‹’ler ticari iliflkide bulunacaklar› iflletmeleri
seçerken (özellikle ilk temas aflamas›nda) çeflitli mali istihbarat çal›flmas›
yaparlar. Günümüzde bu hizmetleri
KOB‹’lere ücret karfl›l›¤› sunan flirketler bulunmaktad›r. Mali istihbarat
yapmay› planlayan iflletme, karfl› iflletmenin derecelendirme notuna bakarak bir karar verebilir. Basel II ilkelerinin getirece¤i derecelendirme notu ilgili iflletmenin yap›s› hakk›nda bir
gösterge olabilir. Böylece, karfl› iflletmenin derecelendirme notunun olmas› mali istihbarat çal›flmas› yap›lmas› gere¤ini ortadan kald›rabilir. Bu
anlamda Basel II ilkeleri ile birlikte
kredi istihbarat maliyetleri iflletmeler
aç›s›ndan azalabilir.
A¤ustos - Eylül - Ekim
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KOB‹’lerin karfl›la• Y a b a n c › S e r m a y e v e E k mas›
o n o durumunda
mik
G e l i fl m Te ü: r k i y e ’ d e b ü y ü k ö- l çflacaklar›
e k l i i flrisk a¤›rl›¤› ve kredi maliyetl e t m e l e r g e r e k s e r m a y e - p i leri
y a sdaha
a l a rdüflük
› n olacakt›r. Bunun için
d a n g e r e k s e y a b a n c › s e r -m akullan›lacak
y e h a r e kredinin hepsinin ayn›
ketlerinden yararlanabilmektedirler. bankadan al›nmas› yerine, 1 milyon
KOB‹’ler genelde aile iflletmesi niteli- Avro’yu geçmemek üzere farkl› ban¤inde olup kurumsallaflma düzeyleri kalara yay›lmas› maliyet avantaj› sa¤zay›f iflletmelerdir. Bu durum KO- layabilir (TBB, 2004, 8). Ancak, krediB‹’lerin sermaye piyasalar›ndan kay- nin farkl› bankalara yay›lmas› nedenak sa¤lamas›nda ve yabanc› serma- niyle ortaya ç›kacak ifllem maliyetleri
yeden yararlanmas›nda önemli bir perakende portföyden sa¤lanacak
engel oluflturmaktad›r. Basel II ilkele- faydadan büyük olmamal›d›r.
rinin aile flirketlerini kurumsallaflmaya
3.2.F‹NANSAL RAPORLAMA
zorlamas›, KOB‹’lerin yabanc› ortak
bulmalar›n› kolaylaflt›rarak yabanc› AÇISINDAN DE⁄ERLEND‹RME
Basel II ilkelerinin, iflletmelerin fisermaye hareketlerinden pay almalar›n› sa¤layabilir. Bunun sunucunda, nansal raporlama sürecini önemli ölTürkiye’ye yabanc› sermaye girifli h›z- çüde etkileyece¤i beklenmektedir.
lanarak ekonomik geliflme olumlu Bu noktada finansal raporlama sürecinin fleffafl›¤›, ba¤›ms›z denetim, iç
yönde etkilenebilir.
• Farkl› De¤erlendirme Seçenek- kontrol sistemi, iç denetim ve risk yöleri: Çal›flman›n önceki bölümlerinde netimi KOB‹’ler için daha da önemli
de¤inildi¤i gibi bankalar, KOB‹’leri hale gelecektir.
de¤erlendirirken “içsel derecelendirmeye dayal› yaklafl›m” veya “standart
yaklafl›m” gibi farkl› modeller kullanacaklard›r. Her bir modelde iflletme
için kabul edilecek risk de¤eri farkl›
olmaktad›r. KOB‹’ler, bu modellerden hangisi kendileri aç›s›ndan avantajl› ise o yöntemi kullanan bankalarla çal›flmal›d›rlar. Örne¤in KOB‹’ler
aç›s›ndan perakende portföyde yer
almak maliyet avantaj› sa¤layacakt›r.
Çünkü kredinin 1 milyon Avro’dan az
olmak üzere farkl› bankalardan al›nA¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

• Finansal Raporlama Sürecinde
fieffafl›k: Yat›r›mc›lar ve kredi verenler karar alma sürecinde iflletmenin
mali tablolar›n› kullan›rlar. Mali tablolarda aç›klanan bilgilerin iflletmenin
gerçek durumunu yans›tmas› gerekir.
Baflka bir ifadeyle, mali tablolar ve finansal raporlama süreci fleffaf olmad›r. Ancak, Türkiye’de genel bir muhasebe standartlar› setinin olmamas›,
farkl› kurumlar için de¤iflik mali tablolar›n haz›rlanmas›, muhasebe kay›tlar›n›n yasal zorunluluk ve vergi kayg›s›
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ile tutulmas› finansal raporlama sürecinin fleffafl›¤›n› olumsuz yönde etkilemektedir. Basel II ilkeleri ile mali
tablolar›n ve finansal raporlama sürecinin derecelendirme flirketleri taraf›ndan incelenmesi istenmektedir.
Basel II ilkelerine göre bankalar ve
KOB‹'ler aras›nda finansal raporlama
sürecinde kurulacak iflbirli¤i fleffafl›¤›n sa¤lanmas› için temel flartt›r (Çak›r ve Uygun, 2006, 7). Bu ba¤lamda
KOB‹’lerin finansal ve finansal olmayan tüm bilgileri bankalara ve ilgili
derecelendirme flirketlerine zaman›nda, yeterli, fleffaf ve güvenilir bir flekilde sunmalar› gerekir. Ayr›ca, Türk
Ticaret Kanunu (TTK) tasla¤›nda yer
alan düzenlemelerde her flirketin bir
web sitesinin olmas› zorunlulu¤u fleffafl›¤a katk› sa¤layabilir. Ayr›ca anonim flirketlerde denetleme kurulunun
meslek mensubu üyelerinden (Serbest Muhasebeci Mali Müflavir, Yeminli Mali Müflavir) oluflma zorunlulu¤u, mali tablolar›n fleffafl›¤›n› artt›rabilir.
• Ba¤›ms›z Denetim: Türkiye’de
ba¤›ms›z denetime iliflkin düzenlemeler SPK taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Ba¤›ms›z denetim kamuya aç›klanan
mali tablolar›n güvenilirli¤ini artt›r›r.
Mali tablolarda fleffafl›k ve güvenilirlik için KOB‹’lerin de ba¤›ms›z denetime tabi olmalar› yerinde olacakt›r.
Dolay›s›yla, ba¤›ms›z denetim kapsam›n›n geniflletilmesi bu konuda fayda
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sa¤layacakt›r. Çünkü ba¤›ms›z denetim mali tablolar›n güvenilirli¤ini ve
derecelendirme notunu olumlu yönde etkileyebilir.
• ‹ç Kontrol Sistemi ve ‹ç Denetim: Günümüzde iflletmeler için iç
kontrol sistemi ve iç denetim zorunluluk haline gelmifltir. Çünkü iç kontrol sistemi ve iç denetimin amac›; faaliyetlerin verimlili¤ini sa¤lamak, iflletme varl›klar›n› korumak, yönetim
politikalar›na ba¤l›l›¤› özendirmek ve
tüm iflletme faaliyetlerinin yasa, yönetmelik ve düzenlemeler ile iflletme
amaçlar›na uygun yürütülmesini sa¤lamakt›r. Bugün sadece banka ve
arac› kurumlar için zorunlu olan iç
denetim, Basel II ilkeleri ile birlikte
aranan bir özellik haline gelecektir.
Bu nedenle iflletmeler iç kontrol sistemi ve iç denetim birimi oluflturmaya
yönelik çal›flma yapmal›d›rlar.
• Risk Yönetimi: Ekonomide yaflanan h›zl› geliflmeler nedeniyle iflletmelerin rekabet üstünlüklerini koruyabilmeleri için etkili stratejiler oluflturmalar› gerekir. Bu stratejilerin bafl›nda risk yönetimi ve risk odakl› denetim gelmektedir (Kishali ve Pehlivan, 2006, 76). Son y›llarda yaflanan
muhasebe ve finansal raporlama
skandallar› flirket risk yönetim bölümünün önemini artt›rm›flt›r (Beasley,
vd., 2005, 522). Ancak, her iflletmenin maruz kalaca¤› riskler; iflletmelerin sahip oldu¤u farkl› özellikler neA¤ustos - Eylül - Ekim
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d e n i i l e ç e fl i t l i l i k g ö s t e r e- b ta,
i l i r gerçe¤i
. B u n yans›tmaktan
e
uzaklafld e n l e i fl l e t m e l e r i n k e n d i l e rmaktad›r.
i n e ö zBasel
g ü II ilkelerinin öngördüb i r r i s k m o d e l i o l u fl t u r m a l a¤ü
r › mali
g e rtablolar›n
e k i r . fleffafl›¤› ve güvestandartlar›n›n
B u r i s k m o d e l i s t a t i k b i r r nilirli¤i
i s k miçin
o d muhasebe
eli
önem tafl›r. Türkio l a b i l e c e ¤ i g i b i , s o n z a m a nhayata
l a r d ageçirilmesi
öne
ç › k a n d i n a m i k r i s k m o d e l i ye
d e Muhasebe
o l a b i l i r Standartlar› Kurulu
( F e h l e a n d T s y p l a k o v , 2 0 0(TMSK)
5 , 3 - 4ilgili
7 ) .standartlar› yay›nlamakYap›lan araflt›rmalara göre uygun bir tad›r. TTK tasla¤›nda Türk Muhasebe
risk yönetim sistemine sahip iflletme- Standartlar›’na at›f yap›lmas› nedelerin olas› risklerden di¤er iflletmelere niyle, bu standartlar›n önümüzdeki
göre karl› ç›kt›klar› ve olumsuz koflu- y›llarda muhasebe uygulamalar›nda
lar› iflletme lehine çevirmeyi baflard›k- kullan›lmas› beklenmektedir. Böylelar› görülmektedir (O’Donnell, 2005, ce, yasan›n yürürlü¤e girmesi ile bir177-195). Basel II ilkelerine göre de, likte Uluslararas› Finansal Raporlama
uygun bir risk yönetim sistemine sa- Standartlar›yla (UFRS) paralellik göship KOB‹’lerin derecelendirme notu teren Türk Muhasebe Standartlar›’n›n
tüm iflletmeler için kullan›lmas› zorunlu
daha yüksek olacakt›r.
hale gelecektir(Ko¤ar, 2006, 21).
3.3. MUHASEBE YAPISI AÇISINDAN • Kurumsal Yönetim (Corporate
DE⁄ERLEND‹RME
Governance): Kurumsal yönetimin
temel
ilkeleri aras›nda yer alan kavBasel II ilkelerinin iflletmelerinin
muhasebe yap›lar›na etkileri muhase- ramlar Basel II ilkeleri çerçevesinde
be uygulamalar›nda vergi yasalar›n›n öngörülen yaklafl›mlarla örtüflmekteetkilerinin ortadan kald›r›lmas›, ku- dir. Kurumsal yönetim ilkeleri olan
rumsal yönetim uygulamalar›n›n ha- eflitlik; tüm faaliyetlerde pay ve menyata geçirilmesi konusunda ortaya ç›- faat sahiplerine eflit davran›lmas›,
kabilir. Ayr›ca, Basel II ilkelerinin ifllet- fleffafl›k; ticari s›r d›fl›nda flirket ile ilgili finansal ve niteliksel bilgilerin, zame politikalar›nda önemli de¤iflimleman›nda, do¤ru, eksiksiz ve tutarl›
re yol açaca¤› beklenebilir.
flekilde ilgili mercilere ve kamuoyuna
• Muhasebe Standartlar›: Türki- duyurulmas›, hesap verebilirlik; yöneye’de finansal raporlama sürecinde timlerin pay sahiplerine/hissedarlara
kullan›lacak ortak ve geçerli bir stan- hesap verme zorunlulu¤u, sorumludart bulunmamakta, uygulama a¤›r- luk; flirket yönetiminin tüm faaliyetil›kl› olarak vergi mevzuat› çerçevesin- nin mevzuata, ana sözleflmeye ve flirde flekillenmektedir. Bu nedenle, ma- ket içi düzenlemelere uygunlu¤u ve
li tablolar vergi üzerine odaklanmak- bunun denetlenmesidir. Basel II ilkeA¤ustos - Eylül - Ekim
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lerine uyum konusunda KOB‹’lerin
yapmalar› gereken çal›flmalar›n bafl›nda kurumsal yönetim yer almal›d›r
(Yüksel, 2005, 37; Çak›r ve Uygun,
2006, 7). Ekonomik verimlili¤i artt›rman›n anahtar unsurlardan birisi
olan kurumsal yönetim, flirketin iyi
yönetilmesini, yönetim kurulu, hissedarlar ve do¤rudan ç›kar sahibi di¤er
kesimler aras›ndaki iliflkiyi aç›klar. Kurumsal yönetim ayn› zamanda flirketin hedeflerini, bu hedeflere ulaflman›n ve performans denetiminin araçlar›n› belirlemektedir (OECD, 1999,
11). fiirkette etkili bir kurumsal yönetim anlay›fl›n›n oluflturulmas›, güçlü
bir kontrol ve gözetimi beraberinde
getirecektir. Böyle bir sistemde yönetim kurulu ve flirket yönetimi hissedarlar› koruyucu ve de¤erini art›c›
olarak görev yapar (Cax vd., 2002,
62-63). Türkiye’de kurumsal yönetim
ilkeleri SPK taraf›ndan yay›nlanm›fl
olup bu ilkelerden iflletmeler etkin bir
kurumsal yönetim anlay›fl› oluflturabilirler (SPK, 2005).
Kurumsal yönetim ilkelerinin yaflama
geçirilmesinde afla¤›daki ad›mlar izlenebilir(TKYD, 7-39):
> Etkin Kurumsal Yönetim Çerçevesinin Oluflturulmal›d›r: Kurumsal yönetim çerçevesi, fleffaf ve etkin piyasalar› teflvik etmeli, kanunlara uygun olmal› ve farkl› denetim, düzenleme ve
yürütme erkleri aras›nda sorumluluk
da¤›l›m›n› aç›kça yapmal›d›r.
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> Hissedarlar›n Haklar› ve Temel Sahiplik ‹fllevleri Belirlenmelidir: Kurumsal yönetim çerçevesi, hissedarl›k
haklar›n› korumal› ve bu haklar›n kullan›labilmesini kolaylaflt›rmal›d›r.
> Hissedarlar Adil Muamele Görmelidir: Kurumsal yönetim anlay›fl›, az›nl›k ve yabanc› hissedarlar da dahil,
bütün hissedarlara eflit muamele yap›lmas›n› güvence alt›na almal›d›r.
Bütün hissedarlar haklar›n›n ihlali halinde yeterli bir telafi ya da tazminat
elde etme olana¤›na sahip olmal›d›r.
> Kurumsal Yönetimde Paydafllar›n
Rolü: Kurumsal yönetim çerçevesi,
paydafllar›n haklar›n› yasalarda veya
ikili anlaflmalarda belirtildi¤i flekilde
tan›mal›, servet ve yeni ifl alanlar› yaratmada iflletmeler ile menfaat sahipleri aras›nda etkin iflbirli¤ini ve mali
aç›dan güçlü iflletmelerin ayakta kalmas›n› teflvik etmelidir.
> Kamuya Duyuru Yapma ve fieffafl›k: Kurumsal yönetim çerçevesi, iflletmenin mali durumu, performans›,
mülkiyeti ve idaresi dahil olmak üzere iflletme ile ilgili bütün maddi konularda do¤ru ve zaman›nda aç›klama
yap›lmas›n› sa¤lamal›d›r.
> Yönetim Kurulunun Sorumluluklar›:
Kurumsal yönetim çerçevesi, iflletmenin stratejik rehberli¤ini, yönetim kurulu taraf›ndan yönetimin etkin denetimini ve yönetim kurulunun iflletmeye ve hissedarlara karfl› hesap verA¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77
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m e y ü k ü m l ü l ü ¤ ü t a fl › m a s › -n › risile
a ¤birlikte,
l a m a KOB‹’ler iflletme politikalar›n› yeniden oluflturmal›, derecelenl›d›r.
> ‹flletme Politikalar›: ‹flletme politi- dirme notu temeline dayal› müflteri
kalar›n›n belirlenmesinde derecelen- s›n›fland›rmas› yap›lmal›, her bir iflletdirme notlar› belirleyici bir ölçüt ola- me için ayr›, sat›fl, sat›nalma, alacak
rak kullan›labilir. Çünkü derecelendir- ve yat›r›m politikas› belirlenmelidir.
me notu karfl› iflletmenin risk derece- SONUÇ
si hakk›nda bilgi verecektir. Örne¤in
Basel II ilkeleri ile önümüzdeki y›lbir iflletme baflka bir iflletme ile olan
larda bankac›l›k sektörü uygulamalaticari iliflkilerini, ilgili iflletmenin derer›n›n de¤iflikli¤e u¤ramas› beklencelendirme notuna göre flekillendiremektedir. Temel de¤ifliklik noktas›
bilir. ‹flletme ayn› durum için, farkl›
bankalar›n kredi verirken arad›klar›
derecelendirme notuna sahip iflletölçütlerdir. Bankac›l›k sektöründen fimelere farkl› politikalar uygulayabilir.
nansman sa¤layan tüm iflletmeler giÖzellikle sat›fl, sat›nalma ve tedarik
bi KOB‹’lerin de bu süreçten etkilenpolitikalar›nda farkl› seçenekler demesi kaç›n›lmazd›r. Basel II ilkelerinin
¤erlendirilebilir. Sat›nalma aflamas›nKOB‹’lerin finansman maliyeti, finanda derecelendirme notu iyi olan bir
sal raporlama süreci, muhasebe yap›iflletme daha uygun flartlarda (daha
s› ve iflletme politikalar›na çeflitli etkiuygun fiyat ve vade gibi) al›m olanalerinin olmas› düflünülmektedir. Bu
¤›na sahip olaca¤›ndan, maliyet
etkilerden baz›lar› afla¤›daki gibidir:
avantaj› sa¤layarak rekabet üstünlü¤üne sahip olabilir. Üretim iflletmele- > Kredi maliyetleri iflletmelerin sahip
ri için önemli hususlardan biri teda- olduklar› derecelendirme notuna görikçi kalitesidir. Dolay›s›yla, bu ifllet- re de¤iflece¤inden, notu yüksek olan
meler tedarikçi seçiminde derecelen- iflletmenin karl›l›¤› olumlu yönde etkidirme notuna göre karar verebilirler. lenecektir.
Ayn› flekilde tedarikçi iflletme de sat›fl > Kredi alma sürecinde gayrimenkul
politikas›n› belirlerken talepte bulu- ipote¤i gibi ipotekler önemini yitirenan iflletmenin derecelendirme notu- cektir. Bunun yerine yönetim kalitesi
nu gözönünde bulunduracakt›r. ‹fl- yüksek, finan-sman yap›s› güçlü olan
letmelerin derecelendirme notu iyi ve gerekli tüm bilgileri zaman›nda ve
olan flirketleri müflteri olarak seçme- yeterli bir flekilde sunabilen iflletmeler
leri, tahsil edememe riskini düflürece- daha iyi flartlarda kredi kullanabile¤inden sat›fl yapan iflletmenin ope- ceklerdir.
rasyonel riski azalabilir. Basel II ilkele- > Derecelendirme notu ilgili iflletme
A¤ustos - Eylül - Ekim
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hakk›nda genel bir bilgi sunabilece¤inden; derecelendirme notu mali istihbarat çal›flmas› yap›lmas› gere¤ini
ve maliyetini ortadan kald›rabilir.
> Basel II ilkeleri aile flirketlerini kurumsallaflmaya zorlayaca¤›ndan KOB‹’lerin yabanc› sermaye hareketlerinden pay almalar› kolaylaflabilir. Bunun sonucunda, Türkiye’ye yabanc›
sermaye girifli h›zlanarak ekonomik
geliflme olumlu yönde etkilenebilir.
> 1 milyon Avro’dan az olan krediler
perakende portföye dahil oldu¤undan bu kredilerin risk derecesi düflüktür. Kullan›lacak kredi için 1 milyon
Avro’yu geçmemek üzere farkl› bankalara yay›lmas› maliyet avantaj› sa¤layabilir. Ancak bu noktada ifllem
maliyetlerinin dikkate al›nmas› gerekir. Ayr›ca bankalar›n kulland›klar›
farkl› de¤erleme modelleri KOB‹’ler
için de¤iflik avantajlar sa¤layabilir.
Bunun için KOB‹’ler, bu modellerden
hangisi kendileri aç›s›ndan avantajl›
ise o yöntemi kullanan bankalarla çal›flmal›d›rlar.
> KOB‹’ler yüksek derecelendirme
notuna sahip olabilmek için öncelikli
olarak finansal ve finansal olmayan
tüm bilgilerini banka ve ilgili derecelendirme flirketlerine zaman›nda, yeterli, fleffaf ve güvenilir bir flekilde
sunmal›d›r. K›saca finansal raporlama
sürecinde fleffafl›k sa¤lanmal›d›r.
> Ba¤›ms›z denetim mali tablolar›n ve
finansal raporlama sürecinin güveni-

Hakemli Yaz›lar
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lirli¤i hakk›nda bilgi verir. Mali tablolarda fleffafl›k ve güvenilirlik için KOB‹’lerin de ba¤›ms›z denetime tabi olmalar› yerinde olacakt›r. Ayr›ca KOB‹’ler etkin bir iç kontrol ve iç denetim sistemi kurmal›d›rlar.
> Uygun bir risk yönetim sistemine
sahip KOB‹’lerin derecelendirme notu daha yüksek olaca¤›ndan, iflletmeler kendilerine özgü ve dinamik bir
risk modeli oluflturmal›d›rlar.
> Türkiye’de finansal raporlama sürecinde kullan›lacak ortak ve geçerli bir
standart bulunmad›¤›ndan mali tablolar vergi mevzuat›na odaklanmakta, gerçe¤i yans›tmaktan uzaklaflmaktad›r. Mali tablolar›n fleffafl›¤› ve
güvenilirli¤i için muhasebe standartlar› hayata geçirilmeli, muhasebe sürecinde Türkiye Muhasebe Standartlar›(TMS) kullan›lmal›d›r.
> Tüm iflletme yönetiminde eflitlik,
fleffafl›k, hesap verebilirlik ve sorumluluk gibi kurumsal yönetim ilkeleri
yaflat›lmal›d›r. Bu ilkeler çerçevesinde
uygun bir kurumsal yönetim modeli
oluflturulmal›d›r.
> Derecelendirme notu karfl› iflletmenin risk derecesi hakk›nda bilgi verece¤inden iflletme politikalar›n›n belirlenmesinde derecelendirme notlar›
belirleyici bir ölçüt olarak kullan›labilir. Özellikle sat›fl, sat›nalma ve tedarik politikalar›nda farkl› seçenekler
de¤erlendirilebilir. Derecelendirme
notu iyi olan iflletmelerle çal›fl›lmas›
A¤ustos - Eylül - Ekim
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i fl l e t m e n i n o p e r a s y o n e l r i s kgörülmektedir.
i n i a z a l t › c › Geleneksel iflletme
yönetimi
yerine daha profesyonel,
bir rol oynayabilir.
daha fleffaf, daha kamuyu ayd›nlat›S o n u ç o l a r a k , B a s e l I I u y g uc›,l adaha
m a s güvenilir
› ile
bir yönetim yap›s›
K O B ‹ ’ l e r i n g e l e n e k s e l i fl l e- t m
y ö n e traporlama
i
veefinansal
süreci olufltum i n d e n v a z g e ç m e k z o r u n d a rulmal›d›r.
kalaca¤›
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TASH‹H VE ‹ADE HESABININ
ENDÜSTR‹ ‹fiLETMELER‹ AÇISINDAN
ÖNEM‹
THE IMPORTANCE OF RECTIFICTION
AND RETURN ACCOUNT FOR
INDUSTRIAL FIRMS
Yrd.Doç.Dr. Metin SABAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Ö¤retim Üyesi
Öz

flletmelerde dönem içinde meydana gelen hatal› ifllemlerin muhasebe kurallar›na göre düzeltilmeleri ve stoklar› ilgilendiren iade ifllemlerinin muhasebelefltirilmesi sonucu hesaplar›n hesaplar do¤ru bilgi vermekten uzaklaflmaktad›r. Bu durum özellikle üretim iflletmelerinde kendini göstermektedir.
Hesaplar›n kendilerinden beklenen fonksiyonlar› tam olarak yerine getirebilmesi için Tashih ve ‹ade hesab› ad› verilen bir hesaptan yararlan›lmas› gerekmektedir. Bu çal›flmada ad› geçen hesab›n›n iflleyifl flekli ve endüstri iflletmelerinde hesaptan daha etkin nas›l yararlan›labilece¤i incelenmeye çal›fl›lm›flt›r.

‹

Anahtar Kelimeler: Tashih ve ‹ade Hesab›, muhasebe hatalar›, iade ifllemleri
Abstract
Financial records fall short of telling the truth as fallacious journal entries
are being corrected according to the accounting rules and as the return transactions about the inventory are being entered into accounts in the enterprises. This situation particularly happens in the manufacturing corporations. It
is required to use the financial record named “the rectification and return account” to fulfill the functions expected from them. In this study, the operation style of the account mentioned above and how to benefit from it much
more effectively will be tried to examine.
Hakemli Yaz›lar
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Keywords: Rectification and return
account, accounting faults, return
transactions
Girifl
Muhasebenin temel görevlerinden
birisi, iflletmede dönem içinde meydana gelen k›ymet hareketlerinin kay›tlara yans›t›larak ilgililer için finansal
tablolar›n haz›rlanarak sunulmas›d›r.
Günümüzde muhasebe uygulamalar›nda veri giriflinden raporlamaya
ve analize kadar yayg›n bir flekilde bilgisayarlardan yararlan›lmaktad›r. Bilgisayarlar muhasebenin defter tutma
olarak bilinen kaydetme, s›n›fland›rma ve özetleme evrelerinde bilgilerin
ifllenmesi ve raporlanmas›nda büyük
bir h›z sa¤lam›fl ve insan unsurundan
kaynaklanabilecek dört iflleme yönelik hatalar› ortadan kald›rm›flt›r.
Ancak, dönem içinde meydana gelen ifllemlerin kayd›nda çeflitli nedenlerle bir çok hatalar yap›labilir. Bu hatalar›n dönem içinde veya en geç dönem sonunda yap›lan envanter ifllemleri s›ras›nda tespit edilerek düzeltilmesi gerekmektedir.
Ayr›ca dönem içinde stok hesaplar›n› ilgilendiren bir çok iadeler meydana gelmektedir. ‹flletmenin kendi iç
bünyesinde yapt›¤› stok iadeleri,
müflteriler taraf›ndan iflletmeye yap›lan ve iflletme taraf›ndan da sat›c›lara
yap›lan stok iade ifllemleri stoklarla ilgili hesaplarda gereksiz fliflkinli¤e neA¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

den olmaktad›r. Bu tür iadelerin stoklara yeni bir girifl veya ç›k›fl gibi görünmemesinin stoklar›n ve mamul
maliyetlerin hesab› ve kontrolü aç›s›ndan büyük önemi vard›r. Bu husus
özellikle endüstri iflletmeleri aç›s›ndan önemlidir.
Bilindi¤i üzere bir hesaptaki art›fl ilgili hesab›n niteli¤ine göre borçland›r›lmas› veya alacakland›r›lmas› yolu
ile yap›labilir. Hesaplarda yap›lmak istenen azal›fllar için ise ilgili hesaptaki
art›fl›n tam tersi kay›t düflülmesi gerekir.
Yap›lacak düzeltme (tashih) ve iade
ifllemleri için de, düzeltilmek istenen
miktar›n ilgili hesab›n durumuna göre art›fl veya azal›fl›n z›t yönünde kaydedilmesi gerekmektedir.
Bu durum hesab›n kalan› (bakiyesi)
aç›s›ndan bir sorun ç›kartmamaktad›r. Ancak, hesaplarda yap›lan hatalar›n düzeltilmesi ve stoklardan yap›lan iade ifllemleri hesap kalemlerinde
gerçek bir art›fl veya azal›fl› ifade etmediklerinden bunlar›n hesap tutarlar› üzerindeki etkilerinin düzeltilmesi
gerekmektedir. Böylece hesaplardan
do¤ru hesap kalan› bilgisi ile birlikte
do¤ru tutar bilgisi büyüklükleri de elde edilebilir.
Muhasebe bilimi ve muhasebe
usulleri k›ymet hareketlerinin izlenmesi üzerine kurulmufl oldu¤undan,
k›ymet hareketleri tutarlar›n› yanl›fl
bir hale koyan gerçek durumda tahriHakemli Yaz›lar
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fat yap›lmas› kabul edilemez. Hesap
tutarlar›n›n da bakiyeler kadar do¤ru
olmas› ve gerçe¤i ifade etmesi gerekir. Bunun için muhasebe taraf›ndan
gelifltirilen Tashih ve ‹ade Hesab›ndan yararlan›lmal›d›r. Burada elde
edilmesi istenilen fley yaln›zca do¤ru
hesap bilgisi oldu¤undan tashih ve iadelerin Naz›m Hesaplarda izlenilmesi
gerekmektedir. (Asafkan, 1959, 9.Kitap 226).
Bu arada unutulmamas› gereken
konu da naz›m hesaplar koflullu ifllemlerin, yükümlülüklerin ve di¤er
baz› bilgilerin muhasebe bilgi sisteminde iste¤e ba¤l› olarak izlendi¤i
hesaplard›r. Ancak, bu tür bilgilerin
muhasebe bilgi sistemi içerisinde izlenmesinde say›s›z yararlar oldu¤unun gözden kaç›r›lmamas›d›r.
Bu çal›flmada; geçmifl y›llarda gerek
teoride ve gerekse de uygulamada
yer alan, ancak ORÜS (Orman Ürünleri Sanayi), ÇAYKUR (Çay ‹flletmeleri
Genel Müdürlü¤ü) (http://www.caykur.gov.tr) gibi baz› Kamu ‹ktisadi
Kurulufllar› d›fl›nda günümüzde yeterince yararlan›lmad›¤› görülen tashih
ve iade hesab›n›n özellikle üretim iflletmeleri aç›s›ndan önemini ortaya
koymak ve ondan daha etkin bir flekilde nas›l yararlan›labilece¤inin araflt›r›lmas› amaçlanmaktad›r.
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1. Tashih ve ‹ade Hesab›n›n ‹flleyifli
Tashih ve iade hesab› hatal› ifllemler
ve iadeler nedeniyle hesaplarda ortaya ç›kan fliflkinli¤in düzeltilmesi amac›yla kullan›lan bir hesapt›r. Hesaplarda yap›lan tashih ve iade kay›tlar›n›n
hesaplar›n tutarlar› üzerinde olumsuz
etkileri bilinmektedir. Hesaplar›n tutarlar› bu suretle mahiyetlerini kaybetmekte ve tutar yekünleri aldat›c›
oldu¤undan fazla rakam halini almaktad›rlar. Özellikle hesaplar›n tahlili, istatistik, mutabakat, tahlil, mukayese aç›s›ndan fuzulen kabarm›fl muhasebe rakamlar›n›n hiçbir k›ymeti
kalmamaktad›r. Özellikle imalat, stok,
maliyet ve gider hesaplar›nda bu durum önem tafl›maktad›r. Tashih ve iade hesab› bir Naz›m Hesap kaleminden baflka bir fley de¤ildir. Yaln›zca
kendi maddeleri aras›nda ifller. Tashih veya iade söz konusu oldu¤unda
bu ifllemlere iliflkin kay›tlar yap›ld›ktan sonra kendini gösterir (Asafkan,
1959, 9.Kitap 226).
Tashih ve iade kayd›n›n yap›lmas›
için öncelikle tashih veya iadeye iliflkin bir durumun olup olmad›¤› dikkatli bir flekilde incelenmelidir. fiayet
böyle bir durum varsa, o zaman bu
hesab›n di¤er hesaplara göre aç›lm›fl
bulunan detay› tali hesap olarak kabul edilmek suretiyle borç ve alaca¤›
ayn› hesab› ihtiva etmek suretiyle karfl›l›kl› bir madde yap›l›r. Dönem sonlar›nda haz›rlanan mizanda ilgili hesapA¤ustos - Eylül - Ekim
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lar›n brüt tutar›ndan tashih ve iade
tutar› hem borç ve hem de alacak tutar›ndan düflülerek hesaplar›n safi tutar›na ulafl›l›r.
Muhasebe Uygulamalar› Genel
Tebli¤i ile 1.1.1994 tarihinde yürürlü¤e giren Tek Düzen Hesap Plan›nda
9. Grup hesaplar naz›m hesaplara
tahsis edilmifltir. Ancak naz›m hesaplar için zorunlu büyük defter hesab›
belirlenmedi¤inden, iflletmeler kendi
gereksinimine göre büyük defter hesab› açabilmektedirler. Bu do¤rultuda her hangi bir iflletme için kullan›labilecek Tashih ve ‹ade Hesab› ve detay hesaplar› afla¤›daki gibi önerilebilir.
999

TASH‹H VE ‹ADE HESABI

999.100 Kasa H.
999.102 Bankalar H.
999.150 ‹lk Madde ve Malzeme H.
999.151 Yar› Mamuller Üretim H.
999.152 Mamuller H.
999.600 Yurtiçi Sat›fllar H.
999.610 Sat›fltan ‹adeler H.
999.620 Sat›lan Mamuller Maliyeti
999.710 Direkt ‹lk Madde ve Malzeme H.

2. Mizan›n Bilgi Sa¤lamada Önemi
‹flletmenin mali yap›s›nda de¤iflikli¤e neden olan k›ymet hareketlerinin
muhasebe taraf›ndan izlenmesi ve ilgili kifli ve kurulufllara belirli dönemler
halinde sunulmas› muhasebenin teA¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

mel görevlerindendir. Bu amaçla yevmiye defterinden defteri kebire yap›lan aktarmalar›n do¤ru yap›l›p yap›lmad›¤›n› kontrol etmek üzere mizan
ad› verilen bir cetvel kullan›lmaktad›r.
Bir iflletmenin belli bir dönemine
iliflkin defteri kebir hesaplar›n›n borç
ve alacak tutarlar›na iliflkin toplamlar
ile bunlara iliflkin kalanlar› (bakiyeleri)
düzenli bir flekilde gösteren çizelgeye
mizan ad› verilmektedir. (Yalk›n, 2005,
439).
Mizan, yevmiye defterine tarih s›ras›na göre kaydedilen ifllemlerin defteri kebire ve yard›mc› defterlere matematiksel aç›dan do¤ru olarak aktar›l›p aktar›lmad›¤›n› denetlemeye yarayan bir çizelge olarak ortaya ç›km›flt›r. Denetim, yevmiye defterindeki rakamsal büyüklü¤ün defteri kebirde
de oluflup oluflmad›¤›n›n denetlenmesi temeline dayanmaktad›r.
Mizan temel olarak flu amaçlara
hizmet etmek üzere haz›rlanmaktad›r (Ataman, 2005, 363-365).
i) Denetim amac›: Gerek dönem içerisinde ifllemler yevmiye defterine
kaydedilirken, gerekse bunlar›n ait olduklar› hesaplara tafl›nmalar› s›ras›nda yap›lan hatalar›n bulunmas›nda
mizan önemli katk›lar sa¤lar
ii) Dönemin faaliyet sonuçlar›n›n ç›kar›lmas› ve hesaplar›n kapat›lmas›: Dönem sonlar›nda haz›rlanan Genel Geçici Mizanda görülen gelir ve gider
Hakemli Yaz›lar
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hesaplar›n›n kalanlar› envanterde yap›lan düzeltme ifllemlerinin kayd› da
yap›ld›ktan sonra Dönem Kar veya
Zarar› Hesab›nda toplanmaktad›r. Bu
hesab›n faaliyet sonucunu göstermesinde mizan›n yard›m› büyüktür. Di¤er taraftan Kesin Mizan haz›rland›ktan sonra gerek mali tablolar›n haz›rlanmas› ve gerekse de hesaplar›n kapat›lmas›nda mizan›n büyük önemi
bulunmaktad›r.
Elle (manuel) tutulan muhasebede
ifllemler önce yevmiye defterine oradan ise defteri kebire aktar›lmaktad›r. Bu süreç oldukça zaman al›c› ve
insan unsurundan kaynaklanan hatalar›n ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r. Bilgisayarl› muhasebede yevmiye defteri ile defteri kebir aras›nda
bir uyumsuzluk olmamas› nedeniyle
mizan denetim görevi görmese de
bilgi vermedeki yarar› nedeniyle düzenlenmesi gereken bir çizelgedir.
Bilindi¤i üzere mizan, bir yandan ifllem büyüklüklerini (sat›fl hacmi vb.)
di¤er yandan da hesaplar›n kalanlar›n› gösterdi¤i için yöneticilerin finansal durum hakk›nda bilgi edinmesini
sa¤lamaktad›r (Sevilengül, 2005, 8586). Ancak mizan›n bu ifllevini tam
olarak yerine getirebilmesi tashih ve
iade hesab›ndan yararlan›larak sa¤lanabilir.
Hesaplar›n gerçek ifllem büyüklükleri ile gösterilebilmesi için ek bir sütun aç›larak tashih ve iade ifllemleri
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hesaplar›n brüt tutarlar›ndan düflülür. Dolay›s› ile dönem sonlar›nda haz›rlanan mizanda, ilgili hesaplar›n tutarlar›n›n her iki yan›ndan tashih ve
iade tutarlar› düflülerek, hesaplar›n
net tutarlar› elde edilir. Böylece yapay fliflkinlikler giderilerek hesaplar
gerçek ifllem büyüklükleri ile sergilenebilir.
3. Hatal› ‹fllemlerin Düzeltilmesinde
Tashih ve ‹ade Hesab›
Dönem içerisinde meydana gelen
k›ymet hareketlerinin yasal defterlere
kayd›nda bir çok muhasebe hatalar›
yap›labilir. Bu hatalar›n dönem içerisinde ya da envanter çal›flmalar›nda
ortaya ç›kt›klar›nda düzeltilmeleri gerekir. Yap›lacak bu düzeltmeler
TTK’nun 70 inci ve VUK’nun 217 inci
maddesi hükümlerine göre düzeltilmeleri gerekir. Muhasebe hukukumuza göre yevmiye defterinde yap›lacak hatalar›n muhasebe kurallar›na
uygun olarak düzeltilmeleri, di¤er
defterlerde yap›lacak hatalar›n ise
yanl›fl yaz›lan rakam veya yaz›n›n
okunacak flekilde çizilmesi, üst veya
yan taraf›na ya da ilgili bulundu¤u
hesaba do¤rusunun yaz›lmas› yoluyla
düzeltilebilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Yevmiye defterinde yap›lan hatalar›n düzeltilmesi için ayr› bir düzeltme
maddesinin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu maddelerdeki hatalar›n düA¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77
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zeltilmesinde, eksik tutar hatalar› d›fl›nda ilgili hesaba ters bir kay›t düflmek
yolu ile yap›labilir.
Yap›lan hatalar›n muhasebe tekni¤i gere¤i düzeltilmeleri bilanço büyüklükleri aç›s›ndan bir soruna neden olmaz, ancak belirli bir hesab›n gerçek ifllem
büyüklüklerinin elde edilmesi için bir tak›m ek hesaplamalar yap›lmas› gerekir. Çünkü yap›lan yanl›fll›klar gerçek bir azal›fl› ifade etmedi¤i için bunlar›n etkilerinin giderilmeleri gerekir.
Örne¤in bir müflterimizin 8.000.-TL’l›k senetsiz ticari borcuna karfl›l›k hesaplar›m›za yat›rm›fl oldu¤u 5.700.-TL’n›n afla¤›daki flekilde kayd›n› düflüldü¤ünü
varsayal›m.
-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------102-BANKALAR H.
7.500.120- ALICILAR H.
7.500.-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------Bu örnekte yap›lan ters rakam (takdim-i tehir) hatas›n›n fark edilmesi halinde yap›lmas› gereken düzeltme kayd› afla¤›daki gibi olacakt›r:
-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------120- ALICILAR H.
1.800.102-BANKALAR H.
1.800.-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------102- BANKALAR
7.500.1.800.-

7.500.120-ALICILAR
8.000.1.800.-

1.800.-

9.800.-

7.500.-

A¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

7.500.-

Hakemli Yaz›lar
Refered Papers

mali ÇÖZÜM 77
‹SMMMO Yay›n Organ›

Örne¤imizde Bankalarda art›fl›n ve Al›c›lardaki azal›fl›n 7.500.-TL oldu¤u,
yap›lan düzeltme maddesi ifllendikten sonra ise Bankalarda 1.800.-TL azal›fl
ve Al›c›larda ise 1.800.-TL art›fl meydana geldi¤i fleklinde olup, bu durum ifllemler hakk›nda hesab›n do¤ru bilgi sa¤lamas› yönünden yan›lt›c› olabilir. Bu
nedenle yap›lan düzeltmelerin Naz›m Hesaplarda da izlenmesinde do¤ru bilgi sa¤lamak aç›s›ndan yarar vard›r.
Düzeltme kayd› ile birlikte bir baflka madde ile bu ifllemin olumsuz etkisi ortadan kald›r›labilir. Düzeltilen hesap Tashih ve ‹ade hesab›n›n tali hesab› olarak kabul edilerek, bu ifllem naz›m hesaplarda izlenebilir. Örne¤imizde,
-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------999- TASH‹H VE ‹ADE H.

1.800.-

999.102-Bankalar H.
999- TASH‹H VE ‹ADE H.

1.800.-

999.120- Al›c›lar H.
-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------Dönem sonlar›nda haz›rlanan mizanda, ilgili hesaplar›n tutarlar›n›n her iki
yan›ndan tashih ve iade tutarlar› düflülerek, hesaplar›n net tutarlar› elde edilir. Böylece hesaplardaki yapay fliflkinlik ortadan kald›r›lm›fl olur.
Hesaplar

Tutarlar
Borç
Alacak

Tashih
ve ‹ade

Net Tutar
Borç Alacak

102- BANKALAR

7.500.-

1.800.-

1.800.-

5.700.-

-

120- ALICILAR H:

9.800.-

7.500.-

1.800.-

8.000.-

5.700.-

4. ‹ade ‹fllemlerinde Tashih ve ‹ade Hesab›
Ticari iflletmelerde ve özellikle de üretim iflletmelerinde stoklar iflletme faaliyetlerini etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Bu tür iflletmelerde stoklar› ilgilendiren al›m, sat›m ve faaliyetlerde kullan›m gibi bir çok ifllem gerçeklefltirilmektedir. Bu ifllemler maliyet oluflumu yönünden oldu¤u kadar finansal tablolarda stoklar›n de¤erinin saptanmas› ve sat›fllar›n maliyetinin belirlenmesi aç›s›ndan da o derece önemlidir. Dolay›s›yla stoklar›n dikkatli bir flekilde
izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.
Endüstri iflletmelerinde üretim sürecinde tüketilen direkt veya endirekt nitelikteki ilk madde ve malzemeler miktar ve de¤er itibari ile büyük yer tutmaktad›r. Bu nedenle endüstri iflletmelerinde üretilen mamul maliyetlerini hem
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do¤rudan hem de dolayl› etkileyen
temel girdi kullan›lan maddelerdir.
Madde maliyetlerini farkl›laflt›ran bafll›ca özellikler ; (Altu¤, 2006, 93).
• Üretim faaliyetlerini do¤rudan veya
dolayl› etkilemesi,
• Önce miktar sonra tutar olarak
saptanmas› gere¤i,
• Maddelerin stoklanma özelli¤ine
sahip oluflu,
• Üretim biçimine göre maddelerin
birden fazla say›da kullan›lmas›,
• Belli bir iflletme sermayesine ve dolay›s› ile finansal bir maliyete gereksinme duymas›, vb.
Bu özellikler ilk madde ve malzemelerin di¤er iflletmelere göre endüstri iflletmelerinde gerek miktar ve gerekse de tutar itibari ile dikkatle izlenilmesi gere¤ini ortaya ç›karmaktad›r.
Bilindi¤i üzere üretim amac›yla tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve
malzemeler edinildiklerinde maliyet
bedeli ile 150-‹lk Madde ve Malzeme
Hesab›nda izlenirler. Üretimde kullan›lan ilk madde ve malzemeler ise yine maliyet bedeli ile ilgi hesab›n alaca¤› mukabili 710- Direkt ‹lk Madde
ve Malzeme veya 730- Genel üretim
Giderleri hesab›n›n borç yan›na kaydedilirler. Di¤er taraftan stok hareketlerini devaml› envanter yöntemine
göre izleyen iflletmelerin stok girifl ve
ç›k›fllar›n› stok kartlar› vas›tas›yla mikA¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

tarsal ve de¤er itibariyle izlenmesi gerekmektedir.
‹flletmelerde stoklarla ilgili ifllemlerden birisi de iade ifllemleridir. Dönem
içerisinde stoklara al›n›p da çeflitli nedenlerle ambardan sat›c›lara geri iade edilen stoklar›n ambardan ç›k›fl›n›n yap›lmas› gerekir. Bu ç›k›fllar gerçeklefltirildi¤inde 150- ‹lk Madde ve
Malzeme Hesab›n›n alacak yan›na
kaydedilir.
a) Ambardan Sat›c›ya ‹adeler
Ambardan sat›c›ya yap›lan iadelerde iade edilen malzemenin ilgili malzeme stok kart›n›n ç›k›fl k›sm›na kayd›, o malzemenin imalata verilmifl oldu¤u izlenimini uyand›rabilir. Bunu
önlemek için, iadelerin stok kartlar›n›n girifl sütununa, fakat (-) iflaretiyle
veya k›rm›z› olarak ifllenmesi flekil bak›m›ndan uygun olur.(Bursal, 2000, 121).
Öte yandan gerek stok kartlar› ile
ana hesab›n uygunlu¤u ve gerekse
de stok hesaplar›ndaki söz konusu
yapay fliflkinli¤i önlemek aç›s›ndan iade ifllemlerini tashihi gerekmektedir.
Örne¤in bir üretim iflletmesinin
1.000.-TL de¤erinde ilk madde ve
malzemeyi sat›n alm›fl oldu¤unu ve
al›nan malzemenin stoklara al›nm›fl
oldu¤unu varsayal›m. Ancak ileri tarihte sat›n al›nan ilk madde ve malzemenin 200.-TL’l›k k›sm›n›n sat›c›ya iade edildi¤ini varsayal›m. Söz konusu
iade ifllemini kayd› afla¤›daki gibi olacakt›r.
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-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------320- SATICILAR H.
200.150- ‹LK MAD. VE MLZ H.
200.-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------150- ‹LK MAD. VE MLZ. H.
1.000.200.1.000.-

200.-

320- SATICILAR H.
200.1.000.-

200.-

1.000.-

Görüldü¤ü üzere hem sat›c›lar ve hem de ilk madde ve malzeme hesab›nda yapay fliflkinlik olufltu¤undan, bu haliyle hesaplardan do¤ru bilgi sa¤lanamamaktad›r. Bu durumu düzeltmek için yap›lamas› gereken kay›t;
-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------999- TASH‹H VE ‹ADE H.
200.999.320- Sat›c›lar H.
999- TASH‹H VE ‹ADE H.
200.999.150-‹lk Mad. ve Mlz. H.
-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------Hesaplar›n mizandaki görünümü afla¤›daki gibi olacakt›r:
Hesaplar
Tutarlar
Tashih
Net Tutar
Borç Alacak ve ‹ade
Borç Alacak
150-‹LK MAD. MLZ. H. 1.000.200.200.800.320- SATICILAR H.
200.1.000.200.800.b) Üretimden Ambara ‹adeler
Üretim iflletmelerinde ilk madde ve malzemeler ihtiyaçtan fazla çekilme veya üretim yerlerinde koltuk ambarlar› oluflturma gibi nedenlerle kullan›lmad›klar› halde üretim yerlerine ç›k›fl› yap›lm›fl olabilir. Bu tür ilk madde ve malzemelerin maliyetlere yüklenmemesi için ambara geri iade edilmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu tür madde ve malzemeler maliyetleri yükseltecek,
planlama ve kontrol aç›s›ndan olumsuzluklara neden olacakt›r.
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Üretimden ambara yap›lan iadeler ambar için yeni bir girifl olmaktan çok,
üretimdeki bir azalmay› belirtmektedir. Bu nedenle, stok kartlar›nda üretime
ç›k›fllar›n izlendi¤i ç›k›fl sütunlar›nda k›rm›z› renkle veya özel iflaretlerle yaz›larak indirim unsuru olarak yaz›lmas› yararl› olur (Akdo¤an, 2000, 258). Dolay›s›yla bu tür iadelerin ilgili stok kartlar›n›n girifl k›sm›na yaz›lmay›p, ç›k›fl k›s›mlar›na (-) iflaretiyle veya k›rm›z› olarak ifllenmesi daha uygun olacakt›r.
Örne¤in bir üretim iflletmesinde üretimde kullan›lmak üzere sat›n al›nan
2.000.-TL’l›k direkt ilk madde ve malzeme ambardan çekilmifltir. Fazladan çekildi¤i için kullan›lmayan 300.-TL’l›k direkt ilk madde ve malzeme ambara iade edilmifltir.
-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------150- ‹LK MAD. VE MLZ H.
300.710- D‹REKT ‹LK MAD. VE MLZ H.
300.-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------150- ‹LK MAD. VE MLZ. H.
2.000.2.000.300.2.300.2.000.710- D‹REKT ‹LK MAD. VE MALZ. H.
2.000.300.-

2.000.300.Üretim yerlerinden iade edilen ilk madde ve malzemeler asl›nda ambara yeni bir girifl olmamas›na ra¤men 150- ‹lk Madde ve Malzeme hesab›n borcuna kaydedilmifltir. Ayn› flekilde maliyetlerdeki azal›fl ise 710- Direkt ‹lk Madde
ve Malzeme Hesab› alacakland›r›larak düflülmüfltür.
Efl zamanl› kay›t sisteminin özelli¤i gere¤i giderler, gider çeflitleri yard›mc›
defterinde çeflit ve gider yerleri itibariyle izlendi¤ine göre, bu defterde söz konusu azal›fl›n gider çeflidi ve gider yerleri itibari ile do¤rudan indirilmesi gerekecektir. Bu nedenle indirimin gider çeflitleri yard›mc› defterinde (-) veya k›rm›z› ile belirtilerek yap›lmas› daha do¤ru olacakt›r.
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Bu amac› sa¤lamak üzere üretimden ambara iadelerin tashih edilerek düzeltilmesi gerekecektir.
-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------999- TASH‹H VE ‹ADE H.
300.999.150-‹lk Mad. ve Mlz. H.
999- TASH‹H VE ‹ADE H.
300.999.710-D. ‹lk Mad. ve Mlz.
-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------Hesaplar
Tutarlar
Tashih
Net Tutar
Borç Alacak ve ‹ade
Borç Alacak
150-‹LK MAD. MLZ. H. 2.300.2.000.300.300.710- D. ‹.M. H.
2.000.300.300.- 1.700.c) Müflteriden ‹flletmeye ‹adeler
Müflteriler sat›n alm›fl olduklar› mallar›; istenilen kaliteden uzak olma, müflterinin tatmin olmamas› vb. nedenlerle iflletmeye geri iade edebilirler. Muhasebe Uygulamalar› Genel Tebli¤i kapsam›nda yürürlükte bulunan Tek Düzen
Hesap Plan›na göre müflterilerin iadeleri 610- Sat›fltan ‹adeler Hesab›nda izlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle has›lat›n azalt›lmas› ile ilgili bir düzeltme
maddesi yap›lmad›¤›ndan Tashih ve ‹ade Hesab›n›n kullan›lmas›na da gerek
yoktur.
Ancak sat›fllar›n› devaml› envanter yöntemine göre izleyen iflletmeler sat›fl
an›nda maliyet kayd›n› da yapmak zorundad›rlar. Ancak sat›fl iadesi söz konusu oldu¤unda ilkin iade al›nan mal›n bedelinin Sat›fltan ‹adeler hesab›na
al›nmas› ve ikinci bir kay›tla da iade al›nan mal› maliyet bedeli ile mamul stoklar›na giriflini yap›p sat›lan mamul maliyetini düzeltmeleri gerekmektedir. Bunun sonucu olarak ikinci kay›tla her iki hesapta oluflacak fliflkinli¤in tashih ve
iade kayd› ile giderilmesi yerinde olacakt›r.
Örne¤in bir endüstri iflletmesinin stoklar›nda yer alan 7.000.-TL maliyetli mamul mallar›n tamam›n› satt›¤›n›, ancak bunlardan 400.-TL maliyetli olan k›sm›n›n müflteri taraf›ndan iade edildi¤ini varsayal›m.
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-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------152- MAMULLER H.

400.-

620- SATILAN MAM. MAL‹YET‹ H.

400.-

-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------152- MAMULLER H.
7.000.-

7.000.-

400.7.400.-

7.000.-

620- SAT. MAM. MAL. H.
7.000.-

400.-

7.000.-

400.-

Görüldü¤ü gibi sat›lan mamullerin net maliyeti 6.600.-TL ve mamul stoklar›nda da 400.-TL de¤erinde mamul vard›r. Ancak hesaplardaki gereksiz fliflkinli¤in ortadan kald›r›lmas› için bu ifllemin Tashih ve ‹ade Hesab›nda izlenmesi
gerekmektedir.
-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------999- TASH‹H VE ‹ADE H.

400.-

999.152- Mamuller H.
999- TASH‹H VE ‹ADE H.

400.-

999.620- Sat. Mam. Mal. H.
-------------------------------------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------Böylece hesaplar mizanda afla¤›daki gibi görülecektir.
Hesaplar

Tutarlar
Borç Alacak

Tashih
ve ‹ade

Net Tutar
Borç Alacak

152- MAMULLER H.

7.400.-

7.000.-

400.-

7.000.-

6.600.-

620- SAT. MAMUL
MAL‹YET‹ H.

7.000.-

400.-

400.-

6.600.-

-
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5. Maliyet Hesaplar›nda Tashih
ve ‹ade Hesab›
Maliyet muhasebesinin bafll›ca
amaçlar› birim maliyetlerin hesaplanmas›, maliyetlerin planlanmas›, kontrolü, karar alma ve performans ölçümü konular›nda iflletme yönetiminin
gereksinim duyaca¤› maliyet bilgilerini sa¤lamakt›r. Maliyet muhasebesinin bu amaçlar›n› gerçeklefltirebilmesi için öncelikle maliyetleri türleri ve
olufltuklar› maliyet merkezleri itibari
ile izlemesi gerekmektedir.
Maliyet hesaplar›nda dönem içerisinde hatal› ifllemler ve iadeler nedeniyle bir tak›m düzeltmeler varsa
bunlar›n etkilerinin giderilmesi gerekmektedir. Maliyet hesaplar› 7/A seçene¤inde efl zamanl› kay›t sistemine
uygun olarak fonksiyon, çeflit ve gider yeri esas›na göre izlenmektedir.
Maliyetlerin tür ve maliyet merkezleri
itibari ile izlendi¤i gider çeflitleri yard›mc› defterinde bu tür tashih ve iadelerin naz›m hesaplarda izlenerek
bir indirim olarak (-) veya k›rm›z› olarak düflülmesi maliyetlerin hesab› ve
kontrolü aç›s›ndan önemli yarar sa¤layacakt›r.
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Maliyetlerini fiili maliyet yöntemine
göre izleyen iflletmeler, maliyet hesaplar›n› dönem sonlar›nda yans›tma
hesaplar› vas›tas› ile üretim ve dönem
giderleri hesaplar›na yans›tmaktad›rlar. Ancak dönem içinde maliyet hesaplar›nda yap›lan tashih ve iadeler
nedeni ile hesaplarda gereksiz fliflkinlikler söz konusu ise mizandaki tutarlar aldat›c› olabilir.
Örne¤in kesin mizanda maliyet hesaplar› ve yans›tma hesaplar› incelendi¤inde dönem içinde yap›lan hatal›
ifllemler ve iadeler nedeniyle maliyet
hesaplar›n›n tutarlar› ile imalata yüklenen maliyetler birbirini tutmayacakt›r. Bu husus maliyet denetimini güçlefltirecek ve denetim aç›s›ndan ilave
bir tak›m çal›flmalar yap›lmas›n› gerektirecektir.
Örne¤in dönem bafl›nda ve sonunda yar› mamulleri bulunmayan bir
üretim iflletmesinde dönem sonunda
haz›rlanan kesin mizanda üretim ve
maliyet hesaplar›n›n görünümünün
afla¤›daki gibi oldu¤unu varsayal›m.
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Hesaplar

Tutarlar
Borç Alacak

Tashih
ve ‹ade

Net Tutar
Borç Alacak

151- YARI MAMUL.
ÜRET‹M H.

6.300.-

6.300.-

300.-

6.000.-

6.000.-

710- D‹M H.

2.500.-

2.500.-

500.-

2.000.-

2.000.-

711- D‹M YANS. H.

2.100.-

2.100.-

100.-

2.000.-

2.000.-

720- D‹ G‹D. H.

1.200.-

1.200.-

200.-

1.000.-

1.000.-

721- D‹. G‹D. YANS. H. 1.000.-

1.000.-

1.000.-

1.000.-

730- GÜG H.

3.300.-

3.300.-

300.-

3.000.-

3.000.-

731- GÜG YANS. H.

3.200.-

3.200.-

200.-

3.000.-

3.000.-

Mizandan da görüldü¤ü üzere dönem içerisinde tashih ve iadeler nedeni ile
maliyet hesaplar›nda yap›lan düzeltmelerin etkileri giderilmifl oldu¤undan,
dönemde katlan›lan maliyetler ve üretime yüklenen maliyetler do¤rudan görülebilmektedir. Ancak mizanda bu etki giderilmemifl olsayd› hesaplar gerçek
maliyet büyüklü¤ünü göstermekten uzak olacakt›.
6. Finansal Tablolar›n Haz›rlanmas›nda Tashih ve ‹ade Hesab›
‹flletmeler dönem sonlar›nda bilanço ve gelir tablosu gibi temel finansal
tablolar›n› kesin mizanda yer alan bilgilerinden yararlanarak haz›rlayabilmektedir. Dolay›s› ile finansal tablolar›n haz›rlanmas› için temel bilgiler hesaplardan ve bunlar›n topluca dökümünün gösterildi¤i kesin mizan arac›l›¤› ile elde
edilmektedir.
Bilanço; çift tarafl› muhasebede sonuç hesaplar›n›n, muhasebe ilkelerine
göre teorik veya fiili olarak kapat›lmas›ndan sonra ileriye aktar›lacak olan kalanlar›n (borç-alacak) bir özetidir (Cemalc›lar ve Erdo¤an, 2000, 384). Dönem
sonu bilançosu kesin mizandaki bilanço hesaplar›n›n kalanlar›ndan ibaret
olup, hesap kalanlar›ndan yararlan›larak bilanço kolayl›kla haz›rlanabilir.
Ancak, bilindi¤i üzere gelir tablosu; iflletmenin belirli bir döneme, genellikle bir finansal y›la ait net gelirlerini, brüt sat›fl kâr›, faaliyet kâr› büyüklüklerine ve bunlar› oluflturan ana olaylara yer vererek gösteren bir tablodur. (Cemalc›lar ve Erdo¤an, 2000, 384). Baflka bir ifade ile gelir tablosunu, iflletmenin belirli bir faaliyet döneminde elde etti¤i gelirleri ve bu gelirlerin elde edilmesi için katlan›lan giderleri ve bunlar›n sonucunda elde edilen kâr veya zarar› gösteren bir finansal tablo olarak tan›mlayabiliriz. Dönem sonlar›nda geA¤ustos - Eylül - Ekim
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lir tablosu hesaplar› kar veya zarar hesab›na aktar›larak kapat›l›rlar. Dolay›s›yla, gelir tablosu hesaplar› kesin mizanda kalan vermezler ve bunlar›n tutarlar› net tutarlar› ile mizanda yer almad›¤›ndan do¤rudan hesap tutarlar›ndan
yararlan›larak gelir tablosunun haz›rlanmas› da mümkün de¤ildir. Gelir tablosunun haz›rlanabilmesi için dönem içerisinde meydana gelmifl tashih ve iadelerin neden oldu¤u ifllemlerin etkilerinin giderilmesi gerekmektedir.
Örne¤in bir üretim iflletmesinin dönem sonunda kesin mizan›nda yer alan
6.Grup hesaplar›n›n görünümünün afla¤›daki gibi oldu¤unu varsayal›m
Hesaplar

Tutarlar
Borç Alacak
600-YURT‹Ç‹ SATIfiLAR H. 9.000.- 9.000.610- SAT. ‹ADELER H.
500.500.620- SATILAN MAMUL
5.400.- 5.400.MAL‹YET‹ H.
631- PAZ. SAT. VE DA⁄.
800.800.G‹D. H.
632-GEN. YÖN. G‹D.H.
500.500.642-FA‹Z GEL‹RLER‹ H.
450.450.653- KOM‹SYON G‹D. H.
200.200.660- K.V. BORÇ. G‹D. H.
1000.1000.690- DÖNEM K/Z H.
8.900.- 8.900.691- DÖN KARI VERG‹ VE 300.300.YAS. YÜK. KARfi.
692- DÖNEM NET K/Z
1.200.- 1.200.-

Tashih
ve ‹ade
500.400.-

Net
Borç
8.500.500.5.000.-

200.-

600.-

600.-

100.50.-

400.400.200.700.8.900.300.-

400.400.200.700.8.900.300.-

1.200.-

1.200.-

300

Tutar
Alacak
8.500.500.5.000.-

Görüldü¤ü üzere gelir ve giderlerin kesin mizanda brüt tutarlar› ile gösterilmesi durumunda do¤rudan mizandan yararlanarak gelir tablosunun haz›rlanmas› güçtür. Bu durumda gelir tablosunun haz›rlanmas› için 690- Dönem Kâr
veya Zarar› hesab›na devredilen tutarlardan yararlan›lmas› gerekecektir. Bu
durumda hesaplar›n tutarlar› ile gelir tablosunda yer alan tutarlar aras›nda
uyumsuzluk olacakt›r.
Ancak tashih ve iade ifllemlerinin Naz›m hesaplarda izlenmesi durumunda
kesin mizan net kalanlar›ndan yararlanarak gelir tablosu kolayl›kla haz›rlanabilece¤i gibi, uyumsuzluk da ortadan kald›r›lacakt›r.
Hakemli Yaz›lar
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Örne¤imizdeki mizandaki net tutarlardan yararlanarak, gelir tablosunu do¤rudan afla¤›daki gibi haz›rlayabiliriz.
Gelir Tablosu
Brüt Sat›fllar

8.500.-

Sat›fl ‹ndirimleri (-)

(500.-)

Sat›fltan ‹adeler

500.-

Net Sat›fllar

8.000.-

Sat›fllar›n Maliyeti (-)

(5.000.-)

Brüt Sat›fl Kar›

3.000.-

Faaliyet Giderleri (-)

(1.000.-)

Paz Sat ve Da¤. Gid.

600.-

Gen Yönetim Gid.

400.-

Faaliyet Kar veya Zarar›

2.000.-

Di¤. Faal. Ol. Gelir ve Karlar
Faiz Gelirleri

400.400.-

Di¤. Faal. Ol. Gider ve Zararlar (-)

(200.-)

Komisyon Giderleri
Finansman Giderleri (-)
K.V. Borçlanma Gid.
Ola¤an Kar veya Zarar

(700.-)
700.1.500.-

Ola¤and›fl› Gelir ve Karlar

-

Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar (-)

-

Dönem Kar veya Zarar›
Dönem Kar› Vergi ve Yas. Yük. Karfl›l›¤› (-)
Dönem Net Kar veya Zarar›

1.500.300.1.200.-

Öte yandan haz›rlanm›fl bulunan gelir tablosunun denetiminde tashih ve iade ifllemlerinin etkileri giderilmemifl ise, sonuç hesaplar›nda dönem içinde
gerçekleflen tashih ve iade ifllemlerinin etkilerinin giderilmesi gerekmektedir.
Denetim aç›s›ndan bu husus ek bir tak›m çal›flmalar›n yap›lmas›na neden olmaktad›r. Bu durum denetçi aç›s›ndan zaman kayb›na ve ek maliyete neden
olmaktad›r.
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7. Sonuç
Muhasebede dönem içinde çeflitli
nedenlerle bir çok muhasebe hatalar› yap›labilmektedir. Söz konusu hatalardan yevmiye defterinde yap›lanlar›n dönem içinde veya en geç envanter çal›flmalar› esnas›nda fark edilerek muhasebe kurallar›na göre düzeltilmeleri gerekmektedir. Ancak hatal› ifllemlerin düzeltilmesi sonucu hesaplarda oluflacak fliflkinlik, ilgili hesab› do¤ru bilgi verme fonksiyonundan
uzaklaflt›rmaktad›r.
Öte yandan iflletmelerde stoklar› ilgilendiren bir çok iade ifllemleri meydana gelmektedir. Ayn› flekilde iade
ifllemleri de stok hesaplar›n› fliflirmekte ve istenilen bilgilerin hesaplardan
sa¤lanabilmesini güçlefltirmektedir.
Bu durum özellikle büyük stoklarla
çal›flan üretim iflletmelerinde stok ve
maliyet hesaplar›nda kendini göstermektedir.
Muhasebede kullan›lan bir hesaptan beklenen, do¤ru hesap bakiyesi
yan›nda do¤ru tutar bilgisini de sa¤lamas›d›r. Ancak tashih ve iade ifllemleri oldu¤unda hesaplar muhasebe
kurallar›n›n bir sonucu olarak bu görevlerini yapamamaktad›r. Muhasebede bu tür sorunlar›n çözümünde
Tashih ve ‹ade Hesab› ad› verilen bir
hesaptan yararlan›lmas› gerekmektedir.
Tashih ve iade ifllemleri söz konusu
oldu¤unda bu hesaptan yararlan›larak hesaplar›n bilgi verme fonksiyoHakemli Yaz›lar
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nunu tam olarak yerine getirmesini
sa¤lanabilecektir. Bunun için, dönem
sonlar›nda haz›rlanacak mizanda basit bir ifllemle tashih ve iade ifllemlerinin hesap tutarlar› üzerindeki olumsuz etkileri giderilebilir.
Bu hesab›n iflletmeler taraf›ndan
kullan›lmas› hesaplar›n denetim ifllemlerini kolaylaflt›raca¤› gibi denetçiye zaman ve maliyet tasarrufu da
sa¤layacakt›r. Öte yandan kesin mizan bilgilerinden yararlan›larak do¤rudan bilançonun haz›rlanmas› yan›nda sat›fllar›n maliyeti tablosu ve gelir
tablosu da haz›rlanabilecektir. Hesap
tutarlar›n›n gerçek ifllem büyüklüklerini göstermesi finansal tablolar›n kolayl›kla haz›rlanmas›n› sa¤lad›¤› gibi
yap›lacak analizlerde de kolayl›k sa¤layacakt›r.
Muhasebe çal›flanlar› ise hatalar›n›n
sonuçlar›n›n do¤rudan görülmesi nedeni ile çal›flmalar›nda daha dikkatli
olacaklar ve özellikle bir tak›m muhasebe hilelerine baflvurma konusunda
çekingen olacaklard›r. Dolay›s› ile iç
kontrol sisteminin etkinli¤i artacakt›r.
Öte yandan üretim iflletmelerinde
üretim yerlerinden ambara ilk madde
ve malzeme iadeleri, iflletmeden tedarikçilere ve müflterilerden iflletmeye gerçekleflen iadelerin sonuçlar› hesaplar üzerinde görülece¤inden iflletmede gereksiz koltuk ambarlar› önlenebilece¤i gibi muhasebe di¤er iflletme faaliyetlerinin etkinli¤ine katk›da
bulunacakt›r.
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fiAHIS VE SERMAYE fi‹RKETLER‹NDE
VERG‹ BORÇLARINDAN SORUMLULUK
TAX LIABILITIES OF PARTNERSHP
AND CAPITAL STOCK COMPANIES
Dr. Erhan GÜMÜfi
Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü

Öz
ergilerin kolay bir flekilde ve en az masrafla tahsilinin sa¤lanmas›n›, vergi alaca¤›n›n güvence alt›na al›nmas›n› ya da vergi ödevlerinin tam ve
eksiksiz bir flekilde yerine getirilmesini sa¤lamak için, vergi kanunlar›nda belirtilen durumlarda verginin ödenmesinden vergi mükellefi ile birlikte ya
da onun yerine üçüncü kifli ya da kifliler de sorumlu tutulabilmektedir.

V

fiah›s ve sermaye flirketlerinde vergi borcundan sorumluluk ise, flah›s flirketlerinde (komandit flirkette komanditer ortak hariç) ortaklar flirketin borçlar›ndan dolay› s›n›rs›z olarak ve tüm mal varl›klar›yla sorumludurlar. Sermaye flirketlerinden anonim flirkette, ortaklar›n sorumlulu¤u flirkete koymay› taahhüt
ettikleri sermaye s›n›rl›d›r. Limited flirkette ise ortaklar›n sorumlulu¤u sermaye hisseleri ile s›n›rl›d›r.
ANAHTAR SÖZCÜKLER
1. fiah›s fiirketi 2. Sermaye fiirketi 3. Vergi Sorumlusu 4. Vergi Borcu
Abstract
To collect taxes from taxpayers easly with possible least cost, secure the
amount of taxes due or to accomplish tax compliance in full, it is required
by tax laws that third person or persons should also be held responsible together with taxpayer in fulfiling tax payments.
While shareholders tax liabilities in incorporations are limited by commitment of their shares, individual corporations tax liabilities differ upon types
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of shareholders statues. Owner of
sole proprietorship is personally liable for all debts and actions of the
company. Owners of capital companies face different liabilities. In capital stock company shareholders are
held liable for capital they commit to
put, on the other hand, for limited liability company shareholders responsibility is limited with the amount of
capital they actually own.
KEYWORDS
1. Sole Proprietorship 2. Limited Liability Company 3. Tax Liability 4.
Tax Due
G‹R‹fi
fiirket, iki ya da daha fazla kiflinin
ortak iktisadi bir amaca ulaflmak için
emek ve sermayelerini bir sözleflme
ile birlefltirmek suretiyle meydana getirdikleri bir topluluktur. fiirketler, belli iktisadi amaçlar›n gerçeklefltirilmesi
için kurulurlar. fiirketleri hukuki yap›lar›na göre flah›s ve sermaye flirketleri olmak üzere iki gruba ayr›lmaktad›r.
fiah›s flirketlerinde flirket sahibi faaliyetlerinin tamam›ndan sorumludur
ve flirketin karlar›n›n ya da zararlar›n›n tamam› da flirket sahibine aittir.
fiah›s flirketinin sahibi iflletme alacaklar›na karfl› da tüm malvarl›¤› ile s›n›rs›z sorumludur. fiah›s flirketleri için
belirlenmifl bir asgari sermaye miktar› yoktur. fiirket sahibinin elde etti¤i
A¤ustos - Eylül - Ekim
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kazanç ticari, zirai ya da serbest meslek kazanc›d›r.
Sermaye flirketleri ise birden çok orta¤a sahiptirler. Ortaklar, sadece flirkete karfl› taahhüt ettikleri sermaye
pay›n› koymakla yükümlüdürler. fiah›s flirketlerindeki gibi s›n›rs›z sorumluluklar› yoktur. fiirket alacakl›lar›na
karfl› koyduklar› sermaye oran›nda ve
sermaye tutar›nda sorumludurlar.
Sermaye flirketlerinde belirlenmifl bir
asgari sermaye miktar› mevcuttur.
1. fiah›s ve Sermaye fiirketi Ayr›m›
fiirket, kiflilerin ekonomik amaçlarla
bir araya gelerek, emek ve sermayelerini, bir ortak amaca ulaflmak için,
bir sözleflme ile birlefltirmeleridir (Ticari Mevzuat ‹fllemleri ve Uygulamas›, 2004, 121). ‹nsanlar›n ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak üzere kurulan iktisadi birimler her zaman ayn› büyüklükte olmazlar.
fiah›s flirketleri sadece belirli bir
ekonomik faaliyeti sürdürmek amac›yla kurulabilir ve ortaklar› (Komandit flirkette komanditer ortak hariç)
gerçek kiflilerdir. Sermaye flirketleri
ise her türlü iktisadi amaç ve konu
için kurulabilir ve ortaklar› gerçek ve
tüzel kifli olabilir.
fiah›s flirketlerinin kurulufl ve devam› için ortaklar›n birbirini iyi tan›malar› ve güvenmeleri gereklidir. fiah›s
flirketlerinde sermaye paylara bölünmemifltir ve flirketin kuruluflu için geHakemli Yaz›lar
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rekli en az sermaye miktar› kanunla
belirlenmemifltir. Ancak sermayenin
faaliyet konusu ile uyumlu olmas› koflulu aranmaktad›r. fiah›s flirketlerinde (Komandit flirkette komanditer ortak hariç) kiflisel emek ve ticari itibar,
sermaye olarak konulabilir. fiah›s flirketleri flunlard›r: Adi flirket, Kollektif
flirket, Adi komandit flirket.
Sermaye fiirketlerinde ise sermaye
ön plandad›r. Sermaye flirketlerinde,
sermaye paylara bölünmüfltür. Sermaye flirketlerinde, kiflisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulamaz. Sermaye flirketleri flunlard›r:
Anonim flirket, Limited flirket, Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirket.
2. Vergi Sorumlusu
Vergilerin kolayl›kla ve en az masrafla tahsilini sa¤lamak, vergi alaca¤›n› güvence alt›na almak veya vergi
ödevlerinin tam ve eksiksiz yerine getirilmesini sa¤lamak amac›yla, vergi
kanunlar›nda belirtilen durumlarda
verginin ödenmesinden as›l mükellefle birlikte veya onun yerine üçüncü
kifli veya kifliler de sorumlu tutulabilmektedir. As›l mükellefin vergi borcuyla ilgili alacakl› vergi dairesine karfl› vergi kesintisi yap›p ödemekle, vergi borcunu kendi malvarl›¤›ndan ödemekle veya verilen flekli ödevleri yerine getirmekle görevli tutulan kifli vergi sorumlusudur. Vergi kanunlar›na
göre vergi sorumlusu konumundaki
kiflinin yerine getirmesi gereken so-
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rumluluklar›n tümü ise vergi sorumlulu¤u olarak ifade edilebilir (Gerçek, 2005,
http://www.muhasebetr.com/ozelbolum/024/).
Kendisi gerçek mükellef olmamakla beraber, gerçek mükelleflerle olan
iliflkileri dolay›s›yla vergi kanunlar›n›n
gösterdi¤i hallerde, verginin hesaplanarak kesilmesi ve vergi dairesine
ödenmesi ya da di¤er baz› ifllerin yap›lmas› (defter tutma, beyanname
verme) zorunlulu¤u bulunan üçüncü
kifliye vergi sorumlusu denir (K›rbafl,
2000, 80).
VUK md. 8’ e göre vergi sorumlusu, “Verginin ödenmesi bak›m›ndan
alacakl› vergi dairesine karfl› muhatap olan kiflidir”.
Vergi sorumlusu, vergi yükümlüsünün kimlik de¤ifltirmifl bir fleklidir.
Vergi sorumlusu da sadece maddi
vergi yükümlülü¤ü olan para borcu
ile de¤il, fakat di¤er flekli ve usuli görevlerle de yükümlü bulunmaktad›r.
Bunlar›n en önemlisi, bordro düzenlemek ve vergi dairesine muhtasar
beyanname vermektir (Edizdo¤an,
2004, 170).
Vergi hukukunda sorumluluk, esas
itibariyle sorumlulu¤un ilgili oldu¤u
mükellefin nezdinde vergiyi do¤uran
olay›n gerçekleflmesi ile do¤maktad›r. VUK’un 9/2. maddesine göre,
vergiyi do¤uran olay›n kanunlarla yasaklanm›fl olmas› vergi mükellefiyeti
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ve vergi sorumlulu¤unun do¤mas›na
engel de¤ildir (Gerçek, 2005,
http://www.muhasebetr.com/ozelbolum/024/).
3. fiah›s ve Sermaye fiirketlerinde
Vergi Borçlar›ndan Sorumlu Olanlar
fiah›s flirketlerinde (komandit flirkette komanditer ortak hariç) ortaklar üçüncü kiflilere karfl› flirketin borçlar›ndan dolay› s›n›rs›z olarak ve tüm
mal varl›klar›yla sorumludurlar. Sermaye flirketlerinden anonim flirkette
ortaklar›n sorumlulu¤u, flirkete koymay› taahhüt ettikleri sermaye ile s›n›rland›r›lm›flt›r. Limited flirkette ortaklar›n sorumlulu¤u ise, sermaye
hisseleri ile s›n›rl›d›r.
3.1. Adi fiirketlerde Vergi
Borçlar›ndan Sorumlu Olanlar
Adi flirket, gelir ve kurumlar vergisi
mükellefi de¤ildir. Ancak, flirket ortaklar›n›n her biri gelir vergisi mükellefidir. Adi flirketler, KDV ve gelir vergisi stopaj› yönünden ortakl›k olarak
sorumludurlar. Adi flirketlerde her ortak idare ve temsil yetkisine sahip olmakla birlikte bu yetki, ortakl›k sözleflmesiyle ya da sonradan ortaklardan birine ya da bir kaç›na ya da ortakl›k d›fl›ndaki kifli ya da kiflilere de
b›rak›labilir. Bu durumda, adi flirketin
kanuni temsilcileri, flirketin idare ve
temsil yetkisinin b›rak›ld›¤› kifli ya da
kiflilerdir (Sar›l›,2004, 102).
VUK md. 10’un birinci f›kras›nda, tüA¤ustos - Eylül - Ekim
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zel kiflili¤i olmayan topluluklar›n vergi
mükellefi ya da vergi sorumlusu olmalar› durumunda bunlara düflen
ödevlerin bunlar› yönetenler taraf›ndan yerine getirilece¤i belirtilmifltir.
Tüzel kiflili¤i olmayan topluluklar› yönetenler, bu topluluklar›n vergilendirmeye iliflkin kanuni ödevlerini zaman›nda ve tam olarak yerine getirirlerse, vergi ve buna ba¤l› alacaklar bu
topluluklar›n malvarl›¤›ndan al›n›r.
Ancak, bu topluluklar› yönetenler
vergilendirmeye iliflkin ödevlerini zaman›nda ve tam olarak yerine getirmezlerse, topluluklar›n malvarl›¤›ndan k›smen ya da tamamen al›namayan vergi ve buna ba¤l› alacaklar, bu
ödevleri yerine getirmeyen yöneticilerin malvarl›klar›ndan al›n›r (fiirket
Yöneticive Ortaklar›n›n fiahsi Sorumluluklar›,
www.vergiportali.com/doc/pb/sahsisorumluluklar.pdf#search=%22%C5%9Fahsi%20sorumluluklar%22, 2006).
Vergi ve buna ba¤l› alacaklar›n tüzel kiflili¤i olmayan topluluklar› yönetenlerden al›nabilmesi için bu alacaklar›n tüzel kiflili¤i olmayan topluluklardan al›namam›fl olmas› gerekir. Tüzel kiflili¤i olmayan topluluklar›n malvarl›klar›ndan al›namay›p da bunlar›n
yöneticileri taraf›ndan ödenmifl olan
vergi ve buna ba¤l› alacaklar›n sadece vergi as›llar› için tüzel kiflili¤i olmayan topluluklara rücu edebilirler.
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3.2. Kollektif fiirketlerde Vergi
Borçlar›ndan Sorumlu Olanlar
Kollektif flirketlerin borçlar›ndan
dolay› birinci derecede sorumlu, flirketin tüzel kiflili¤idir. Ortaklar ise,
ikinci derecede sorumludur. Kollektif
flirket tüzel kiflili¤e sahip oldu¤u için
flirketin alacakl›lar›, alacaklar›n› ilk önce flirket tüzel kiflili¤inden talep ederler. fiirketin malvarl›¤› borçlar›n› karfl›layamazsa, alacakl›lar alacaklar›n›
tahsil edebilmek için ortaklar›n malvarl›klar›na baflvurabilirler. Kollektif
flirket ortaklar›, flirket borç ve taahhütlerinden dolay› müteselsil ve tüm
mal varl›klar›yla sorumludur. Kollektif
flirket ortaklar› aras›ndaki müteselsil
ve tüm malvarl›¤›yla sorumluluk, sözleflmelerden de¤il, kanundan kaynaklanmaktad›r, bu nedenle sözleflmelerle de¤ifltirilemez (K›cal›, 2003, 62).
Kollektif flirketler, medeni haklar›
kullanma ehliyetlerini, kanuni temsilcileri arac›l›¤›yla kullan›rlar. Kollektif
flirketler kanuni temsilcileri arac›l›¤›yla, haklar edinebilmekte ve borçlar
yüklenebilmektedir. Kollektif flirketin
idare ve temsiline yetkili olanlar ortaklar oldu¤u için flirketin kanuni
temsilcileri de ortaklard›r.
Kollektif flirketin ortaklar›, sözleflmede aksine hüküm bulunmad›¤› sürece flirketin kanuni temsilcisi de olduklar› için flirketin vergi sorumlusu
olarak yerine getirmek zorunda oldu¤u vergisel ödevleri yerine getirir.
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Kollektif flirketin idare ve temsil görevi, ortaklardan biri ya da bir kaç›na
verilmezse, ortaklardan her biri ayr›
ayr› flirketi idare ve temsile sahiptirler. Kollektif flirkette ortak olmayan
bir kifliye idare ve temsil yetkisi verilirse, o kifli flirketin kanuni temsilcisi
olur (Göç, 1995, 15-16).
Ortaklar›n müteselsil sorumlu olmas› nedeniyle flirket alacakl›lar›, flirket
tüzel kiflili¤inden tahsil edemedikleri
alacak k›sm›n› ortaklar›n herhangi birinden tahsil yoluna gidebilirler. fiirket borcu için kendisine baflvurulan
ortak, sadece kendi pay›na isabet
eden k›s›mdan de¤il, borcun tümünden sorumludur. Ortaklardan birinin
flirket borcunun tamam›n› ödemesi
durumunda di¤er ortaklar›n flirket
alacakl›lar›na karfl› sorumlulu¤u sona
erer.
Kollektif flirketler, ortaklar›ndan ayr› tüzel kiflilikleri olmas›na ra¤men,
ne gelir vergisi ne de kurumlar vergisi mükellefidirler. Ancak, KDVK aç›s›ndan kollektif flirketler KDV’nin mükellefidirler. Ayr›ca, gelir vergisi kesintisi yapmalar› nedeniyle de vergi sorumlusu da olabilmektedirler. Bu durumda flirketin vergi sorumlulu¤una
iliflkin ödevleri, kanuni temsilcisi durumunda bulunan ortaklar› taraf›ndan yerine getirilir. Kollektif flirket ortaklar›, flirket tüzel kiflili¤ine ait borçlardan müteselsilen ve tüm malvarl›¤›yla sorumlu oldu¤u için vergi borçA¤ustos - Eylül - Ekim
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lar› ile ilgili olarak da vergi dairesine
karfl› sorumludur. fiirket tüzel kiflili¤ine ait vergi borçlar› için ilk önce flirket tüzel kiflili¤ine baflvurulur. fiirket
tüzel kiflili¤inden tahsil edilemeyen
vergi borçlar› için ortaklardan herhangi birisine baflvurularak vergi alaca¤› tahsil edilir. Fakat, flirket vergi
borçlar›n› tamam›yla ödeyen ortak,
kendi pay›n› aflan ödeme için di¤er
ortaklara rücu edebilir (Sar›l›, 2004, 77).
3.3. Adi Komandit fiirketlerde
Vergi Borçlar›ndan Sorumlu Olanlar
Adi komandit flirkette, flirketin komanditer orta¤› veya ortaklar› flirketi
temsil ve idare yetkisine sahip de¤ildir. Adi komandit flirketlerin idare ve
temsili komandite ortaklara aittir. Bu
nedenle, vergi hukuku aç›s›ndan da
bu flirketlerin kanuni temsilcileri komandite ortaklard›r.
Adi komandit flirkette, komanditer
ortak sadece flirkete koydu¤u sermaye ile sorumludur. Komandite ortak
ise, kollektif flirketlerde oldu¤u gibi,
sermaye pay› d›fl›nda, tüm mal varl›¤›
ile flirket alacakl›lar›na karfl› sorumludur.
3.4. Anonim fiirketlerde Vergi
Borçlar›ndan Sorumlu Olanlar
Tüzel kifliler fiziki varl›¤a sahip olmaks›z›n belirli bir amac›n gerçeklefltirilmesi için bir araya gelmifl gerçek
kifliler veya belli bir amaca yönelik
olarak tahsis edilen mallar›n oluflturA¤ustos - Eylül - Ekim
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du¤u topluluklard›r. Bu topluluklar›n
fiziki varl›klar› olmad›¤› için üzerlerine
düflen ödevleri kanuni organlar› arac›l›¤› ile yürütürler. Tüzel kiflilerin
temsile yetkili organlar› yönetim kurullar›d›r (Candan, 2006, 20).
Anonim flirketlerin kamu borçlar›na
iliflkin yükümlülükleri kanuni temsilcileri arac›l›¤›yla yerine getirilmektedir.
Dolay›s›yla kanuni temsilciler görevlerini yerine getirmemeleri nedeniyle
do¤an ve flirketlerin varl›klar› ile karfl›layamad›¤› borçlardan sorumludur.
Bu kiflilerin sorumluluklar› flirketlerin
varl›klar›n› aflan, tahsil edilmeyen ve
tahsil edilemeyecek durumda olan
borçlar› kapsamaktad›r.
Kanuni temsilciler kamu borçlar›n›n
ödenmemesinden dolay› kusurlu olmad›klar›n› veya bunun ihmallerinden kaynaklanmad›¤›n› kan›tlamak
suretiyle sorumluluktan kaçabilirler.
Ancak, kan›t mecburiyeti kanuni
temsilcinindir.
TTK md. 317’ye göre, anonim flirket yönetim kurulu taraf›ndan temsil
edilir, ancak flirket ana sözleflmesinde bu yetki yönetim kurulu üyeleri
aras›nda paylafl›labilece¤i gibi üyelerden sadece birisine de b›rak›labilir.
TTK md. 319’a göre, temsil yetkisinin
flirkette pay sahibi olmayan müdürlere b›rak›lmas› da mümkündür. Dolay›s›yla kanun veya ana sözleflme ile
temsil yetkisi verilenler d›fl›nda kalan;
örne¤in anonim flirketin ortaklar› ve
Hakemli Yaz›lar
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kurucu ortaklar› flirketin vergi ile ilgili
ödevlerinden kanuni temsilci gibi sorumlu tutulamazlar (Ateflli, 2000, 164).
Yönetim kurullar›, flirketin idare ve
temsil görevlerini kural olarak heyet
halinde yerine getirirler. Yönetim kurulu üyeleri flirket ad›na yapm›fl olduklar› her türlü sözleflme ve faaliyetlerden dolay› müteselsilen sorumludurlar (Ba¤d›nl›, 1998, 66).
Yönetim kurulu vergi hukuku aç›s›ndan da kanuni temsilci durumundad›r. Anonim flirketin idare ve temsil yetkisinin yönetim kurulunun bir
ya da birden fazla üyesine ya da flirkette pay sahibi olmayan murahhas
müdürlere verilmesi durumunda anonim flirketin vergi hukuku aç›s›ndan
kanuni temsilcisi idare ve temsil yetkisi verilen yönetim kurulu üyeleri ya
da flirkette pay sahibi olmayan murahhas müdürler olacakt›r.
Anonim flirketlerin yönetim kurulu
üyeleri, vergi ve buna ba¤l› alacaklardan, vergi ile ilgili ödevlerin yerine
getirilmesinde “kas›t” ve “ihmal” flart› aranmaks›z›n ikinci derecede kusursuz, müteselsil ve flahsi malvarl›klar›yla s›n›rs›z olarak sorumludurlar.
fiirket malvarl›¤›ndan al›nmayan kamu borçlar›ndan sorumluluk, yönetim kurulu üyelerine aittir. Dolay›s›yla
yönetim kurulu üyeleri, flirketin kamu
borçlar› dolay›s›yla ikinci derecede,
bir baflka deyiflle flirket mal varl›¤›ndan tahsil edilememesi kayd›yla, flah-
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si mal varl›klar›yla da s›n›rs›z ve müteselsil olarak sorumludurlar.
Ortaklar›n›n sorumluluklar› ise, flirkete koymay› taahhüt ettikleri sermaye ile s›n›rl›d›r. Ortaklar flirkete koymay› taahhüt ettikleri sermaye tutar›nda flirketin borçlar›ndan tüm mal
varl›klar› ile sorumludur. Taahhüt edilen sermaye tutar›n› aflan borçlardan
flirket ortaklar›n›n sorumlulu¤u bulunmamaktad›r. fiirket ortaklar›, taahhüt ettikleri sermayenin tamam›n›
ödemifller ise ortakl›k s›fat› nedeniyle
sorumluluklar› kalmamaktad›r (Uslu,
2005).
Dolay›s›yla, anonim flirketlerde vergi borçlar›ndan dolay›, sermaye taahhüt borcunu tamamen ödemifl veya
ödenmifl paya sahip ortaklar, flirketin
vergi borçlar› dolay›s›yla sorumlu de¤ildir. Ortaklar taahhüt ettikleri sermayeyi ödedikten sonra sermayelerini k›smen veya tamamen geri alm›fl
ya da haks›z yere kâr ya da faiz alm›fllar ise al›nan para oran›nda sorumluluklar› do¤maktad›r.
3.5. Limited fiirketlerde Vergi
Borçlar›ndan Sorumlu Olanlar
TTK md. 540’a göre, aksi kararlaflt›r›lm›fl olmad›kça, ortaklar hep birlikte müdür s›fat›yla flirket ifllerini idareye ve flirketi temsile mezun ve mecburdurlar, flirket mukavelesi veya
umumi heyet karar› ile flirketin idare
ve temsili ortaklardan bir veya birkaA¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

96 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

ç›na b›rak›labilir, kurulufltan sonra flirkete giren ortaklar, bu hususta umumi heyetin ayr› bir karar› olmad›kça,
idare ve temsile mezun ve mecbur
de¤ildirler ve limited flirketin temsilcileri aras›nda bir hükmi flah›s bulundu¤u takdirde, ancak o hükmi flah›s ad›na limited flirketin temsil ve idaresini
üzerine alm›fl bulunan hakiki flah›s limited flirketin temsilcisi olarak tescil
ve ilan edilir.
fiirketi idare etmek her ortak için
ana sözleflmede aksi belirtilmedi¤i
sürece hem bir hak hem de bir ödevdir. Ortaklar isterlerse bu haklar›n›
idare ve temsil yetkilerini baz› ortaklara veya üçüncü flah›slara b›rakabilecekleri gibi hak ve temsil yetkilerini
de ay›rabilirler (Aygün, 2006,
www.yaklasim.com).
Limited flirketin kuruluflundan sonra, flirkete ortak olanlar›n kanuni
temsilci olabilmeleri için ortaklar kurulunun bu yönde karar› olmas› gerekir. Limited flirketin ortaklar› aras›nda
bir tüzel kifli bulunmas› durumunda,
o tüzel kiflilik ad›na limited flirketin
temsilini üzerine alm›fl bulunan gerçek ya da tüzel kifliler limited flirketin
temsilcisi olarak tescil ve ilan edilmelidir. Bu gerçek kifliler tescil ve ilan
edilmezse flirketin kanuni temsilcisi s›fat›n› kazanamazlar (Sar›l›, 2004, 85).
Limited flirketin vergi borçlar› için
önce limited flirket tüzel kiflili¤i aleyhine takibat yap›lmas› gerekmekte ve
A¤ustos - Eylül - Ekim
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vergi alaca¤›n›n flirket malvarl›¤›ndan
tahsil olana¤› kalmad›¤›nda, limited
flirketin kanuni temsilcilerine veya ortaklar›na gidilmektedir. Limited flirketin tüzel kiflili¤i aleyhine hiçbir takibat
yap›lmadan do¤rudan do¤ruya kanuni temsilcilere veya ortaklara baflvurulmas› mümkün de¤ildir (Tafl, 1999,
65). Dolay›s›yla, vergi alaca¤›n›n limited flirket kanuni temsilcileri veya ortaklar›ndan tahsil edilebilmesi için, limited flirket hakk›nda tüm cebren
tahsil ve takip yollar› uygulan›p, vergi
alaca¤›n›n tahsil olana¤› bulunmad›¤›n›n hukuken tespiti gerekmektedir.
Vergi alaca¤›n›n flirketten tahsil imkân› bulunmad›¤›n›n kabul edildi¤i haller flunlard›r:
- fiirketin haczedilen mal varl›¤›n›n
AATUHK'a göre belirlenen de¤erinin
kamu alaca¤›n› karfl›lamamas› ya da
söz konusu malvarl›¤›n›n sat›fl›n›n yap›lm›fl olmas›na ra¤men kamu alaca¤›n›n tamam›n›n tahsil edilememesi,
- fiirketin haczedilebilir nitelikte herhangi bir de¤erinin bulunmamas›,
- fiirketin iflas›n›n istenmifl ya da iflas›n›n aç›lm›fl olmas› durumlar›nda kamu alaca¤›n›n iflas yoluyla tahsil edilemeyece¤i kanaatinin oluflmas›,
- Yap›lan araflt›rmalara ra¤men, borçlu flirketin bulunamam›fl olmas›,
- Yukar›daki durumlara benzer olup,
alacakl› tahsil dairesinin takdir ve tespitine dayal› di¤er haller.
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Yukar›da belirtilen durumlardan birisinin veya birkaç›n›n bulunmas› du-rumunda, vergi alaca¤› için limited flirket ortaklar›na baflvurulabilir.
Limited flirket ortaklar›n›n sorumlulu¤u ise sermaye hisseleri ile s›n›rl›d›r.
Buna göre, limited flirket ortaklar› flirketten tahsil olana¤› bulunmayan kamu alaca¤›ndan sermaye hisseleri
oran›nda do¤rudan do¤ruya sorumludurlar. Buradaki sorumlulu¤un
do¤mas› için borcun flirketten tahsil
edilememifl olmas› gerekmektedir
(Do¤rusöz, 2004, 23).
Limited flirketlerde kanuni temsilcilerin sorumluluklar›n›n belirlenmesinde, vergilendirme ile ilgili ödevlerin
yerine getirilmesi aç›s›ndan VUK md.
10, kamu alaca¤›n›n tahsili aç›s›ndan
ise AATUHK mükerrer md. 35 uygulan›r. Buna göre, limited flirketlerin
kanuni temsilcilerinin vergilendirmeyle ilgili ödevleri yerine getirmemeleri
sonucu meydana gelen ve flirket tüzel kiflili¤inin malvarl›¤›ndan al›namayan vergi ve buna ba¤l› alacaklar vergi cezalar› ve flirket tüzel kiflili¤inden
al›namayan ve al›namayaca¤› anlafl›lan amme alacaklar› kanuni temsilcinin malvarl›¤›ndan al›n›r. Vergi borcundan dolay› kanuni temsilcilerin,
tüm malvarl›klar›yla ve müteselsil sorumluluklar›na karfl›l›k, ödemifl olduklar› vergi borçlar›n› as›l borçlu olan limited flirkete rücu etme haklar› vard›r (Gerçek, 1999, 219).
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3.6. Sermayesi Paylara Bölünmüfl
Komandit fiirketlerde Vergi
Borçlar›ndan Sorumlu Olanlar
Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketin idare ve temsili komandite ortaklara aittir. Bu nedenle,
vergi hukuku aç›s›ndan sermayesi
paylara bölünmüfl komandit flirketin
kanuni temsilcisi komandite ortaklard›r. fiirket sözleflmesi ya da ortaklar›n
ço¤unlu¤unun verece¤i kararla temsil ve idare yetkisi, komandite ortaklardan birine ya da bir kaç›na ya da
ortak olmayan di¤er bir flahsa b›rak›labilir. Bu durumda, sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketin kanuni temsilcisi temsil ve idare yetkisi verilmifl kifli ya da kifliler olacakt›r.
Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirkette, komandite ortaklar
flirket alacakl›lar›na karfl› tüm mal varl›klar›yla sorumlu iken, komanditer
ortaklar taahhüt ettikleri sermaye
miktar› kadar sorumludurlar.
SONUÇ
Adi flirketlerde her ortak idare ve
temsil yetkisine sahip olmakla birlikte
bu yetki, ortakl›k sözleflmesiyle ya da
sonradan ortaklardan birine ya da bir
kaç›na ya da ortakl›k d›fl›ndaki kifli ya
da kiflilere de b›rak›labilir. Bu durumda, adi flirketin kanuni temsilcileri, flirketin idare ve temsil yetkisinin b›rak›ld›¤› kifli ya da kiflilerdir. Tüzel kiflili¤i
olmayan topluluklar› yönetenler, bu
A¤ustos - Eylül - Ekim
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topluluklar›n vergilendirmeye iliflkin
kanuni ödevlerini zaman›nda ve tam
olarak yerine getirirlerse, vergi ve buna ba¤l› alacaklar bu topluluklar›n
malvarl›¤›ndan al›n›r. Ancak, bu topluluklar› yönetenler vergilendirmeye
iliflkin ödevlerini zaman›nda ve tam
olarak yerine getirmezlerse, topluluklar›n malvarl›¤›ndan k›smen ya da tamamen al›namayan vergi ve buna
ba¤l› alacaklar, bu ödevleri yerine getirmeyen yöneticilerin malvarl›klar›ndan al›n›r.
Kollektif flirketlerde ise, flirketin
borçlar›ndan dolay› birinci derecede
sorumlu, flirketin tüzel kiflili¤idir. Ortaklar ise, ikinci derecede sorumludur. Kollektif flirket tüzel kiflili¤e sahip oldu¤u için flirketin alacakl›lar›,
alacaklar›n› ilk önce flirket tüzel kiflili¤inden talep ederler. fiirketin malvarl›¤› borçlar›n› karfl›layamazsa, alacakl›lar alacaklar›n› tahsil edebilmek için
ortaklar›n malvarl›klar›na baflvurabilirler. Kollektif flirket ortaklar›, flirket
borç ve taahhütlerinden dolay› müteselsil ve tüm mal varl›klar›yla sorumludur.
Adi komandit flirkette ise, flirketin
idare ve temsili komandite ortaklara
aittir. Bu nedenle, vergi hukuku aç›s›ndan da bu flirketlerin kanuni temsilcileri komandite ortaklard›r. Adi komandit flirkette, komanditer ortak sadece flirkete koydu¤u sermaye ile sorumludur. Komandite ortak ise, kolA¤ustos - Eylül - Ekim
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lektif flirketlerde oldu¤u gibi, sermaye pay› d›fl›nda, tüm mal varl›¤› ile flirket alacakl›lar›na karfl› sorumludur.
Anonim flirketlerde ise, yönetim kurulu vergi hukuku aç›s›ndan da kanuni temsilci durumundad›r. Anonim
flirketlerin yönetim kurulu üyeleri,
vergi ve buna ba¤l› alacaklardan, vergi ile ilgili ödevlerin yerine getirilmesinde “kas›t” ve “ihmal” flart› aranmaks›z›n ikinci derecede kusursuz,
müteselsil ve flahsi malvarl›klar›yla s›n›rs›z olarak sorumludurlar. Ortaklar›n›n sorumluluklar› ise, flirkete koymay› taahhüt ettikleri sermaye ile s›n›rl›d›r. Ortaklar flirkete koymay› taahhüt
ettikleri sermaye tutar›nda flirketin
borçlar›ndan tüm mal varl›klar› ile sorumludur. Taahhüt edilen sermaye
tutar›n› aflan borçlardan flirket ortaklar›n›n sorumlulu¤u bulunmamaktad›r.
Limited flirketin vergi borçlar› için
önce limited flirket tüzel kiflili¤i aleyhine takibat yap›lmas› gerekmekte ve
vergi alaca¤›n›n flirket malvarl›¤›ndan
tahsil olana¤› kalmad›¤›nda, limited
flirketin kanuni temsilcilerine veya ortaklar›na gidilmektedir. Limited flirketin tüzel kiflili¤i aleyhine hiçbir takibat
yap›lmadan do¤rudan do¤ruya kanuni temsilcilere veya ortaklara baflvurulmas› mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla,
vergi alaca¤›n›n limited flirket kanuni
temsilcileri veya ortaklar›ndan tahsil
edilebilmesi için, limited flirket hakk›nda tüm cebren tahsil ve takip yollar› uygulan›p, vergi alaca¤›n›n tahsil
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olana¤› bulunmad›¤›n›n hukuken tespiti gerekmektedir. Limited flirketlerde, limited flirket ortaklar› flirketten
tahsil olana¤› bulunmayan kamu alaca¤›ndan sermaye hisseleri oran›nda
do¤rudan do¤ruya sorumludurlar.
Buradaki sorumlulu¤un do¤mas› için
borcun flirketten tahsil edilememifl olmas› gerekmektedir.

Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirkette ise, flirketin idare ve
temsili komandite ortaklara aittir. Bu
nedenle, vergi hukuku aç›s›ndan sermayesi paylara bölünmüfl komandit
flirketin kanuni temsilcisi komandite
ortaklard›r.
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‹fi SÖZLEfiMES‹N‹N ASKIYA ALINMASI
THE SUSPENS‹ON OF BUS‹NESS
CONTRACT
Dr. Ö. Hakan ÇAVUfi
SSK Baflkanl›¤› Sigorta Müfettifli

Öz
Bu çal›flmada ‹fl Hukuku’nun önemli tekniklerinden birisi olan ve ifl güvencesi sa¤layan ifl sözleflmesinin ask›da kalmas›, ask›ya alman›n koflullar› ve sonuçlar› aç›klanm›flt›r. ‹fl sözleflmesinin uygulanmas›n›n geçici olarak yerine getirilmesinin imkans›z hale geldi¤i durumlarda ifl sözleflmesi ask›ya al›narak iflçi ve iflverenin yarar› sa¤lanmaktad›r. Ask›da kalan hak ve borçlar iflçi ve iflverenin taahhüt ettikleri hak ve borçlard›r. Ask› süresi içinde taraflar mükellefiyetlerini yerine getirmek zorunda de¤ildir.
‹fl sözleflmesinin ask›ya al›nabilmesi için iflçi ve iflyeri aç›s›ndan baz› nedenlerin ortaya ç›kmas›na ba¤l›d›r. ‹flçiye iliflkin nedenler; sa¤l›k nedenleri, askerlik ve kanundan do¤an çal›flma, zorlay›c› nedenler, iflçinin gözalt›na al›nmas›
veya tutuklanmas›, grev ve lokavt ile izin süreleridir. ‹flletme aç›s›ndan nedenler ise; zorlay›c› nedenler, kanuni lokavt ve ekonomik kriz fleklinde ortaya ç›kmaktad›r.
‹fl sözleflmesi ask›ya al›nd›¤›nda, iflveren ücret ve ücret eklerini ödeme yükümlülü¤ünden kurtulmakta ve ifl sözleflmesini hakl› nedenle feshedememektedir.

ANAHTAR KEL‹MELER: ‹flçi, ‹flveren, ‹fl sözleflmesi, ifl sözleflmesini ask›ya
alma, ücret, ifl sözleflmesinin feshi,
Abstract
The suspension, the conditions and results of suspension of business contract which is one of the important techniques of business law and which
provides job security have been elaborated in this study. On the occasions
where it becomes impossible for the implementation of business contract to
be fulfilled temporarily, the benefit of employee and employer is provided by
Hakemli Yaz›lar
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suspending the business contract.
The suspended rights and debts are
those which the employer and employee have promised. During the suspension period, the parties do not
have to fulfil their liabilities.
The suspension of business contract depends on the occurrence of
some causes in terms of the employee and the company. The causes regarding employee; causes of health,
the duty resulted from military service and law, obligatory causes, the arrest and custody of employee, strike
and lockout and duration of leave.
The causes regarding company: compelling reasons, legal lockout and
economic crises.
When the business contract is suspended, the employer becomes free
of the obligation of paying wages
and wage additionals and cannot
abolish the business contract with
rightful reason.
KEYWORD: Employer, employee,
business contract, the suspension of
business contract, wage, abolish the
business contract,
I. ‹fi SÖZLEfiMES‹N‹N ASKIYA
ALINMASI KAVRAMI
‹fl sözleflmesinin taraf› olan iflçinin
as›l borcu, iflverenle anlaflt›¤› iflin ifas›d›r. ‹flçi ifl sözleflmesiyle, iflverene
ba¤›ml› olarak bir ifl görmeyi üstlenmektedir. (‹fl K. m.8/1) ‹fl iliflkisi deA¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

vam ederken hayat›n ola¤an ak›l›
içinde ortaya ç›kabilecek baz› d›fl etkenler bu ifl iliflkisinin normal gidiflini
etkileyebilmekte hatta bu iliflkiyi sona
erdirebilmektedir. ‹fl iliflkisinin normal ak›fl›n› etkileyen bu etkenler iflçinin flahs›yla ilgili hastal›k, kaza, ölüm,
askerlik gibi nedenler olabilece¤i gibi
iflyeri ile ilgili yang›n, sel, su bask›n›,
ekonomik kriz, grev ve lokavt gibi nedenler fleklinde ortaya ç›kabilir.
‹flçinin ifli ifa borcunu, iflverenin de
ifli kabul borcunu yerine getirmesini
geçici olarak engelleyen bu gibi hallerde ifl sözleflmesinin “ask›ya al›nmas›”, iflçiye ifl güvencesini sa¤layan
ça¤dafl ifl hukukunun yöntemlerinden birisidir (Süzek, 2005, 373).
‹fl sözleflmesinin ask›ya al›nmas›
“sözleflmenin devam etmekte olmas›na ra¤men, yasada öngörülen nedenlerle taraflar›n bu sözleflmeden
do¤an borç ve yükümlülüklerinin baz›lar›ndan geçici olarak kurtulmalar›”
anlam›na gelmektedir (Esen,1985, 15).
‹fl sözleflmesinin ask›da oldu¤u dönemlerde, ifl sözleflmesi devam eder
ancak taraflar›n bu sözleflmeden do¤an temel borçlar› ask› döneminde
ertelenmifl say›l›r. Buna karfl›l›k ifl sözleflmesinden do¤an di¤er borçlar ask› döneminde de devam eder. Örne¤in; iflçinin sadakat ve rekabet etmeme borcu, iflverenin de iflçiyi gözetme borcu ve toplu ifl sözleflmesi hükümleri ile yüklenebilece¤i ücretin
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belirli bir k›sm›n› ask› döneminde
ödeme borcu ifl sözleflmesinin ask› da
oldu¤u dönemde de devam etmektedir (Süzek, 2005, 384-387)
Modern ifl hukuku, ifl sözleflmesinin
ask›ya al›nmas›n›, iflçiye ifl güvencesi
sa¤layan kurumlardan biri olarak de¤erlendirmektedir. Bu çal›flmada ifl
sözleflmesinin ask›ya al›nmas› kavram›, ask›da olmas›n›n nedenleri ve sonuçlar› ele al›nm›flt›r.

sözleflmesinin fesih hakk› do¤ar (‹fl
K. m.25/I- b).

II. ‹fi SÖZLEfiMES‹N‹N ASKIYA
ALINAB‹LMES‹NE ‹L‹fiK‹N
NEDENLER
‹fl sözleflmesinin ask›ya al›nabilmesine iliflkin nedenler, iflçiye iliflkin nedenler ve iflletmeye iliflkin nedenler
olmak üzere iki ana bafll›kta toplanabilir (Mollamahmuto¤lu, 2004, 442).

‹flçinin hastalanmas›, iflverene ifl
sözleflmesini hakl› nedenle fesih yetkisini vermemekte, ancak ifl sözleflmesi ask›da kalmaktad›r. ‹fl sözleflmesinin hastal›k nedeniyle ask›da kalmas›n›n ilk koflulu hastal›¤›n k›sa süreli
olmas›d›r. Bu süre iflçinin iflyerindeki
çal›flma süresine göre bildirim önellerine alt› hafta eklenmesiyle bulunan
süredir. ‹kinci koflul, iflçinin hasta olmas›nda kendisinin herhangi bir kusurunun bulunmamas›d›r. Hastal›k
nedeniyle ifl sözleflmesinin ask›ya al›nabilmesi için bir di¤er koflul hastalanan iflçinin durumu iflverene bildirmesi ve ayr›ca bu konuda doktor raporunu da vermesidir (Tunçoma¤ ve Centel, 1999, 181).

1. ‹flçiye ‹liflkin Nedenler
‹flçinin askere al›nmas›, ifl kazas› geçirmesi, hasta olmas›, yasal izin kullanmas›, greve kat›lmas› veya lokavta
maruz kalmas› bafll›ca ask› nedenleri
olarak say›labilir. ‹flçiye iliflkin bu nedenler afla¤›da aç›klanm›flt›r:

Anal›k nedeniyle ifl sözleflmesinin
ask›da kalmas›n›n koflullar›; kad›n›n
gebe kalmas›, kad›n iflçinin do¤um
yapm›fl olmas› ve kad›n iflçinin gebelik durumunun muhtemel do¤um tarihini iflverene bildirmesidir. (Tunçoma¤ ve Centel, 1999, 181-182)

a. Hastal›k, Kaza, Do¤um ve
Gebelik Gibi Sa¤l›k Nedenleri
‹flçinin kendi kusuruna yükletilemeyen kaza hallerinde, do¤um ve gebelik hallerinde ifl sözleflmesi ask›dad›r.
Bu dönemlerde bildirim süresine alt›
hafta eklendikten sonra geçen süreyi
aflan tarihten itibaren iflverenin ifl

b. Askerlik ve Kanundan Do¤an
Çal›flma
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Muvazzaf askerlik hizmeti d›fl›nda
herhangi bir nedenle silah alt›na al›nan veya herhangi bir kanundan do¤an çal›flma görevi nedeniyle iflten
ayr›lan iflçinin ifl sözleflmesi, en az bir
y›l o iflte çal›flm›fl olma kofluluyla, iflA¤ustos - Eylül - Ekim
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genel tatiller
t e n ç › k t › ¤ › t a r i h t e n i t i b a r e nm.46),
i k i aulusal
y a s kbayram,
›dad›r. ‹flçinin k›demine göre çal›flt›¤› (m.47) ve iflverence verilen ücretsiz
her y›l için iki gün ask› süresine ekle- izin sürelerinde ifl sözleflmesi ask› hanir ve bu durumda da toplam ask› sü- lindedir.
resi doksan günü geçemez (‹fl K.
Y›ll›k ücretli izin hakk›n›n kullan›lm.31/1-2).
mas›, iflçiler için zorunlu oldu¤undan,
Muvazzaf askerlik nedeniyle ifl söz- bu dönem içinde ifl sözleflmesi ask›ya
leflmesinin ask›da kalmas› için aranan al›nm›fl demektir. Yine ayr›ca belirtililk koflul iflçinin geçici olarak askere melidir ki; iflveren taraf›ndan verilen
al›nm›fl olmas›d›r. Burada bar›fl döne- ve iflçi taraf›ndan aç›kça veya z›mnen
minde ve geçici bir süre için askere kabul edilen ücretsiz izinlerde de ifl
al›nma söz konusudur (Tunçoma¤ ve sözleflmesi ask›ya al›n›r (Süzek,1989,
Centel, 1999, 179-180). ‹kinci koflul, 58-59).
iflçinin en az bir y›l çal›flm›fl olmas›d›r.
‹flçinin evlenmesi halinde üç güne
Üçüncü koflul, geçici askerlik veya yakadar, anne veya baban›n, kar› veya
sal bir görev nedeniyle iflten ayr›lmakocan›n, kardeflin yahut çocuklar›n
n›n k›sa süreli olmas›d›r.
ölümü halinde iki güne kadar verilc. Zorlay›c› Nedenler
mesi gereken izin sürelerinde ifl söz‹flyerinde iflçiyi bir haftadan fazla leflmesi ask›ya al›n›r (Süzek,1989, 53süre ile çal›flmaktan al›koyan zorlay›c› 54).
nedenlerin ortaya ç›kmas› halinde ifl f. Grev ve Lokavt
sözleflmesi ask›dad›r. (‹fl K. m.25/IIII)
Kanuni bir greve kat›lan iflçilerle, ifld. ‹flçinin Gözalt›na Al›nmas› veya
yerinde çal›flmak istemekle beraber
Tutuklanmas›
iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lmayan iflçi‹flçinin gözalt›na al›nmas› veya tu- lerin ifl sözleflmeleri grevin sonuna
tuklanmas› halinde devams›zl›¤›n bil- kadar ask›dad›r (2822 s. T‹SGLK
dirim süresinin afl›lmad›¤› süre (‹fl K. m.42/2). Lokavta maruz kalan iflçilem.25/IV) veya bu süre afl›ld›ktan son- rin de ifl sözleflmeleri lokavt›n sona
ra ifl sözleflmesinin iflveren taraf›ndan ermesine kadar ask›dad›r (2822
fesh edilmedi¤i sürede ifl sözleflmesi s.T‹SGLK m.42/3).
ask›dad›r.
2. ‹flletmeye ‹liflkin Nedenler
e. ‹zin Süreleri
‹fl sözleflmesinin ask›ya al›nmas›nda
Y›ll›k ücretli izin (‹fl K. m.53), hafta iflletmeye iliflkin nedenlerin bafl›nda
tatili, evlenme, ölüm izinleri (‹fl K. zorlay›c› nedenler, ekonomik kriz ve
A¤ustos - Eylül - Ekim
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kanuni lokavt gelmektedir (Mollamahmuto¤lu, 2004, 443)

III. ‹fi SÖZLEfiMES‹N‹N ASKIYA
ALINMASININ SONUÇLARI

a. Zorlay›c› Nedenler
‹flletmenin faaliyetine ara vermesine veya geçici olarak kapat›lmas›na
neden olan ekonomik kriz veya teknik nedenler ile do¤al afetler ifl sözleflmesinin iflletmeye iliflkin ask› nedenlerinin bafl›nda gelmektedir.
‹flyerinde iflin bir haftadan fazla süre
ile durmas›n› gerektirecek zorlay›c›
bir nedenin ortaya ç›kmas› halinde ifl
sözleflmesi ask›dad›r (‹fl K. m.24/IIII).

1. Ücretin ödenmesi aç›s›ndan
Grev ve lokavt süresince hizmet
akitleri ask›da kalan iflçilere bu dönem için iflverence ücret ve sosyal
yard›mlar
ödenemez
(T‹SGLK
m.42/5). Zorlay›c› nedenlerin ortaya
ç›kmas› halinde (‹fl K. m.24/III,
m.25/III) ifl sözleflmesinin ask›da oldu¤u bir haftal›k bekleme süresinde
iflçiye her gün yar›m ücret ödenir (‹fl
K. m.40). Yine zorlay›c› nedenlerle iflyerinde faaliyetin tamamen veya k›smen durmas› halinde iflyerindeki faaliyet en az dört hafta en çok üç ay
durdurmuflsa iflçilere çal›flt›r›lmad›klar› süre için iflsizlik sigortas›ndan k›sa
çal›flma ödene¤i ödenir (‹fl K. m.65/2).
Genel ekonomik kriz dönemlerinde
de iflçiler çal›flt›r›lmad›klar› süreler için
yine k›sa çal›flma ödene¤inden yararlan›rlar (Mollamahmuto¤lu, 2004,
446-447).
‹fl sözleflmesinin ask›da oldu¤u dönemde ücret ödeme borcu oradan
kalkt›¤› için ücret eklerinin de ödenmesi söz konusu olmayacakt›r (Süzek, 1989, 105).

b. Ekonomik Kriz
Genel ekonomik kriz nedeniyle iflyerindeki haftal›k çal›flma sürelerini
geçici olarak önemli ölçüde azaltan
veya iflyerinde faaliyeti tamamen veya k›smen geçici olarak durduran iflveren, iflyerinde faaliyeti en az dört
hafta en çok üç ay durdurmuflsa iflçilere çal›flt›r›lmad›klar› süre için iflsizlik
sigortas›ndan k›sa çal›flma ödene¤i
ödenir. ‹flverenin ücret ödemedi¤i bu
süreler içinde ifl sözleflmesi ask›dad›r
(Mollamahmuto¤lu, 2004, 444).
c. Kanuni Lokavt
‹fl sözleflmesini ask›ya alma niteli¤i
olan lokavt kanuni lokavtt›r. Kanuni
lokavta u¤ram›fl olan iflçilerin hizmet
akitlerinden do¤an hak ve borçlar›,
lokavt›n sona ermesine kadar ask›da
kal›r ( T‹SGLK m.42/3).
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2.K›demin hesaplanmas› aç›s›ndan
Öncelikle belirtmek gerekir ki, grev
ve lokavta kat›lan iflçinin bu dönemlerde geçen süreleri k›dem tazminat›
hesab›nda k›deme dahil edilmemektedir (T‹SGLK m.42/5). ‹fl KanuA¤ustos - Eylül - Ekim
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n u ’ n u n y › l l › k i z i n b a k › m › n dresi
a n halinde
ç a l › fl ifl
› l -sözleflmesi iflveren tam›fl say›lan süreleri düzenleyen 55/a raf›ndan hakl› nedenle feshedilebilir.
maddesine göre, iflçinin u¤rad›¤› kaYasal bir grev nedeniyle, ifl sözleflza veya tutuldu¤u hastal›ktan ötürü mesi ask›ya al›nan iflçi bu durumda ifli
ifline gidemedi¤i günlerin tamam› de- ifa etmeyebilir ve ifle devams›zl›kta
¤il bildirim süresine alt› hafta eklen- bulunabilir. Çünkü yasal bir grev, iflmek suretiyle hesaplanan süreler ka- çinin ifle devams›zl›¤›n› hakl› k›lmakdar k›sm› ve izin hakk›n›n hesab›nda tad›r. ‹flçinin ifl görme borcunu yerine
çal›fl›lm›fl gibi say›lan sürelerin düzen- getirmemesi çal›flma koflullar›n› dülendi¤i m.25/I maddesinde öngörü- zeltmek veya korumak amac›na dalen süreler k›dem hesab›nda dikkate yand›¤›ndan, bu durumda devams›zal›nmaktad›r. Ayr›ca iflçinin muvazzaf l›k bir fesih nedeni oluflturmaz. Yani
askerlik hizmeti d›fl›nda manevra ve- nas›l hastal›k, gebelik, askerlik zorunya herhangi bir kanundan dolay› lu yasal görevlerin yerine getirilmesi
ödevlendirilmesi s›ras›nda ifline gide- gibi nedenler, ifli ifa etmemeyi nas›l
medi¤i yani ifl sözleflmesinin ask›da hakl› k›lmaktaysa, yasal bir grev de
oldu¤u dönemin en çok 90 günü k›- ayn› flekilde hakl› k›lmaktad›r. Sonuç
dem hesab›nda dikkate al›n›r. Ayr›ca olarak yasal grev nedeniyle iflçinin ifli
çal›flmakta oldu¤u iflyerinde zorlay›c› ifa etmemesi, iflverene hakl› nedenle
sebepler yüzünden iflin aral›ks›z bir ifl sözleflmesini fesih hakk›n› vermez.
haftadan çok tatil edilmesi sonucu Çünkü, yasal grev nedeniyle ask›da
olarak iflçinin yeniden ifle bafllamas› olma halinde çal›flmamak, iflçi için ifl
flart›yla çal›flmadan geçirdi¤i zaman›n hukukunu tan›d›¤› bir hakt›r (Çifter,
onbefl günü (‹fl K. m.55/d) k›dem sü2001, 55; Süzek, 1989, 63). ‹flveren
relerine dahil edilmektedir.
yasal bir grev nedeniyle, yasan›n fesih hakk› vermemesine ra¤men, yasal
3. Fesih hakk› aç›s›ndan
‹fl sözleflmesinin ask›ya al›nmas›na greve kat›lan iflçinin ifl sözleflmesini
neden olan konu esas al›narak hakl› feshederse bu fesih haks›z fesih say›nedenle fesih hakk›n›n kullan›lmas› l›r ve iflveren bu durumda haks›z fesmümkün de¤ildir (Süzek, 1989, 99). hin sonuçlar›yla karfl› karfl›ya kal›r
Örne¤in grev ve hastal›k izni durum- (Çifter, 2001, 55).
‹flçi ve iflveren ask› süresini belirlelar›nda ifl sözleflmesinin feshi mümkün de¤ilken hasta olan iflçinin iflye- mifl olsunlar veya olmas›nlar en çok
rindeki k›demine göre uygulanacak üç ay sürebilecek ask› süresi doldubildirim süresine alt› hafta eklenme- ¤unda ifl sözleflmesinden do¤an tesiyle bulunan süreyi aflan hastal›k sü- mel borçlar tekrar hüküm kazan›r.
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Buna göre gerek kararlaflt›r›lan ask›
süresi doldu¤unda veya üç ayl›k süre
doldu¤unda iflçi ifle ça¤r›lmazsa iflverenin ifl sözleflmesini feshetti¤i anlafl›lmal›d›r.
IV. SONUÇ
Baz› durumlarda iflçi ile iflveren aras›ndaki çal›flma ba¤›n›n kopmas›n›
engelleyen ve özellikle iflçiye istihdam
güvencesi sa¤layan bir ifl hukuku tekni¤i olan ifl sözleflmesinin ask›ya al›nd›¤› süre içinde iflçi ve iflveren taraf
olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda de¤ildir. ‹fl sözleflmesi-

nin ask›da oldu¤u dönemde ücret ve
eklerinin ödenme borcu ortadan
kalkmaktad›r. ‹flçinin grev ve lokavta
kat›ld›¤› dönemlerde geçen süreleri
k›dem tazminat› hesab›nda k›deme
dahil edilmemektedir. Genel olarak
ask› süresi içinde ifl sözleflmesinin iflverence feshi, haks›z fesih olarak de¤erlendirilmektedir. ‹fl sözleflmesinin
iflçi ve iflverence kararlaflt›r›lan ask›
süresi doldu¤unda veya yasal olarak
en fazla üç ay süren ask› süresi doldu¤unda iflçi ifle ça¤r›lmazsa iflverenin ifl sözleflmesini feshetti¤i anlafl›lmal›d›r.
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GELECE⁄‹N F‹NANSAL RAPORLAMA
D‹L‹: XBRL
THE REPORTING LANGUAGE OF
FUTURE: XBRL
Arfl. Gör. Levent KOfiAN
Çukurova Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi,
Muhasebe - Finansman Bölümü ABD

ÖZ
BRL (Extensible Business Reporting Language – Geniflleyebilir ‹flletme
Raporlama Dili), XML (Extensible Markup Language – Geniflleyebilir Raporlama Dili) tabanl› çal›flan, dünya genelinde ücretsiz olarak sa¤lanabilen çeflitli yaz›l›mlar yard›m›yla, finansal bilgilerin kolayl›kla de¤ifl tokufl edilmesi ve paylafl›lmas› için gelifltirilmifl dijital bir dildir. XBRL, finansal bilgilerin
analiz ve yorumlanmas›nda esneklikler yaratan ve elektronik iletiflimi sa¤layan, dünya genelinde kullan›lacak standart bir raporlama dilidir. Bu çal›flma
ile XBRL nin farkl›l›klar›, faydalar› ve kullan›m alanlar› tart›fl›lacakt›r.
Anahtar Kelimeler: Finansal Raporlama, XBRL, Geniflleyebilir ‹flletme Raporlama Dili

X

ABSTRACT
Xbrl, ( extensible business reporting language), is a dijital language based
on xml (extensible markup language) that would be freely licensed and developed for automatic exchange and share financial information among various software applications anywhere in the world. Xbrl is a reporting language that provide electronic communication and will be used all over the
world to analyse and interpret financial information flexibility. This article discusses the differences, benefits and applications of xbrl.
Key Words: Financial Reporting, XBRL, Extensible Business Reporting Language
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1. G‹R‹fi
Muhasebenin özü iflletmenin ekonomik durumunu anlatmak için, olaylar› toplamak, kaydetmek depolamak
ve rapor olarak sunmakt›r. Çeflitli biçim ve formlarda toplanan veriler iflletmenin ihtiyac›na göre tekrar kullan›lmaktad›r. Bu durum iflletme ile ilgili verilerin iflletme bilgi sistemine bir
yaz›l›m taraf›ndan girilmesi sonucu
olabilmektedir. Veriler yaz›l›m vas›tas›yla ifllenmekte ve gelecekte kullan›lmak üzere çeflitli biçimlerde kodlanarak saklanmaktad›r. (Hannon, 2005,
56; Boockholdt, 1996, 3). Hannon’a
göre (2005, 56), ço¤u muhasebe bilgi sistemi, iflletme ile ilgili çok say›da
olay› dikkate almamakta ve gereken
önemi vermemektedir. Oysaki baz›
olaylar iflletme ile ilgili verileri oluflturdu¤undan çok önemli olabilmektedir. Bu yüzden, iflletmeler için önemli
olan veriler ayn› zamanda iflletme bilgi sisteminin de en önemli parçalar›d›r. Çünkü sistemler ancak girilen verileri iflleyerek bilgiye dönüfltürebilmekte ve iflletme ile ilgili kiflilerin ihtiyac›na uygun raporlar halinde sunarak, do¤ru kararlar al›nmas›n› sa¤lamaktad›rlar (Hoflcan ve di¤erleri,
2003, 34; Hannon, 2005, 56).
Küreselleflme ve teknolojik geliflmeler sonucu yat›r›mc›lar›n haricinde
iflletme ile ilgilenen gruplar›n say›s›
da artm›flt›r. Bu ba¤lamda bankalar,
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finansal servisler, analistler, kredi kurulufllar› ve muhasebe flirketleri gibi
di¤er ilgililer h›zl›, güvenilir finansal
raporlara ve bilgilere düflük maliyetle
ve istedikleri zamanda ulaflma gereksinimi duymaktad›rlar (Willis, 2003,
56). Bu konuyla ilgili olarak Uyar ve
Çelik’te (2006, 1), h›zl›, güvenilir ve
zaman›nda sunulmufl ayr›ca analizi
kolay olan bir finansal raporun yat›r›mc› ve di¤er ilgililer aç›s›ndan son
derece önemli oldu¤undan bahsetmektedir.
Küreselleflme sonucu çeflitli alanlarda meydana gelen de¤iflimlerle beraber finansal raporlama teknikleriyle
ilgili olarak, XBRL finansal bilgilerin
internet üzerinden daha h›zl› ve güvenli paylafl›m›n› sa¤layan maliyetleri
azaltan, dünya genelinde kullan›lacak standart bir raporlama dili olarak
gelifltirilmifltir (Willis, 2003, 56;
Stimpson, 2004, 39). Bu çal›flmada finansal raporlar›n internet arac›l›¤›yla
sunumundan, sa¤layaca¤› faydalardan ve hangi durumlarda yetersiz
kald›¤›ndan bahsedilecektir. Daha
sonra aç›klanan problemleri çözecek
nitelikte bir geliflme olan XBRL’nin tan›m›, farkl›l›klar›, faydalar›, kullan›m
alanlar› aç›klanarak günümüzde ve
gelecekteki durum anlat›lmaya çal›fl›lacakt›r.
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2. F‹NANSAL RAPORLAMA VE ‹NTERNET
bilgileri: ‹flletmeye
B i l g i t e k n o l o j i s i n d e v e ö z•e Finansal
l l i k l e ianaliz
nternet ve ilgili teknolojilerdeki h›zl› ait ancak raporlarda yer almayan çegeliflmeler geleneksel finansal rapor- flitli finansal bilgiler de internet sitelamay› da etkilemektedir. ‹nternetin sinde sunulmaktad›r. Bu sayede ilgili
kullan›m›n›n artmas› sonucu ço¤u ifl- kiflilerin analiz yapabilmelerine yarletme pazarlama, sat›fl ile ilgili bilgile- d›mc› olacak bilgilere ulaflmalar› sa¤rinin yan›s›ra finansal bilgilerini ve fi- lanabilmektedir.
nansal raporlar›n› da internet arac›l›¤› • ‹letiflimle ilgili bilgiler: ‹lgili kiflilerin
ile sunmaktad›r (Seetharaman, Sub- iflletmenin yay›nlam›fl bu bilgiler d›fl›nramanian ve Shyong , 2005, 29). Fi- da ihtiyaç duyabilece¤i bilgilere ulanansal raporlar›n web sayfalar›nda flabilmesi, mevcut bilgilerin aktar›lsunumu 1990’lar›n sonlar›n do¤ru ol- mas› ve kullan›m› gibi konularda sodukça artm›flt›r. Bu raporlar farkl› for- raca¤› sorularla ilgili gerekli iletiflimi
matlarda haz›rlanm›fl (acrobat reader kurabilece¤i bilgilerde iflletmelerin inve html gibi) özet raporlar olabilece- ternet sitelerinde yer almaktad›r.
¤i gibi detayl› bir finansal analizin yaGörülüyor ki iflletmelere ait çeflitli
p›ld›¤› raporlar da olabilmektedir bilgilere de¤iflik formatlarda ulafl›la(Khan, 2002, 74). Davis, Keuer ve bilmektedir. Geleneksel finansal raClements’e gore (2002, 31-33), ifllet- porlama sistemleri düflünüldü¤ünde,
melerin internet arac›l›¤›yla sunmufl internet sayesinde iflletme ile ilgili
olduklar› raporlar ve bilgiler ile bun- olan kiflilerin bu bilgilere ulaflabilmesi
larla ilgili ayr›nt›lar flu flekilde s›ralan- ve iflletmelerin finansal performanslamaktad›r:
r›n› karfl›laflt›rmalar› daha h›zl› ve da• ‹flletmeye ait y›ll›k raporlar: Bu tür
raporlar, internet sitesi olan iflletmelerin yaklafl›k üçte ikisinde bulunmaktad›r. Y›ll›k raporlar›n internet sayfalar›nda sunum oran› %54,3 den
%97,9’a ç›km›flt›r ve genelde pdf ve
html format›nda sunulmaktad›r.
• ‹flletmeye ait çeyrek raporlar: Bu
tür raporlar genelde html olarak sunulmakta ve sunum oran› %90,4 olarak belirtilmektedir.
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ha kolay olmaktad›r. Buda alacaklar›
kararlar› olumlu olarak etkilemektedir (Seetharaman, Subramanian ve
Shyong, 2005, 30).
‹flletmelere ait finansal raporlar›n
internet arac›l›¤› ile sunulmas›n›n belirgin üstünlükleri kabul görse de kullan›m›n›n yetersizli¤i, yayg›n olmay›fl›
ve maliyetli oluflu gibi nedenlerden
ötürü çeflitli problemlerin varl›¤›ndan
söz edilmektedir. Bu k›s›mda bahse-
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dilen bu problemlerin neler oldu¤u
aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.
3. GELENEKSEL F‹NANSAL
RAPORLAMANIN YETERS‹ZL‹⁄‹
VE XBRL GEREKS‹N‹M‹
Günümüzde farkl›laflan piyasa koflullar›ndan dolay› yöneticilerin raporlama sistemlerini yeniden de¤erlemeleri gerekmektedir. Çünkü ekonomik
yap› ve piyasa düzenlemelerinde
meydana gelen de¤iflimler ve artan
bask›lar iflletmelerin iç ve d›fl yat›r›mc›ya yönelik bilgileri daha s›kl›kla daha detayl› ve çeflitli elektronik formatlarda sunmas›n› gerektirmektedir
(Shin, 2003, 61).
Rekabetin oldukça yo¤un oldu¤u
günümüzde iflletmelerin içinde bulunduklar› piyasalarda daha etkin olabilmeleri ve paylar›n› artt›rabilmeleri
alacaklar› do¤ru kararlar sonucu olacakt›r. Bunun için karar al›c›lar›n do¤ru ve uygun bilgilere zaman›nda ve
kolay ulaflmas› gerekmektedir. Oysaki belirli dönemlere ait finansal bilgilerin dönem sonunda sunuldu¤u geleneksel raporlama sistemleri gerçek
zamanl› bilgi sunmamakta gerekli
olan bilgilere zaman›nda ve kolayca
ulafl›lamamaktad›r (Willis, 2003, 56).
Muhasebe sistemlerinde ço¤u ifllemin sisteme el ile girilmesi verilerin
do¤rulu¤unu, geçerlili¤ini ve tamaml›l›¤›n› bunlara ba¤l› olarak haz›rlanacak finansal raporlar› olumsuz olarak
etkilemektedir (Stimpson, 2004, 40).
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El ile yap›lan bu ifllemlerin daha do¤ru ve etkin olmas› için fazladan maliyetlere katlan›lmakta ancak yine de
gerekli olan bilgilerin zamansall›¤› ve
do¤rulu¤u bunun tam tersi bir e¤ilim
göstermektedir. Tokel ve Yücel’de
(2005, 3), haz›rlanan finansal raporlar›n biçimlerinin birbirinden farkl› olmas› yani standart olmamas›n›n, kullan›lan yaz›l›mlar ile uyumsuzluk gösterece¤inden ve bu durumun kullan›c›lara zamansal maliyet yarataca¤›ndan bahsetmektedir. Willis (2003,
60), ise muhasebecilerin zamanlar›n›n ço¤unu finansal bir rapordan di¤erine bilgi aktar›rken harcad›klar›ndan yönetim amaçl› kararlar için kullan›lacak olan bu raporlar›n analiz ve
gelifltirme ifllemine daha az zamanlar›n›n kald›¤›ndan bahsetmektedir.
Wallace (2001, 30) bu durumla ilgili
olarak, veri toplamak için harcanan
zaman›n toplam çal›flma zaman›n›n
%90’› analiz için kalan sürenin ise
%10 oldu¤unu belirtmektedir. Bu ve
bu gibi problemlerden ötürü gerek finansal bilgiyi haz›rlayan gerekse bu
bilgileri kullananlara kolayl›klar sa¤layacak, daha h›zl› ve daha do¤ru bilgi
paylafl›m›n› sa¤layacak bir sisteme
gerek duyulmaktad›r. Bu noktada finansal raporlamada devrim niteli¤inde bir geliflme olarak belirtilen XBRL
(eXtensible Business Reporting Language) yani geniflletilebilir iflletme raporlama dilinin bu problemlere çözümler getirece¤i aç›klanmaktad›r.
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Çal›flman›n bundan sonraki k›sm›nda
bahsi geçen bu raporlama dili hakk›nda bilgiler verilecektir.
3.1. XBRL Kavram›
Birbirinden farkl› istekler için çeflitli iflletmelerce haz›rlanm›fl finansal raporlardaki bilgilerin kullan›m› esnas›nda ortaya ç›kan karmafl›kl›¤› azaltan ve daha dürüst bilgi paylafl›m›n›
destekleyen, bütün bilgisayarlar›n anlayaca¤› ve kullanaca¤› bir standarda
gerek duyulmaktad›r (Willis, 2003,
56). Bunun çözümü ise XBRL ile
mümkün olmaktad›r. XBRL hakk›nda
çeflitli tan›mlar bulunmaktad›r bunlardan baz›lar›n› flu flekilde s›ralamak
mümkündür. XBRL (Extensible Business Reporting Language)-(Geniflletilebilir Finansal Raporlama Dili), XML
(Extensible Markup Language)-(Geniflletilebilir ‹flaretleme Dili) tabanl› ve
basitçe finansal sistem ç›kt›lar›n› bilgisayarlar›n okuyabilece¤i türde veriler
olarak her bir veriyi etiketleyen ve
kodlayan dijital bir dildir (Tokel ve Yücel, 2005,1; Pinsker, 2003, 732;
Malhotra ve Garritt, 2004, 60; Garthwaite, 2000, 18). Ramin ve Prather’e göre (2003, 50) XBRL dijital iflletme dili sayesinde iflletme bilgilerinin saklanmas›, analizi, de¤ifl tokuflu
ve yeniden kullan›m› h›zl› bir flekilde
artmaktad›r.

yan daha az maliyetle daha h›zl› ve
daha verimli bilgi de¤iflimi sa¤lamayan standart bir dil olarak tan›mlanmaktad›r (Meall, 2004, 62; Khan,
2002, 74; IOMA, 2004, 11; Smith ve
O’Kelly, 2005, 68; Sinnett, 2006, 40).
Aysan’a göre ise (2005) xbrl,
xml’nin tüm özelliklerini kullanan ve
kullan›c›lar›n isteklerine göre depo
edilmifl bilgilerden oranlar, trend hesaplamalar› ve istatistiki analiz araçlar›n› gelifltirebilecek niteliklere sahip
muhasebeciler taraf›ndan gelifltirilmifl
bir bilgisayar program›d›r.
Sonuç olarak, yukar›da aç›klanan
tan›mlamalardan da anlafl›ld›¤› üzere
XBRL k›saca; iflletme bilgilerinin ve finansal verilerin raporlanmas› ile ilgili
gerek kullan›c› gerekse haz›rlayanlara
çeflitli avantajlar sa¤lamak için gelifltirilmifl XML üzerine kurulmufl belirli
standartlar› sa¤layan ücretsiz ve elektronik bir dil olarak tan›mlanabilir.
‹nternet arac›l›¤›yla sunulan finansal raporlar›n kullan›c›lara sa¤layaca¤› faydalar yads›namaz bir gerçektir.
XBRL de t›pk› HTML (HyperText Markup Language) gibi interneti kullanmas›na karfl›n baz› farklar› ve üstünlükleri bulunmaktad›r. Bu noktada bu
farkl›l›klar ve üstünlüklerle XBRL’nin
nas›l çal›flt›¤›ndan bahsetmek yerinde
olacakt›r.
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3.1.1. XBRL’nin Farkl›l›klar›
HTML olarak haz›rlanm›fl bir bilgi
flekil, boyut ve tip olarak belirtilmekte ve bu bilgi baflka bir bilgisayar taraf›ndan kullan›lacak ise di¤er bilgisayara tekrar girilmesi gerekmektedir.
HTML ile bilgiler internet üzerinden kullan›c›lara kolayca sunulur ancak kifliler bunlar› kendi amaçlar›
do¤rultusunda al›p kullanamazlar.
Yani HTML ile kifliler bilgilerden ziyade belgeleri paylaflabilmektedir (Willis, 2003, 57). Xbrl de ise kolayca sunulan bu bilgiler yaz›l›m firmalar›n›n
gelifltirmifl oldu¤u programlar vas›tas›yla ifllenmekte ve kullan›c› amac›na
göre gerekli bilgileri çekip kullanabilmektedir (Willis, 2003, 56).
HTML ile ulafl›lan bilgilerin kullan›lmas› kiflinin bu bilgileri kendi kulland›¤› programa tekrar girmesi ve ihtiyac›na göre ifllemesi sonucu olabilir
bu ise zaman kayb›n›n yan› s›ra girifl
esnas›nda oluflabilecek hata riskini
artt›racakt›r. (Hannon, 2004, 56;
Croft, 2003, 45). Oysaki XML ve
onun türevi olan XBRL, bilgiyi bilgisayarlar›n daha kolay anlamas› ve analizi için etiketlemekte bir kere oluflturulmufl bir bilgi istenildi¤i kadar kullanabilmektedir (Meall, 2004,62; Shin,
2003, 62). Hannon ve Gold (2005,
64), bu durumu bir kere yarat ve sonsuz kullan fleklinde aç›klamakta XML
tabanl› XBRL’nin HTML’den fark›n›
ortaya koymaktad›r. Görülüyor ki ge-
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rekli finansal raporlar›n haz›rlanmas›
ve belirli amaçlar do¤rultusunda kullan›lmas› aç›s›ndan XBRL iflletmelere
çeflitli avantajlar sa¤lamaktad›r.
HTML ile k›yasland›¤›nda çeflitli üstünlükleri bulunan XBRL’nin çal›flmas›
ile ilgili olarak izlenen ifllemlerden ve
bileflenlerinden ana hatlar›yla bahsetmek gerekmektedir.
3.1.2. XBRL’nin Çal›flma fiekli
‹flletmeler taraf›ndan haz›rlanan
raporlarda kullan›lacak gerekli bir bilginin öncelikle yeri mevcut rapor üzerinde tespit edilmekte ve daha sonra
kullan›m amac›na ba¤l› olarak gerekli yaz›l›mlar yard›m›yla bu bilgiden yararlan›lmaktad›r. (Willis ve Hannon,
2005, 58; Willis, 2003, 56).
Xbrl iflletme verilerinin sözlü¤ü niteli¤indeki taksonomilere ba¤l› olarak çal›fl›r (Willis, 2003, 57; Davis,
Keuer ve Clements, 2002, 30). Taksonomiler XBRL’nin en önemli bileflenidir (Uyar ve Çelik, 2006, 2) ve iflletme raporlar›ndaki verilerin tan›mlanmas› ve di¤er verilerle olan iliflkisinin
belirlenmesi bu taksonomiler sayesinde olmaktad›r (Smith ve Kelly, 2005,
68; O’Connor, 2005, 17). Taksonominin sözlük anlam› s›n›fland›rma bilimi amac› ise bilgilerin, tüm dünyada
geçerli olabilmeleri için standart ve
anlafl›l›r hale getirilmesi olarak aç›klanmaktad›r (Croft, 2003, 45). Bu sayede Xbrl, taksonomileri kullanarak
A¤ustos - Eylül - Ekim
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ise “net gelir”
ç e fl i t l i v e r i l e r i e t i k e t l e m e k t dönüflür
e v e u lsonras›nda
uslararas› arenada anlafl›lmas›n› sa¤la- olarak etiketlenmifl bu veri tekrar kulmaktad›r (Pinsker, 2003, 732; Stimp- lan›ld›¤›nda bilgisayar taraf›ndan
son, 2004, 39). Etiketler (tags) çeflitli “net gelir” olarak alg›lanacak ve verisektörler için gelifltirilmifl özel sözlük- nin kullan›c› taraf›ndan tekrar “net
lere (taksonomi) göre oluflturulmak- gelir” oldu¤unu belirtilmesine gerek
tad›r ve oluflturulan bu sözlükler sek- kalmayacakt›r. Bu veri hem say›sal
törün özelliklerine göre farkl›l›klar hem de sözel bilgilerle etiketlenmekgösterebilmektedir (Pizzani, 2005, 1; tedir. Finansal bir tabloda yer alan
Wallace, 2001, 29). Taksonomiler 3.500.000 rakam› anlams›zd›r ve bu
genel kabul görmüfl muhasebe ilkele- rakam›n neyi temsil etti¤i anlafl›lamari ve uluslaras› muhasebe standartlar› maktad›r. Oysaki XBRL bu türde bir
gibi belirleyicileri kullanarak Uluslara- veriyi; <Net Gelir>3,500,000</Net
ras› Muhasebe Standartlar› Kurulu ve Gelir> fleklinde kodlayarak di¤er iflletAmerika Sertifikal› Muhasebeciler Ku- melerin ve ilgililerin bunun iflletmeye
rulu taraf›ndan oluflturulmufltur ait “net gelir” rakam› oldu¤unu anla(Uyar ve Çelik, 2005, 3; Hannon ve mas›n› sa¤lamaktad›r. Sektörlere göGold, 2005, 65). Taksonomiler saye- re haz›rlanm›fl taksonomiler vas›tas›ysinde veriler ve verilerin birbirleriyle la “net gelir”’in ilgili oldu¤u di¤er biolan iliflkileri belirgin hale getirilmek- lanço ve gelir tablosu kalemleri, finansal tablolarda nerde bulundu¤u,
tedir.
para birimi cinsi gibi bilgiler de an›nXbrl maliyeti olmayan bir arabirim
da XBRL uyumlu programlar taraf›nyard›m›yla bilgilerin aç›klanmas›n› ve
dan anlafl›lmakta ve kullan›c›lara anadi¤er bilgisayarlarla iletiflimi sa¤layan
lizleri esnas›nda kolayl›klar sa¤lamakve standart bir arayüz sa¤layan bir
tad›r (Hannon ve Gold, 2005, 64).
programd›r. Belirli bir uygulamaya ait
Ayr›ca bu bilgileri kullanarak çeflitli
veriler ortak bir XBRL kelime da¤arc›analiz oranlar›n›n hesaplanmas› ve
¤›na dönüfltürülmekte ve a¤ ortam›n- karfl›laflt›rmalar›n yap›lmas› da olada serbestçe paylafl›lmaktad›r. Etiket- nakl› olmaktad›r.
lenmifl olan bu veriler baflka bir uyguÇal›flman›n bundan sonraki k›slama ile eflleflerek kolayca kullan›labilm›nda
bahsi geçen bu avantajlar›n
mektedir (Tokel ve Yücel, 2005, 5).
neler oldu¤u üzerinde durulacakt›r.
Örne¤in; “net gelir” rakamlar›n› gösteren veri uygun etiketler vas›tas›yla 3.2. XBRL’nin Kullan›c›lara Sa¤layacatan›mlan›r ve elde edilen bu bilgiler ¤› Faydalar
çeflitli amaçlar için kullan›labilir hale
Daha öncede belirtildi¤i üzere kaA¤ustos - Eylül - Ekim
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rar vericiler gerekli bilgilere zaman›nda ve kolay olarak ulaflabilmek istemektedirler. Ka¤›t üzerinde haz›rlanm›fl raporlar iflletme ile ilgili çeflitli bilgileri ilgili kiflilere iletmektedir ancak
bahsedilen talepleri yerine getirememektedir.
Mevcut muhasebe sistemlerinde
veriler el ile girilmekte bu ise verilerin
do¤rulu¤unu, geçerlili¤ini ve tamaml›l›¤›n› olumsuz olarak etkilemektedir
(Stimpson, 2004, 40). XBRL sayesinde bilgiler internet üzerinden daha
h›zl› ve güvenli kullan›labilmektedir.
Daha önce bahsedilen bu tür problemleri önleyen XBRL’nin genel olarak faydalar› flu flekilde özetlenebilir;
• Yanl›fl, tutars›z ve güvenilir olmayan bilgiler, verilerin belirsiz durumlarda transferinin bir sonucu olarak
oluflmaktad›r. Oysaki xbrl ile verilerin
tekrar girilmesi ve aktar›lmas›na gerek kalmad›¤›ndan bu tür hatalar›n
oluflmas› riski bulunmamaktad›r.
(Malhotra ve Garritt, 2004, 64; Wallace, 2001, 30).
• Xbrl biçiminde haz›rlanm›fl olan bir
belge di¤erleri taraf›ndan tekrar
ayarlama yap›lmas› gerekmesizin çabuk, kolay ve hatas›z paylafl›labilmektedir. Bu sayede ilgili olan kimselere
daha h›zl› ulaflt›¤›ndan verimlili¤i artmaktad›r. (Willis, 2003, 57; Stimpson, 2004, 42; Khan, 2002, 74; IOMA, 2004, 11; Seetharaman, Subramanian ve Shyong, 2005, 33; Davis,
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Keuer ve Clements , 2002, 30; Malhotra ve Garritt, 2004, 63; Croft,
2003, 45; Uyar ve Çelik, 2006, 3).
• Xbrl ile haz›rlanm›fl veriler tutarl›d›r, gerek haz›rland›¤› yer ve zamanda gerekse kullan›ld›¤› yer ve zamandaki biçiminde herhangi bir de¤ifliklik
olmamaktad›r bu sayede bilgilerin
güvenilirli¤i artmaktad›r (Cunningham, 2005, 70; Brown ve Willis,
2003, 70; Uyar ve Çelik, 2006, 3)
• Xbr ile raporlar daha az maliyetle
haz›rlanmaktad›r (Willis, 2003, 57;
Stimpson, 2004, 42; Khan, 2002, 74;
Seetharaman, Subramanian ve
Shyong, 2005, 32; Davis, Keuer ve
Clements, 2002, 30; Malhotra ve
Garritt, 2004, 79; Wallace, 2001, 29;
Croft, 2003, 45).
• Xbrl çeflitli yaz›l›mlarla uyumlu çal›flmakta ve iflletmenin ihtiyac›na göre eklemelerin yap›labildi¤i esnek bir dil olarak kullan›labilmektedir (Seetharaman,
Subramanian ve Shyong, 2005, 35).
Görüldü¤ü gibi s›ralanan faydalar›
genel olarak toparlamak gerekirse
XBRL, daha az maliyetle daha do¤ru
bilgiyi haz›rlayarak daha h›zl› zamanda kullan›c›lara ulaflt›rmakta ve gerek
haz›rlay›c›lara gerekse kullan›c›lara
avantajlar ve verimli çözümler sunmaktad›r.
3.3. XBRL’nin Kullan›m Alanlar›
XBRL sayesinde do¤ru, uygun, güvenilir ve zaman›nda ayr›ca analizi
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k o l a y o l a r a k h a z › r l a n a n f i nmin
a n ve
s a Prather,
l r a - 2003, 53; Malhotra
porlar, bankac›l›k sektörüne, rapor ve Garritt, 2004, 76).
haz›rlayanlara, analistlere, finansal
‹flletmelerin finansal tablolar›n› ve
servis sa¤lay›c›lar›na, muhasebe fir- iflletmeye ait bilgileri XBRL format›nmalar›na ve yat›r›mc›lara k›sacas› ifl- da sunmalar› sonucunda muhasebe
letme içi ve iflletme d›fl› ilgililere kulla- firmalar›n›n, finansal tablolar, vergi,
n›m kolayl›klar› sa¤lamakta daha ön- raporlama ve çeflitli düzenlemeler ile
ce bahsedilen maliyet, zaman, do¤- ilgili olarak haz›rlamak zorunda olruluk, verimlilik gibi faydalar sunmak- duklar› belgelerle uyumlu yaz›l›mlar›
tad›r.
kullanmalar› ve denetim faaliyetlerini
Bankalar›n yat›r›m uzmanlar› ve daha k›sa sürede, daha do¤ru yapaanalistler, analiz etmek istedikleri ilgi- bilmeleri için XBRL’yi kullanmalar› geli iflletmelere ait raporlardaki ilgili ve- rekmektedir (Stimpson, 2004, 41;
rilere daha k›sa sürede ulaflabilmekte Malhotra ve Garritt, 2004, 77).
ve gerek içinde bulundu¤u sektördeki gerekse di¤er sektörlerdeki ifllet- 3.4. Gelecekte XBR
melerle çeflitli karfl›laflt›rmalar› yapaXBRL’nin günümüzde ve gelecekbilmektedirler (Cunningham, 2005, teki durumundan bahsetmeden ön70; Malhotra ve Garritt, 2004, 75; ce, XBRL’nin ortaya ç›k›fl›ndan ve taWillis, 2003, 60).
rihsel gelifliminden bahsetmek yararl›
Rapor haz›rlayan kifliler XBRL saye- olacakt›r. Washington’da CPA (Certisinde an›nda ve elektronik ortamda fied Public Accountant – Serbest Mukolayca ulafl›labilen finansal tablolar›- hasebeci) olarak çal›flan Charles Hoffn› ve çeflitli bilgileri sunabilmektedir- man önceki k›s›mlarda bahsedilen,
ler (Seetharaman, Subramanian ve raporlama ile ilgili problemlere, çöShyong, 2005, 34; Wallace, 2001, zümler bulmak için 1998 y›l›nda XML
30; Graziano, 2002, 54).
kullanarak baz› uygulamalar yapmaFinansal hizmetleri sa¤layan firma- ya bafllam›flt›r. Daha sonra, XML’nin
lar iflletmelere ait daha detayl› bilgile- finansal bilgilerin raporlanmas›nda ve
re ihtiyaç duymaktad›r. Büyük defter- sunulmas›nda bir alternatif olarak
deki bilgileri kullanarak çeflitli rapor- kullanabilmesi için AICPA’ya (Amerilar aç›klamalar› gereken bu firmalar can Institute of Certified Public Accobu yüzden XBRL sayesinde elde ede- untants – Amerikan Serbest Muhasecekleri bilgiler do¤rultusunda daha beciler Enstitüsü) konuyu açm›flt›r.
k›sa zamanda, daha do¤ru ve gerçek AICPA Ocak 1999’da konuyla ilgili
zamanl› bilgiler sunabileceklerdir (Ra- olarak finansal tablolara ait bir protoA¤ustos - Eylül - Ekim
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t i p h a z › r l a m › fl v e b a fl k a u y g79)
u l aiflletmelerin
m a l a r - %66’s›n›n web sitesi
d a d a k u l l a n › l m a k ü z e r e X Mbulunmakta
L ’ y i k u l l ave
- bunlar›n %76’s›nda
n›larak XBRL’yi oluflturmufltur. iflletmelere ait finansal bilgiler sunul31.07.2000 de ilk özellikleri ve ilk maktad›r ve bu bilgiler ihtiyac› olan
standartlar› ile oluflturulan ücretsiz kullan›c›lar taraf›ndan di¤er kaynakXBRL yaz›l›m› gelifltirilmifl ve bilgiler lara göre tercih edilmektedir. XBRL
bilgisayarlar›n anlayaca¤› dile çevril- sayesinde gerekli olan bilgiler daha
mifltir. Sonras›nda, as›l amac› zama- do¤ru ve güvenilir olarak üretilecen›nda, uygun ve kolayl›k sa¤lamak ¤inden finansal raporlar›n sunulmaolan bu dille uyumlu olarak çal›flan s›nda kullan›lan internet bu sayede
muhasebe ve finansal yaz›l›mlar› ge- daha verimli olabilmektedir.
lifltirilmifl ve XBRL daha s›kl›kla kullaGünümüzde ço¤u muhasebeci,
n›lmaya bafllam›flt›r (Seetharaman, XBRL teknolojisinin gelecekte zorunSubramanian ve Shyong, 2005, 34; lu olarak yap›lmas› gerekecek bir raMalhotra ve Garritt, 2004, 61-62).
porlama teknolojisi olaca¤›n› düflünXBRL, XML dilinin bir türü ve ifllet- mektedir (Pizzani, 2005, 1). Bu komelerin internet üzerinden iletiflimini nuyla ilgili olarak, Turk.internet.com
sa¤layan herkese aç›k lisans ücreti adl› web sitesinin haber merkezi,
ödemek gerektirmeyen bir standart 19.04.2005 tarihli yaz›s›nda XBRL
olarak aç›klanm›flt›. Bunun yan› s›ra standard›n›n önemini denetim organXBRL, 300 den fazla üyesi olan fi- lar› aç›s›ndan “Yak›nda pek çok denenansal raporlamada belli standartlar tim organ›, XBRL ile yaz›lm›fl finansal
oluflturmak, bu standartlar› korumak raporlar›n doldurulmas›n› flart koflave dünya çap›nda benimsenmesi sa¤- cak. Örne¤in 2006 da Belçika vergi
lamak amac›yla ve ayr›ca kullan›m ve daireleri, 2007 de ‹ngiltere ve Hollanyararlar›n› insanlara ö¤retmek için da vergi daireleri bu tür bir uygulama
kurulmufl bir komisyon olarak göze bafllatacak. ABD’deki SEC (Security
çarpmaktad›r (Pizzani, 2005, 1; Exchange Commission) (Sermaye Pihttp://turk.internet.com/haber/yazi- yasas› Kurulu) gibi di¤er denetim orgoster.php3?yaziid=12554). Morgan ganlar› XBRL dökümanlar›n›n gönüllü
Stanley, Microsoft gibi Dünyan›n ön- doldurulmas›n› kabul etmeye bafllade gelen kurulufllar›n›n yan› s›ra bü- yacak” fleklinde duyurmufltur
yük muhasebe firmalar› ve kurumlar› (http://turk.internet.com/haber/yada XBRL’yi kabul etmifl ve destekle- zigoster.php3?yaziid=12554).
mifllerdir (Hannon ve Gold, 2005, 64).
Hollanda, Avustralya, Kanada, JaMalhotra ve Garritt’e göre (2004, ponya, Çin, ‹ngiltere, ‹spanya ve DaHakemli Yaz›lar
Refered Papers

A¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

118 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

nimarka gibi ülkelerin kendilerine ait
taksonomilerini oluflturmaya bafllad›klar›ndan söz edilmektedir. Bu ülkelerin yan› s›ra Kore’de de XBRL
uyumlu finansal tablolar›n kullan›lmas› yetkililerce tavsiye edilmektedir.
Ayr›ca Avrupa Birli¤i Bankac›l›k Düzenleme Kurulu bütün Avrupa Birli¤i
bankalar›n›n kullanaca¤› bir taksonomi gelifltirmektedir (O Connor, 2005,
17; Cheney 2005, 46).
4. SONUÇ
Bilgisayar ve teknoloji alan›nda meydana gelen h›zl› geliflmeler iflletme ile
ilgili finansal raporlar›n ve çeflitli bilgilerin internet ortam›nda sunulmas›n›
kolaylaflt›rm›fl bu sayede ilgili kifliler
bilgilere daha h›zl› ulaflma imkan› bulmufllard›r. Ancak günümüzde farkl›laflan piyasa koflullar› raporlama sistemlerinin yeniden de¤erlendirilmesini gerektirmektedir. Çünkü ekonomik yap› ve piyasa düzenlemelerinde
meydana gelen de¤iflimler ve artan
bask›lar iflletmelerin iç ve d›fl yat›r›mc›ya yönelik bilgileri daha s›kl›kla da-

ha detayl› ve çeflitli elektronik formatlarda sunmas›n› gerektirmektedir. Bu
flekilde haz›rlanmas› istenilen raporlar, geleneksel raporlama sistemi ile
maliyet, zamansall›k, geçerlilik, do¤ruluk aç›s›ndan olumsuz yönde etkilenmekte ve yetersiz kalmaktad›r. ‹flletmelerce haz›rlanm›fl finansal raporlardaki bilgilerin kullan›m› esnas›nda ortaya ç›kan karmafl›kl›¤› azaltan ve daha dürüst bilgi paylafl›m›n›
destekleyen, bütün bilgisayarlar›n anlayaca¤› ve kullanaca¤› bir standarda
gerek duyulmaktad›r. Bunun çözümü
ise XBRL ile mümkün olmaktad›r.
XBRL iflletmeye ait finansal bilgilerin
analiz ve yorumlanmas›nda esneklikler yaratan ve elektronik iletiflimi sa¤layan, dünya genelinde kullan›lacak
standart bir raporlama dili olarak gelifltirilmifltir. Bu sayede daha do¤ru
haz›rlanm›fl finansal bilgilere zaman›nda ve kolay olarak daha h›zl› ulafl›labilecek gerek zaman gerekse maliyetle ilgili ciddi tasarruflar sa¤lanabilecektir.
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SERBEST BÖLGELERE ‹L‹fiK‹N
MAL VE H‹ZMETLERDE KDV
‹ST‹SNASI
Mehmet MAÇ
Yeminli Mali Müflavir

1. GENEL AÇIKLAMA :
Bilindi¤i üzere 3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu kapsam›nda yap›lan ifllemler ve elde edilen kazançlar vergisel aç›dan özel hüküm ve uygulamalara
konu olmaktad›r.
Serbest Bölge uygulamas›n›n etkiledi¤i vergi türlerinden biri de katma de¤er vergisidir.
Münhas›ran serbest bölgede faaliyet gösteren, dolay›s›yla tüm ifllemleri
KDV’den istisna edilmifl olan (bu istisnalar indirim hakk› vermeyen istisnalar
oldu¤undan KDV indirim haklar› da bulunmayan) iflletmelerin KDV aç›s›ndan
mükellefiyet tesis ettirmelerine gerek yoktur. (93 no.lu KDV Genel Tebli¤i’nin
4 no.lu bölümü)
Serbest bölgede faaliyet göstermeyen firmalar›n da baz› mal teslimleri veya hizmet ifalar› aç›s›ndan serbest bölgelere iliflkin KDV istisnalar›n› göz önünde tutmalar› gerekmekte olup, bu istisnalar›n uygulama alan› ve dayanaklar›
afla¤›daki bölümlerde aç›klanm›flt›r :
2. SERBEST BÖLGE UYGULAMASININ MAL TESL‹MLER‹ AÇISINDAN
KDV’YE ETK‹S‹:
Bir mal›n fiziken serbest bölgede bulunuyor oluflu veya mal›n var›fl veya ç›k›fl yerinin serbest bölge olmas›, KDV uygulamas› aç›s›ndan özellik göstermektedir. Bu özellikler afla¤›daki tabloda özetlenmifltir :
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Mal Hareketinin Yönü

Bu Hareketin KDV Karfl›s›ndaki Durumu

Yurt d›fl›ndan serbest bölgeye mal
gelmesi

KDV do¤urmaz. Çünkü serbest bölge
TC. s›n›rlar› içinde olmakla beraber,
Türkiye Gümrük Bölgesi d›fl›nda
say›lmaktad›r.

Serbest Bölgedeki mal›n yurt d›fl›na
gönderilmesi

Fiziken serbest bölgede bulunan mal,
serbest bölge hükümlerinin uyguland›¤›
mald›r. Bu mal›n yurt d›fl›na gönderilmesi
KDV Kanunun 16/1-c maddesi
uyar›nca KDV’den müstesnad›r.

Serbest Bölgedeki mal›n bu bölge
içinde el de¤ifltirmesi

Fiziken serbest bölgede bulunan mal,
serbest bölge hükümlerinin uyguland›¤›
mald›r. Bu mal›n serbest bölge içinde el
de¤ifltirmesi de KDV Kanunu’nun 16/1c maddesi uyar›nca KDV’den müstesnad›r.

Bir serbest bölgedeki mal›n baflka
bir serbest bölgeye, gümrük
antreposuna veya geçici depolama
yerine aktar›lmas›

Bu aktar›m transit beyannamesi ile
yap›l›r. Aktar›lan mal KDV Kanunu’nun
olmaya devam etti¤i için, aktarmada
mülkiyet de¤iflse bile, aktarma ifllemi
16/1-c maddesindeki rejimlere tabi bu
madde uyar›nca KDV’den müstesnad›r.

Transit rejime tabi olan, gümrük
antreposunda veya geçici depolama
yerinde bulunan mal›n serbest
bölgeye aktar›lmas›

Bu aktar›m transit beyannamesi ile
yap›l›r. Aktar›lan mal KDV Kanunu’nun
16/1-c maddesindeki rejimlere tabi
olmaya devam etti¤i için, aktarmada
mülkiyet de¤iflse bile, aktarma ifllemi
bu madde uyar›nca KDV’den müstesnad›r.

Serbest Bölgedeki mal›n ithali
(‹thal ifllemi gümrük beyannamesi
ile yap›l›r.)

Serbest bölgedeki mal›n Türkiye içindeki
serbest bölge olmayan bir yere intikali
ithalat hükmündedir. Bu ithalata iliflkin
KDV Gümrük ‹daresine ödenir.

Serbest Bölgeye mal ihrac› (Bu
ihracat gümrük beyannamesi ile
yap›l›r. ‹hraç bedeli 500 ABD dolar›n›n
alt›nda ise ihraç, “Serbest Bölge ‹fllem
Formu” ile belgelenebilir. ‹hraç
bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ve
bozdurulmas› konusunda kambiyo
mevzuat› uygulan›r.)

Türkiye içindeki serbest bölge olmayan bir
yerde bulunan mal›n serbest bölgeye
intikali ihracat hükmündedir. Gümrük
beyannamesi gerektiren bu ifllem KDV
Kanunu’nun 11/1-a maddesi uyar›nca
ihracat istisnas›na tabidir. (KDV Kanunu
Md. 12/1-b)

Serbest Bölgeye elektrik verilmesi

Elektrik verilmesi mal teslimi say›lmaktad›r.
(KDV Kanunu Md. 2/3) Serbest bölgeye
elektrik verilmesi ifllemi de Md.11/1-a uyar›nca
ihracat istisnas›na tabidir.
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3. SERBEST BÖLGEDE YAPILAN
VEYA SERBEST BÖLGEYE YÖNEL‹K
OLAN H‹ZMETLER‹N KDV
KARfiISINDAK‹ DURUMU :
Serbest bölge uygulamas›n›n mal
hareketlerine iliflkin KDV’yi nas›l etkiledi¤i yukar›daki tabloda gösterilmifltir.
Bir hizmetin fiilen serbest bölgede
icra edilmesi veya hizmetin serbest
bölgeye yönelik olmas› da KDV aç›s›ndan özellik tafl›yan ifllemlerdir.
Bu ifllemlerin KDV karfl›s›ndaki durumu hakk›ndaki görüfllerimiz, afla¤›daki bölümlerde aç›klanm›flt›r:
3.1. Fiilen Serbest Bölgede ‹cra
Edilen Hizmetler :
Serbest bölge hudutlar› içinde icra
edilen hizmetler öteden beri KDV’den
müstesnad›r. Bu istisna daha önce
KDV Kanunu’nun 16/1-c maddesinde yer almaktayd›. Söz konusu (c)
bendinde de¤ifliklik yap›larak bu
bentteki “hizmetler” ibaresinin bent
metninden ç›kar›lmas› üzerine, serbest bölgelerde icra edilen hizmetlerdeki KDV istisnas›n›n korunmas›n›
sa¤lamak amac›yla KDV Kanunu’nun
17/4-› bendine “Serbest bölgelerde
verilen hizmetler” ibaresi konulmufltur.
Buna göre, fiilen serbest bölge içinde icra olunan tüm hizmetler,
KDV’den müstesnad›r.
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Hizmetin fiziken serbest bölge s›n›rlar› içinde cereyan etmifl olmas› istisna
uygulamas› için yeterli görülmektedir. Nitekim bir serbest meslek erbab›n›n bizzat serbest bölgeye giderek
orada hizmet vermesinin bu istisna
kapsam›nda oldu¤una dair mukteza
verilmifltir. (‹stanbul Defterdarl›¤›’n›n,
19.04.2001 tarih ve 1536 say›l› Muktezas›)
Maliye ‹daresinin anlay›fl›na göre,
bu istisnan›n uygulanabilmesi için,
hizmetin fiilen ve fiziken serbest bölgede icra edilmesi gerekli ve yeterlidir. Mesela bir avukat›n bir muhasebecinin, bir mali müflavirin, bir doktorun serbest bölgeye giderek orada
verdi¤i hizmetler, keza bir inflaat müteahhidinin serbest bölgede yapt›¤›
taahhüt ifli, serbest bölgede yap›lan
boya, badana, tamirat, vinç hizmeti
gibi hizmetler KDV Kanunu’nun
17/4-› maddesi uyar›nca KDV’den
istisna edilmektedir.
Müflteri serbest bölgede olmakla
beraber hizmetin serbest bölge içinde icra edilmedi¤i durumlarda 17/4-›
maddesi uygulanmamaktad›r, Böyle
bir durumda, hizmetin ihraç edilmifl
say›larak ihracat istisnas›na tabi tutulup tutulmayaca¤›, tart›flmal› bir konu olup afla¤›daki 3.2. no.lu bölümde aç›klanm›flt›r.
‹stisnan›n 17/4-› maddesine dayand›r›ld›¤› ifllemlerde, bu istisna kapsam›nda yüklenilen KDV’lerin indirilebi-
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lece¤ine dair bir hüküm bulunmad›¤›
için, hizmeti yapan›n bu hizmetle ilgili KDV yüklenimlerini indirmesi yasakt›r. (KDV Kanunu Md.30/a)
Bu indirimler daha önce yap›lm›flsa,
indirim iptaline konu edilmesi gerekir. Serbest bölgede icra edilerek
KDV’siz fatura ve benzeri belgeye
ba¤lanan bir hizmet ile ilgili olup, indirilmemesi veya indirim iptaline tabi
tutulmas› gereken KDV’nin nas›l tespit edilece¤i bafll› bafl›na bir sorundur. ‹fllem türü hizmet oldu¤u için bu
hizmete yönelik direkt KDV yüklenimi
ço¤u zaman yoktur. Ancak bu hizmeti yapan firman›n veya serbest
meslek erbab›n›n ilgili ayda yüklenip
indirdi¤i toplam KDV’nin bir k›sm›n›n
bu istisna hizmet ile ilgili oldu¤u da
aç›kt›r. ‹lgili k›sm›n tespitinde ço¤u
zaman oranlama yöntemi d›fl›nda bir
imkan bulunmamaktad›r.
ÖRNEK:
Bir serbest muhasebecinin müflterilerinden biri serbest bölgede faaliyet
gösteren firma olsa ve muhasebeci,
mesle¤ini fiilen serbest bölgeye gidip
orada defter tutmak suretiyle icra
ediyor olsa, serbest muhasebecinin
belli bir aydaki toplam has›lat›
10.000 YTL, o ayda serbest bölgede
yapt›¤› iflten sa¤lad›¤› KDV’siz has›lat›n toplam has›lata oran› % 20
(2.000 YTL) ise, ilgili ayda yüklendi¤i
ve indirdi¤i 600 YTL. KDV’nin
(600x0,20 =) 120 YTL’lik k›sm› için in-
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dirim iptali ifllemi yapmas› istenmektedir. Bu muhasebecinin KDV beyannamesine bak›ld›¤› zaman indirilen
KDV’ye ait 33’üncü sat›rda 600
YTL’lik indirimin tamam› görülmekle
beraber, ayn› beyannamenin 30’uncu sat›r›nda 120 YTL görülecektir.
Maliye ‹daresinin görüflün göre bu
120 YTL, serbest muhasebecinin hizmet üretim maliyetine dahil bir gider
unsuru oluflturacakt›r. 2.000 YTL’lik
istisna has›lat, KDV beyannamesinin
7 no.lu tablosunda 212 no.lu kod numaras› ile ve KDVK Md. no olarak
17/4-› gösterilmek suretiyle beyan
olunacak ve tablonun teslim ve hizmet bedeli sütununa 2.000 YTL, yüklenilen KDV sütununa ise 120 YTL yaz›lacakt›r.
Ancak biz, bu ve benzeri örneklerde KDV istisnas›n›n hizmet ihrac› kapsam›nda (KDVK Md. 11/1-a) uygulanmas› gerekti¤i görüflündeyiz.
17/4-› maddesinin uygulama alan›,
bize göre sadece serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar›n ve Türkiye
d›fl›nda yerleflik firmalar›n serbest
bölgede yapt›klar› hizmetlerle s›n›rl›
olarak yorumlanmal›d›r. Aksi halde
bir Türk KDV mükellefinin ayn› hizmeti serbest bölgeye giderek yapt›¤›nda farkl›, gitmeyerek yapt›¤›nda
farkl› sonuçlar do¤uran istisna uygulamalar› ortaya ç›kmas› fleklinde mant›ks›z bir durum meydana gelmektedir. Bize göre örne¤imizdeki muhase-
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beci serbest bölge firmas›n›n defterini ister serbest bölgeye gidip orada
tutsun ister kendi bürosunda tutup,
bu defteri serbest bölgeye göndersin, her iki halde de hizmet ihrac› yapm›fl olur ve indirim hakk› zedelenmez.
3.2. Serbest Bölgeye Yönelik
Olan Hizmetlerin Hizmet ‹hrac›
Say›l›p Say›lmayaca¤› Konusundaki
Tart›flmalar :
KDV Kanunu’nun 11/1-a maddesi
ile “…yurt d›fl›ndaki müflteriler için
yap›lan hizmetler…” KDV’den istisna
edilmifltir.
Her ne kadar bu istisna hükmünün
uygulanabilmesi için, hizmeti alan
müflterinin Türkiye d›fl›nda olmas› flart› aranmakta ise de, mal ihracat›nda
serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar, yurt d›fl›nda bulunan firma say›ld›¤›na göre, hizmet ihrac› aç›s›ndan da serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar “… yurt d›fl›ndaki müflteriler” olarak kabul edilmelidir.
Nitekim, 39 no.lu KDV Genel Tebli¤inin III’üncü bölümünde serbest
bölgelere hizmet ihraç edilmesinin ihracat istisnas›na konu olaca¤› aç›kça hükme ba¤lanm›flt›r.
Buna göre 26 no.lu KDV Genel
Tebli¤i’nde hizmet ihrac› için aranan
di¤er üç flart da sa¤lan›yorsa, yani fatura veya benzeri belge serbest bölgede faaliyet gösteren firma ad›na
düzenleniyorsa, hizmetten faydalan›-
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lan yer serbest bölge veya yurt d›fl›ndaki bir yer ise, hizmetin bedeli Türkiye’ye döviz olarak getiriliyorsa, bu
hizmet KDV’den istisna edilmelidir.
(Konumuzun d›fl›nda olmakla beraber H‹ZMET ‹HRACI ‹ST‹SNASI ‹Ç‹N
DÖV‹Z GET‹RME fiARTI KOfiULMASININ B‹ZE GÖRE YASAYA AYKIRI OLDU⁄UNU burada tekrarlamakta yarar görüyoruz. Kambiyo mevzuat›na
göre Türkiye’ye getirilmesi mecburi
olmayan bir dövizin Türkiye’ye getirilmedi¤i fleklindeki yasada yer almayan bir gerekçe ile istisna hükmünün
uygulat›lmamas›, yasaya ayk›r›l›kt›r.)
Ne var ki Maliye ‹daresi, 39 no.lu
KDV Genel Tebli¤indeki Serbest bölgelere hizmet ihrac› olabilece¤i yolundaki hükmü yürürlükte tutmas›na
ra¤men Tebli¤in tam aksine, SERBEST BÖLGELERE H‹ZMET ‹HRACI
OLMAYACA⁄I YÖNÜNDE MUKTEZALAR VERMEKTED‹R.
Say›n Abdullah TOLU’nun Yaklafl›m
Dergisi Haziran 2004 say›s›nda yay›mlanan yaz›s›nda, serbest bölge
hizmet ihrac› yap›l›p yap›lamayaca¤›
konusundaki görüflleri, bu görüfllerin
dayanaklar›n› detayl› olarak aç›klam›fl
ve kendi görüflünün, serbest bölgeye yap›lan hizmet ihrac› istisnas›n›n uygulanabilece¤i yönünde oldu¤unu belirtmifltir. (Afla¤›daki tart›flmalar Say›n Nurettin KÖSE’nin ayn›
derginin fiubat 2005 say›s›nda yay›mlanan yaz›s›nda dile getirilmifltir.)
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Yaz›n›n ilgili bölümü flöyledir :
“B- TÜRK‹YE’DEN SERBEST BÖLGEYE
YAPILAN H‹ZMETLERDE KDV
‹HRACAT ‹ST‹SNASININ UYGULANIP
UYGULANMAYACA⁄I VE K‹fi‹SEL
GÖRÜfiÜMÜZ
1- Ortaya Ç›kan Görüfller
KDV Kanunu’nun 12/1, 16/1-c ve
17/4-› maddelerinde 4842 ve 5035
say›l› Kanunlarla yap›lan de¤ifliklikler,
Türkiye’den serbest bölgelere yap›lan hizmetlerin KDV karfl›s›ndaki durumu ile ilgili iki farkl› görüflün oluflmas›na neden olmufltur.
a) Birinci Görüfl: Türkiye’den
Serbest Bölgelere Yap›lan
Hizmetlerin KDV’ye Tabi Oldu¤u
Bu görüfl sahiplerine göre, KDV Kanunu’nun 12. maddesinde 4842 say›l› Kanunla sadece serbest bölgelere
yap›lan mal teslimleri ile ilgili de¤ifliklik yap›larak, bu bölgelere yap›lan
hizmetlerle ilgili benzer bir düzenlemenin yap›lmamas›, ayr›ca serbest
bölgelerde yap›lan hizmetlere iliflkin
istisnan›n 5035 say›l› Kanunla KDV
Kanunu’nun “ithalat istisnas›” bafll›kl› 16. maddesi kapsam›ndan ç›kar›larak 17/4-› maddesinde yeniden düzenlenmesi, Türkiye’den serbest bölgelere yap›lan hizmetlerin KDV’ye tabi olmas› sonucunu do¤urmufltur.
Nitekim, ayn› durum Türkiye’den serbest bölgelere yap›lan tafl›mac›l›k için
de geçerli olup, bu tafl›mac›l›k hizmetleri KDV’ye tabi bulunmaktad›r.
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b) ‹kinci Görüfl: Türkiye’den
Serbest Bölgelere Yap›lan
Hizmetlerin Hizmet ‹hracat›
Kapsam›nda KDV’den ‹stisna Oldu¤u
Bu görüfle göre, KDV Kanunu’nun
yukar›da belirtilen maddelerinde
4842 ve 5035 say›l› Kanunlarla yap›lan de¤ifliklikler Türkiye’den serbest
bölgelere yap›lan hizmetlere KDV ihracat istisnas› hükmünün uygulanmas›na engel oluflturmamakta, gümrük bölgesi d›fl›nda bulunan bu bölgelerdeki al›c›lar›n önceden oldu¤u
gibi yurt d›fl›ndaki müflteri olarak kabul edilerek bunlara Türkiye’den yap›lan hizmetlerin hizmet ihracat›
kapsam›nda KDV’den istisna tutulmas›nda kanunen bir sak›nca bulunmamaktad›r. Sözü edilen Kanunlarla
yap›lan de¤ifliklikler tamamen teknik
nitelikte olup, mevcut ve süregelen
istisna uygulamas›n› de¤ifltirmemifltir.
2- Kiflisel Görüflümüz
3218 Say›l› Serbest Bölgeler Kanunu’nun “Muafiyet ve Teflvikler”
bafll›kl› 6. maddesinin 5084 say›l› Kanunla de¤iflmeden önceki fleklinde,
gümrük hatt› d›fl›nda say›lan bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük
ve kambiyo mükelleflerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayaca¤›
hükme ba¤lanm›flt›. Ancak, an›lan
hüküm 5084 say›l› Kanunla 06.02.2004
tarihinden geçerli olmak üzere de¤ifltirilmifl, bu bölgelerin gümrük bölge-
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si d›fl›nda oldu¤u ve bu bölgelerde
gümrük ve kambiyo mükellefiyetine
dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayaca¤› hükme ba¤lanm›fl, ancak
bu bölgelerde vergi, resim, harç mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayaca¤›na iliflkin
ibare madde metninden ç›kart›lm›flt›r. Bu de¤ifliklik sonucunda 06.02.2004
tarihinden itibaren serbest bölgelerde vergi mevzuat› uygulanabilir hale
gelmifltir.
39 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nin III. bölümünde, serbest bölgelere yap›lan mal teslimleri ve hizmet
ifalar›n›n yürürlükteki mevzuata göre
belirlenen usul ve esaslara uygun
olarak gerçeklefltirilmesi halinde ihracat istinas› hükümleri çerçevesinde
ifllem görece¤i aç›klanm›fl, uygulama
bu do¤rultuda yönlendirilmifltir. Ancak, uygulamada serbest bölgelerin
Türkiye içerisinde bulundu¤u bu bölgelere yap›lan mal teslimi ve hizmet
ifalar›n›n KDV ihracat istisnas›ndan
yararland›r›lmamas› gerekti¤i konusundaki görüfller her zaman varolmufltur.
4842 say›l› Kanunla bu bölgelere
yap›lan mal teslimlerinin KDV ihracat
istisnas›ndan yararland›r›lmas›na iliflkin olarak KDV Kanunu’nun 12/1.
maddesinde yap›lan düzenleme, bize göre tamamen teknik nitelikte
olup, konuya yasal anlamda aç›kl›k
kazand›r›lmas› amac›na yöneliktir. Bu
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düzenleme ile, bu bölgelere yap›lan
mal teslimi ve hizmet ifalar› aras›nda farkl› KDV uygulamas› yap›lmas› ve mallar›n KDV ihracat istisnas›ndan yararland›r›l›rken,
hizmetlerin KDV’ye tabi tutulmas› gibi bir hususun amaçlanmas›
söz konusu de¤ildir. Ayr›ca, bu bölgelerde verilen hizmetlerin “ithalat
istisnas›” bafll›kl› 16/1-c maddesi
kapsam›ndan ç›kar›lmas›n›n nedeni
ise tamamen teknik içerikli olup,
Gümrük Kanunu’nda sadece eflyaya
iliflkin hükümler bulunmas› nedeniyle
hizmetlerin vergilendirilmesinde karfl›lafl›lan sorunlar›n giderilmesine yöneliktir.
KDV ihracat istisnas› uygulamas›nda, mal ve hizmetlerin esas itibariyle
gümrük bölgesi d›fl›na ç›kar›lmas›
esast›r. Bu husus özellikle Kanun’un
12/1. maddesinde mal ihracatlar› için
belirgin bir flekilde düzenlenmifltir.
Gümrük bölgesi d›fl›na ç›kar›lan
mal ve hizmetlerin genel olarak
vergiden ar›nd›r›lmas› esas olup,
bu husus ayn› zamanda uluslararas› ticarete konu olan mallar›n
vergilendirilmesinde geçerli olan
destinasyon ilkesinin de bir gere¤idir. Serbest bölgeler Türkiye’nin siyasi s›n›rlar› içerisinde
bulunmakla beraber, gümrük bölgesinin d›fl›ndad›r.
Ancak, bu bölgelere yap›lan mal
teslimleri bak›m›ndan ihracat istisna-
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s › n › n u y g u l a n a c a ¤ › 4 8 4 2lan smal
a y ›teslimleri
l › K a - ve hizmet ifalar›
n u n l a K D V K a n u n u ’ n u n 1aran›lan
2 / 1 . koflullara
m a d - uyulmas› hususuydesinde yap›lan de¤ifliklik ile daha la KDV ihracat istisnas›ndan yararlanbelirgin bir hale getirilirken, bu böl- d›r›lm›flt›r. Bu konuda ortaya ç›kan
gelere yap›lan hizmetlerle ilgili olarak tereddütlerin giderilmesi bak›m›ndan
an›lan Kanun’un 12. maddesinin 2. Maliye Bakanl›¤›’n›n KDV Kanubendinde benzer bir düzenleme ya- nu’nun 12. maddesinin 2. bendinde
p›lmamas› belirtilen sorunu günde- yer alan yurt d›fl›ndaki müflteri tabirime getirmifltir. Kiflisel görüflümüze ne serbest bölgede faaliyet gösteren
göre, Türkiye’den serbest bölgelere kifli ve firmalar›n da girdi¤i hususunyap›lan hizmet ifalar›na, Kanunun
da yasal bir düzenleme yapmas›n›n
12/2. maddesinde ve 26 Seri No.lu
uygun olaca¤›n› düflünüyoruz.”
KDV Genel Tebli¤i’nde belirtilen flartSay›n TOLU’nun yukar›daki görüfllar›n gerçekleflmesi kofluluyla KDV
hizmet ihracat› istisnas›n›n uygulan- lerine aynen kat›l›yoruz. Ancak hizmas› gerekir. Kald› ki, 4842 say›l› Ka- met ihrac› için 26 nolu KDV Genel
nunla sözü edilen 12/1. maddede Tebli¤i ile aranan 4 flarttan biri olan
düzenleme yap›lmadan önceki uygu- döviz getirme flart›n› yasaya ayk›r› bulamada da, Kanun hükmü bu flekilde lundu¤umuzu tekrar belirtmek istede¤erlendirilmifl, bu bölgelere yap›- riz.
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3.3. Serbest Bölgelere Yönelik Hizmetlerle ‹lgili Bir Muktezan›n Metni
ve Bu Mukteza Hakk›ndaki Görüfllerimiz :
“T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I
‹STANBUL VERG‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I
(Mükellef Hizmetleri Katma De¤er Vergisi Grup Müdürlü¤ü)
TAR‹H : 09/11/2005
SAYI : KDV.MUK.B.07.1.G‹B.4.34.17.01.16/1-c.7829
KONU : Serbest bölgede merkezi veya flubesi
bulunan flirketlere verilen dan›flmanl›k
hizmetlerinin KDV’ne tabi olup olmad›¤›
……………… fiT‹.
‹lgi dilekçenizde, merkezi Türkiye’de bulunan flirketlerin serbest bölgedeki
flubesine veya merkezi serbest bölgede bulunan flirketlere verilen dan›flmanl›k hizmetinin katma de¤er vergisine tabi olup olmad›¤› hususunda görüfl talep edilmektedir.
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 1/1.maddesinde Türkiye’de
ticari, s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi oldu¤u; 11/1-a maddesinde ihracat teslimleri
ve bu teslimlere iliflkin hizmetler ile yurtd›fl›ndaki müflteriler için yap›lan hizmetler ve karfl›l›kl› olmak flart›yla uluslararas› roaming anlaflmalar› çerçevesinde yurt d›fl›ndaki müflteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri vergiden istisna edilmifltir.
Kanunun 12/2. maddesi uyar›nca da bir hizmetin yurtd›fl›ndaki müflteriler
için yap›lan hizmet say›labilmesi için,
- Hizmetler yurtd›fl›ndaki bir müflteri için yap›lm›fl olmal›d›r.
- Hizmetten yurtd›fl›nda faydalan›lmal›d›r.
Hizmet ihrac› ile ilgili aç›klamalar 17, 26 ve 30 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤lerinde yap›lm›flt›r.
Di¤er taraftan, 5228 say›l› Kanunun 15. maddesi ile 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17.’nci maddesinin 4 numaral› f›kran›n (›) bendi deHakemsiz Yaz›lar
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¤ i fl t i r i l m i fl o l u p , s e r b e s t b ö l g e l e r d e v e r i l e n h i z m e t l e r
den istisna tutulmufltur.
Benzer konuda Bakanl›k Makam›’ndan al›nan 18.01.2005 tarihli ve 2618
say›l› yaz›da;
“Bilindi¤i üzere, 5084 say›l› Kanunla 3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu’nun 6. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle serbest bölgeler gümrük bölgesi
d›fl›nda say›lm›fl ve serbest bölgelerdeki iflleticiler ve kullan›c›lar›n yat›r›m ve
üretim safhalar›nda Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek vergi d›fl› teflviklerden
yararland›r›labilece¤i belirtilmek suretiyle bölgedeki gelir ve kurumlar vergisi
muafiyetine son verilmifltir.
Katma De¤er Vergisi Kanununun 17/4-› maddesinde, serbest bölgelerde
verilen hizmetlerin katma de¤er vergisinden istisna oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.
Buna göre;
-Yurt d›fl›ndan serbest bölgeye gelen veya serbest bölgeden yurt d›fl›na giden mallar için serbest bölgede faaliyette bulunan firmalara verilen gümrük
müflavirli¤i hizmetleri katma de¤er vergisinden müstesnad›r.
-Serbest bölgeden yurt içine, yurt içinden serbest bölgeye veya serbest bölgeler aras› mallar›n intikali nedeniyle verilen gümrük müflavirli¤i hizmetleri
ise genel hükümler çerçevesinde katma de¤er vergisine tabi olacakt›r.”
denilmektedir.
Buna göre; merkezi Türkiye’de bulunan firmalar›n serbest bölgedeki flubelerine veya merkezi serbest bölgede bulunan firmalara firman›zca Türkiye’den verilen dan›flmanl›k hizmetleri genel hükümler çerçevesinde katma
de¤er vergisine tabi olacakt›r.
Bilgi edinilmesini rica ederim.”
Bizim anlay›fl›m›za göre, gümrük müflavirli¤i hizmetleri genellikle evrak üzerinden ve gümrük müflavirinin kendi bürosunda icra etti¤i hizmetler oldu¤undan müflterinin serbest bölgede bulundu¤u hallerde bu hizmetler, ihracat istisnas› (Md.11/1-a) kapsam›nda KDV siz olabilmelidir. Çünkü hizmetin do¤ufl
yeri (has›lat›n ve giderlerin kaydedildi¤i yer) Türkiye, hizmetten faydalan›lan
yer ise serbest bölgedir. Dolay›s›yla gümrük müflavirinin bu hizmetle ilgili yüklenimlerini indirime ve indirimle giderilememe halinde, KDV iadesi isteme
hakk› olmal›d›r. (Maliye ‹daresi’nin mukteza baz›ndaki görüflleri aksi yönde
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olup bu tart›flmal› konu yukar›daki
3.2. nolu bölümde aç›klanm›flt›r.)
Muktezada, yurt d›fl›ndan serbest
bölgeye gelen veya serbest bölgeden
yurt d›fl›na giden mallara iliflkin gümrük müflavirli¤i hizmetlerinde 17/4-›
maddesi uyar›nca KDV istisnas› uygulanaca¤› belirtilmekte olup bu görüfle
kat›lm›yoruz. Mal nereden gelip nereye gidiyor olursa olsun, bir gümrük
müflavirinin serbest bölge firmas›na
verdi¤i hizmetin 17/4-› maddesine
göre de¤il 11/1-a maddesine göre
KDV den müstesna olmas› gerekti¤ini düflünüyoruz.
Muktezada serbest bölgeden yurt
içine, yurt içinden serbest bölgeye veya serbest bölgeler aras› mal intikali
nedeniyle verilen gümrük müflavirli¤i
hizmetlerinde hiç istisna uygulanamayaca¤› ileri sürülmekte olup, bu
görüfle de kat›lam›yoruz. Çünkü bu
hizmetlerin belgesi serbest bölgede
faaliyet gösteren firma ad›na düzenleniyorsa, hizmetten faydalanma yerinin de serbest bölge oldu¤u aç›kt›r.
Bu hizmetlerin de KDVK Md.11/1-a
maddesi uyar›nca hizmet ihrac› olarak istisna kapsam›nda olmas› gerekir. (Yukar›daki 3.2. nolu bölüme bak›n›z)
Yine muktezada Türkiye’den verilen dan›flmanl›k hizmetlerinde hiç
KDV istisnas› uygulanmayaca¤› ileri
sürülmektedir. Halbuki böyle bir hizmetin muhatab› serbest bölgede ise,
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hizmetin konusu serbest bölge veya
yurt d›fl› ifllemler ile ilgili ise, böyle bir
hizmetin hizmet ihrac› istisnas›ndan
yararland›r›lmamas› bize göre yasaya
ayk›r›l›k oluflturmaktad›r.
Muktezadaki bu görüfllere kat›lmay›fl›m›z›n bir nedeni de, serbest bölgede faaliyet gösteren kurulufllar›n
prensip olarak KDV uygulamas›n›n d›fl›nda tutulufluna paralel olarak, söz
konusu firmalar›n KDV yüklenmesine
yol açacak yorumlardan kaç›n›lmas›
gere¤idir.
3.4. Serbest Bölge Ç›k›fll› veya
Var›fl Yeri Serbest Bölge Olan
Yurtiçi Tafl›ma Hizmetlerinin KDV
Karfl›s›ndaki Durumu:
Bu konu hakk›ndaki görüfllerimiz,
Lebib Yalk›n Mevzuat Dergisi’nin
Temmuz 2005 say›s›ndaki yaz›m›zda
aç›klanm›flt›r.
Özetlemek gerekirse bizim görüflümüz, ç›k›fl veya var›fl yeri serbest bölge olan ve karfl› aya¤› Türkiye’de bulunan (serbest bölgeden ithal edilmifl
veya serbest bölgeye ihraç edilecek
mallara ait) tafl›malar›n KDV Kanunu’nun 14üncü maddesi uyar›nca
KDV den istisna edilmesi gerekti¤i
yönündedir. Ancak Maliye ‹daresi ç›k›fl yeri veya var›fl yeri serbest bölge
olsa bile yurt içinde cereyan eden tafl›malar›n 14 üncü madde uyar›nca istisna kapsam›na girmedi¤i, ihraç mal›n›n serbest bölgeye tafl›nmas›nda bi-
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le istisna uygulanmayaca¤› (11/1-a
maddesindeki ihracata iliflkin hizmet
istisnas›n›n da göz ard› edilece¤i) görüflündedir.
Ancak Maliye ‹daresi liman› bulunmayan serbest bölgelere yurt d›fl›ndan gelen mallar›n limandan serbest
bölgeye veya serbest bölgedeki mal›n ihraç edilmek üzere limana aktar›l-
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mas›nda, KDV Kanunu’nun 17/4-›
maddesi uyar›nca KDV istisnas› uygulanabilece¤i görüflündedir. Esasen
17/4-› maddesinde bahsi geçen rejimlere tabi mallar›n bu rejimlere tabi
kalmaya devam etmesi flart›yla yurt
içi tafl›maya vinç veya istif hizmetine
veya sair hizmetlere konu edilmesinde KDV istisnas› uygulanabilece¤i zaten yasa ile öngörülmüfl bir husustur.
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KATMA DE⁄ER VERG‹S‹NDE
KISM‹ TEVK‹FAT UYGULAMALARI
Altar Ömer ARPACI
Maliye Bakanl›¤› Gelirler Kontrolörü

I - G‹R‹fi
065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 9. maddesi ile vergi alaca¤›n›n emniyet alt›na al›nmas› amac›yla vergiye tabi ifllemlere taraf olanlar›n verginin ödenmesinden sorumlu tutulmalar› konusunda Maliye Bakanl›¤› yetkili k›l›nm›flt›r.*
Katma De¤er Vergisi Kanununun 9. maddesinin 1 numaral› f›kras›ndan ald›¤› yetkiye istinaden Maliye Bakanl›¤› vergi alaca¤›n› emniyet alt›na almak
amac›yla 89 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i (Resmi,21 Ekim
2003) ile düzenleme yaparak baz› kurum ve kurulufllardan baz› hizmetler ait
katma de¤er vergisini tevkifata tabi tutmalar›n› uygun görmüfltü 89 seri no’lu
Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inde tevkifat sorumlulu¤una iliflkin olarak
ortaya ç›kan s›k›nt›lar neticesinde 91 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel

3

* Katma de¤er vergisinde vergi sorumlulu¤unu düzenleyen bu maddenin mahiyeti ve konulufl
amac›, madde gerekçesinde flu flekilde belirtilmektedir; “Bu madde vergi alaca¤›n›n emniyetle
tahsil edilebilmesi amac›yla getirilmifl bulunmaktad›r. Madde hükmüne göre, mükellefin memleket içinde ikametgah›n›n, iflyerinin, kanuni merkez veya ifl merkezinin bulunmamas› ve gerekli
görülen di¤er hallerde Maliye Bakanl›¤›, vergi alaca¤›n›n emniyet alt›na al›nmas› bak›m›ndan,
ifllemlere taraf olan di¤er bir flahs› veya flah›slar› verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecektir.
Maddede say›lan haller, mükelleflerin idarece takibinin güç oldu¤u, dolay›s›yla vergi tarh,
tahakkuk ve tahsilat›nda kayb›n mümkün bulundu¤u hallerdir. Burada say›lan haller s›n›rl›
olmay›p, vergi alaca¤›n›n emniyet alt›na al›nmas›n›n gerekli görüldü¤ü di¤er durumlarda da
Maliye Bakanl›¤›n›n mükelleften gayri bir flahs› verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisi
bulunmaktad›r. Maddede belirtilen “ifllemlere taraf olanlar” mükellefin temsilcisi, vekili, mükellef
ad›na hareket etmeye yetkili herhangi bir kimse veya kendisine mal teslim edilen yahut hizmet
ifa edilen kifli olabilecektir.”
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Tebli¤i (28 fiubat 2004) ile yeni bir
düzenlemeye gidilmifl ve Tebli¤in
Resmi Gazete’de yay›mland›¤› tarihten itibaren 89 no’lu tebli¤le yap›lan
düzenlemeler yürürlükten kald›r›lm›flt›r. 91 no’lu Tebli¤de yap›lan düzenlemeye gerekçe olarak 89 no’lu Tebli¤ ile öngörülen uygulamaya iliflkin
tereddütler gösterilmifltir. Daha sonra hizmet al›mlar›na iliflkin olarak 93
ve 95 seri nolu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤leri (Resmi, 18 fiubat
2005) ile 91 seri no.lu Tebli¤de baz›
de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. iflgücü temini
de 96 ve 97 seri no’lu Katma De¤er
Vergisi Genel Tebli¤leri (Resmi, 18
Kas›m 2005) ile tevkifat sorumlulu¤u
kapsam›na al›nm›flt›r. Son olarak da
99 seri no’lu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤i (Resmi, 11 Temmuz
2006) ile yap› denetim hizmetlerinden tevkifat yapacaklar›n kapsam›
geniflletilmifl, yap›m ifllerinde tevkifat
oran› ise düflürülmüfltür.

II - KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
TEVK‹FATI YAPMAKLA SORUMLU
OLANLAR
Katma De¤er Vergisi Kanununun
9. maddesinin Maliye Bakanl›¤›na tan›nan yetkiye dayan›larak, afla¤›da
say›lan kurum ve kurulufllar›n yine
afla¤›da belirtilecek ifllemlere ait katma de¤er vergisini tevkifata tabi tutmalar› uygun görülmüfltür
a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler **, il özel idareleri, belediyeler ve bunlar›n teflkil ettikleri birlikler.
b) Döner sermayeli kurulufllar.
c) Kanunla kurulan kamu kurum ve
kurulufllar›.*
d) Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›.**
e) Üniversiteler. (Vak›f üniversiteleri hariç)
f) Kanunla kurulan veya tüzel kiflili¤i
haiz emekli ve yard›m sand›klar›.
g) Bankalar ve özel finans kurumlar›.***
h) Kamu iktisadi teflebbüsleri (kamu

** Katma de¤er vergisi tevkifat› yapmakla sorumlu olan kurumlar aras›nda say›lan, genel bütçeye
dahil daireler ve katma bütçeli idareler kavramlar› 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile yeniden ele al›nm›fl bulunmaktad›r. Buna göre 2006 mali y›l›ndan itibaren genel bütçe
kavram› ile, Devlet tüzel kiflili¤ine dahil olan ve 5018 say›l› Kanuna ekli (I) say›l› cetvelde yer alan
kamu idarelerinin bütçesi anlafl›lmal›d›r. katma bütçeli idareler”i ise yine bugünkü “özel bütçeli
idareler” olarak anlamak laz›md›r.
* Örnek olarak Türkiye Bankalar Birli¤ini verebiliriz.
** TOBB, TURMOB örnek olarak verilebilir.
***89 no’lu Tebli¤de “Özel Finans Kurumlar›” tevkifat sorumlulu¤u kapsam› d›fl›nda kalmaktayd›.
91 no’lu Tebli¤i ile özel finans kurumlar›n›n tevkifat kapsam›na al›nmalar› isabetli olmufltur.
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iktisadi kurulufllar›, iktisadi devlet teflekkülleri).
›) Özellefltirme kapsam›ndaki kurulufllar.
i) Organize sanayi bölgeleri ile menkul k›ymet, vadeli ifllemler borsalar›
dahil bütün borsalar.
j) Yar›dan fazla hissesi do¤rudan yukar›da say›lan kurum ve kurulufllara
ait olan (tek bafl›na ya da birlikte) kurum, kurulufl ve iflletmeler,”
k) Hisse senetleri ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas›na kote edilmifl flirketler. 1 (bunlar yaln›zca “yap›m iflleri”, “temizlik, çevre ve bahçe bak›m
hizmetleri”, “özel güvenlik hizmetleri” ile “yemek servis hizmetleri”ne ait
katma de¤er vergisini tevkifata tabi
tutacaklard›r.)
Yukar›da say›lan kurum kurulufllar
birbirlerine karfl› ifa ettikleri hizmetlerle ilgili de tevkifat uygulamas›na
gitmeyeceklerdir.
III - TEVK‹FAT KAPSAMINDAK‹
‹fiLEMLER
Yukar›daki bölümde say›lan kurum
ve kurulufllar›n;
- Yap›m iflleri ile bu ifllere iliflkin mühendislik-mimarl›k ve etüt-proje hizmetleri,
- Temizlik, bahçe ve çevre bak›m hizmetleri,

- Özel güvenlik hizmetleri,
- Makine, teçhizat, demirbafl ve tafl›tlara ait tadil, bak›m ve onar›m hizmetleri,
- Her türlü yemek servisi,
- Dan›flmanl›k ve denetim hizmetleri,
al›mlar›na ait bedel üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinin tevkifata tabi tutulmas› 91 nolu Tebli¤ ile
belirlenmiflti. 96 nolu Tebli¤le de Katma de¤er vergisi mükellefi iflletmelerin iflgücü temini tevkifata tabi tutulmufltur. 97 nolu Tebli¤le de iflgücü
hizmeti al›mlar›nda tevkifat uygulayacak kurulufllar kapsam›na Tebli¤’in
yay›m›n› izleyen 5. günde bafllamak
üzere, KDV mükelleflerinin yan› s›ra,
KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nin (A/2)
bölümünde say›lan kurum, kurulufl
ve iflletmelerin de dahil edilmesiyle
96 nolu Tebli¤’in kapsam› geniflletilmifltir.
A - Yap›m ‹flleri ile Bu ‹fllere ‹liflkin
Mühendislik-Mimarl›k ve EtütProje Hizmetleri
91 seri nolu Tebli¤in uygulanmas›nda yap›m iflleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havaliman›, r›ht›m, liman, tersane, köprü, tünel, metro,

1 Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›na kote edilmifl flirketler tevkifat uygulamas›na
95 seri no.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inin yay›nlanma tarihi olan 3 Temmuz 2005 tarihinden itibaren bafllanm›flt›r.
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viyadük, spor tesisi, alt
tim hatt›, haberleflme ve enerji nakil
hatt›, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ›slah›, taflk›n koruma ve dekapaj gibi her türlü
inflaat iflleri ve bu ifllerle ilgili tesisat,
imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama,
(boya badana dahil) her türlü onar›m, restorasyon, çevre düzenlemesi,
sondaj, y›kma, güçlendirme ve montaj iflleri ile benzeri yap›m ifllerini kapsamakta ve tevkifata tabi bulunmaktad›r.
Ayr›ca, yap›m iflleri ile birlikte ifa
edilen mimarl›k ve mühendislik, etüt
ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar plan› hizmetleri ve benzeri hizmetlere de tevkifat uygulanacakt›r. Ancak, bu hizmetler yap›m ifllerinden ayr› olarak
dan›flmanl›k ve benzeri hizmetler ad›
alt›nda verildi¤i takdirde “dan›flmanl›k ve denetim hizmetleri” kapsam›nda de¤erlendirilecektir.
B- Temizlik, Çevre ve Bahçe Bak›m
Hizmetleri
Temizlik hizmetleri sektörünün yayg›n olarak sundu¤u hizmetler;
- Bina temizli¤i,
- Sa¤l›k kurulufllar›n›n hijyenik temizli¤i ve hastane at›klar›n›n imhas›,
- Çöp toplama ve toplanan çöplerin
imhas›
- Park ve bahçeler ile mezarl›k alanlar›n›n temizli¤i ve bak›m›,
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a p › , mücadelesi,
boru ile- yHaflere
- Demiryolu ve kara nakil vas›talar›n›n
temizli¤i
ve benzeri ifllerden oluflmaktad›r.
Bina temizli¤ine; binalar›n müfltemilat ve eklentileri dahil iç ve d›fl cephesinin temizli¤i ve her türlü mefruflat›n›n (hal›, perde, koltuk, süs eflyas›
vb.) bina içinde veya d›fl›nda yapt›r›lan temizli¤i dahildir. Ayr›ca, havlu,
çarflaf, elbise, çamafl›r gibi eflyalar›n
kuru temizlettirilmesi veya y›katt›r›lmas› da temizlik hizmetleri kapsam›nda tevkifata tabi olacakt›r.
Ancak, temizlik ifllerinde kullan›lacak deterjan, süpürge vb. malzemenin piyasadan sat›n al›nmas› s›ras›nda
tevkifat uygulanmayaca¤› tabiidir.
Öte yandan, bu tebli¤ ile sorumlu tayin edilen kurum ve kurulufllar›n park
ve bahçeler ile bulvar, refüj, göbek,
rekreasyon alanlar› ve havuzlar›n bak›m›, bitkilendirilmesi, sulanmas› ve
haflere mücadelesine iliflkin hizmet
al›mlar› da tevkifata tabi olacakt›r.
C- Özel Güvenlik Hizmetleri
Güvenlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren iflletmeler kendilerine
ba¤l› güvenlik görevlileri marifetiyle
genel olarak; sabotaj, yang›n, h›rs›zl›k, soygun, ya¤ma, y›kma tehditlerine karfl› cayd›r›c› ön tedbirleri almaktad›rlar. Bunun yan›nda söz konusu
flirketler girifl ç›k›fl kontrolü, dan›flma
hizmeti, santral, trafik hizmeti, yan-
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g›nla mücadele, de¤erli evrak, nakit,
maden gibi k›ymetlerin bir yerden
baflka bir yere tafl›nmas›, ikaz-ihbar,
ilk yard›m, alarm izleme ve koruma
hizmetlerini de sunmaktad›rlar.
91 seri nolu Tebli¤in uygulanmas›nda, say›lan bu ve benzeri tüm hizmetler özel güvenlik hizmetlerinin içinde
kabul edilecektir.
D- Makine, Teçhizat, Demirbafl ve
Tafl›tlara Ait Tadil, Bak›m ve
Onar›m Hizmetleri
Daha önce say›lan kurum ve kurulufllara ait veya bu kurum ve kurulufllara tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde kullan›lan makine, teçhizat, demirbafl ve tafl›tlara ait tadil,
bak›m ve onar›m hizmetlerine iliflkin
bedel üzerinden hesaplanan katma
de¤er vergisi de tevkifata tabi tutulacakt›r.
Makine, teçhizat, demirbafl ve tafl›tlar›n bak›m hizmetleri, bunlar›n
kendinden beklenen görev ve ifllevleri sa¤lamak için belli aral›klarla veya
gerekti¤i zaman yap›lan faaliyetlerdir. Bu hizmet s›ras›nda bak›m› yap›lan fleyin belli aksam ve parçalar›n›n
de¤ifltirilmesi de hizmetin ayr›lmaz
bir parças›d›r.
Makine, teçhizat, demirbafl ve tafl›tlar›n onar›m› ise bozulmufl, eskimifl
araçlar›n kullan›labilir hale getirilmesinden ibarettir.
Bak›m hizmetinde oldu¤u gibi ona-
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r›m hizmetinde de onar›lan fleye ait
baz› parçalar›n de¤ifltirilmesi iflin tabii
bir sonucudur. Dolay›s›yla, makine,
teçhizat, demirbafl ve tafl›tlara ait bak›m ve onar›m hizmetlerinin yaln›zca
iflçilik hizmetinden ibaret say›lmas›
söz konusu olmay›p, bu hizmetin gere¤i olarak yap›lan mal, malzeme ve
parça teslimleri de bak›m ve onar›m
hizmetine dahil bulunmaktad›r.
E- Yemek Servis Hizmetleri
Yemek servis hizmetleri; Daha önce say›lan kurum ve kurulufllar›n personel, ö¤renci, hasta, müflteri, misafir, yolcu s›fat› tafl›yan kiflilerin yemek
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla yapacaklar› hizmet al›mlar›n› kapsamaktad›r. Ayr›ca bu kurulufllar›n kokteyl, davet, toplu yemek vb. hizmet
al›mlar› da tevkifata tabidir.
Bu amaçla yap›lan hizmet al›mlar›n›n tevkifat yapmakla sorumlu kurum veya kurulufllara ait bir yerde haz›rlanmas› (piflirilmesi) veya tüketilmeye haz›r halde temin edilmesi tevkifat uygulanmas›na engel de¤ildir.
Baz› flirketlerin üreterek pazarlad›klar› ve oluflturulan sisteme dahil iflyerlerinde yeme içme hizmeti teminine
imkan veren yemek (karne-bilet) çeklerinin bedeli üzerinden hesaplanan
katma de¤er vergisi tevkifata tabi tutulmayacakt›r. Ancak, yemek servis
hizmetinin hizmeti alan kuruluflun
bünyesinde ve do¤rudan yemek çeki-
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ni satan firma taraf›ndan verilmesi
halinde tevkifat uygulanaca¤› tabiidir.
Öte yandan, 91 seri nolu Tebli¤e
göre tevkifat yapmak zorunda olan
kurulufllar›n kendi personeli marifetiyle haz›rlanacak yemekler için piyasadan yiyecek maddeleri ve bu iflle ilgili çeflitli malzemeleri sat›n almas›
tevkifata tabi de¤ildir.
F- Dan›flmanl›k ve Denetim
Hizmetleri
Teknik, ekonomik, mali ve hukuki
alanda sunulan dan›flmanl›k ve denetim hizmetleri üzerinden hesaplanan
katma de¤er vergisi tevkifata tabi tutulacakt›r.
Daha önce say›lan kurum ve kurulufllara sunulan piyasa etüt- araflt›rma
ve ekspertiz hizmetleri ile bu kurulufllara yap›lan herhangi bir teslim ya da
hizmet kapsam›nda veya bu teslim ya
da hizmetin devam› niteli¤inde verilen ve bedeli ayr›ca belirlenen e¤itim
hizmetleri dan›flmanl›k hizmeti kapsam›nda görülecektir.
Avukatlar›n hukuki ihtilaflarla ilgili
olarak yarg› mercileri nezdinde veya
yarg› kararlar›n›n sonuçlar› ile ilgili
olarak vekalet akdi çerçevesinde (icra
vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsam›na girmemektedir. Avukatlar›n verdikleri dan›flmanl›k hizmetleri ise tevkifata tabidir.
Avukatlarla yap›lan sözleflmede avukatl›k ve dan›flmanl›k hizmetleri birlik-

A¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

te yer al›yorsa bu iki unsur ayr› ayr›
ücretlendirilmedi¤i takdirde yap›lan
toplam ödeme üzerinden tevkifat uygulanacakt›r.
Öte yandan, 91 seri nolu Tebli¤in
uygulanmas›nda uluslararas› gözetim
flirketleri taraf›ndan ifa edilen gözetim hizmetleri denetim hizmeti olarak tevkifata tabi bulunmaktad›r.
G - ‹flgücü Temini
Katma de¤er vergisi mükellefi baz›
iflletmeler mal veya hizmet üretimlerine iliflkin olarak ihtiyaç duyduklar› iflgücünü kendilerine hizmet akdi ile
ba¤l› ücretli statüsünde hizmet erbab› çal›flt›rarak temin etmek yerine, alt
iflverenlerden veya bu alanda faaliyette bulunan di¤er kurum, kurulufl
veya organizasyonlardan sat›n almaktad›rlar.
Katma De¤er Vergisi Kanununun
9. maddesinin verdi¤i yetkiye dayan›larak, 96 seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inin yay›m›n› izleyen
ay bafl›ndan itibaren geçerli olmak
üzere katma de¤er vergisi mükelleflerinin alt iflverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan di¤er iflletmelerden temin ettikleri iflgücü hizmetine ait katma de¤er vergisinin %
90’›n›n tevkifata tabi tutulmas› ve
bunlar taraf›ndan sorumlu s›fat›yla
beyan edilmesi Maliye Bakanl›¤›nca
uygun görülmüfltür.
91 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 141
‹SMMMO Yay›n Organ›

Genel Tebli¤inin (A) bölümüne göre
hizmet al›mlar›nda tevkifat uygulamas› gereken kurum, kurulufl ve iflletmelerin bu bölümde belirtilen türden
iflgücü hizmeti vermeleri halinde iflgücü hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisi tevkifata tabi olmayacakt›r.
‹flgücü hizmeti al›mlar›nda tevkifat
uygulayacak kurulufllar kapsam› geniflletilmifl 97 seri no’lu Katma De¤er
Vergisi Genel Tebli¤inin yay›m›n› izleyen 5. günde bafllamak üzere, kapsama KDV mükelleflerinin yan› s›ra,
KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri no’lu Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤inin (A/2) bölümünde say›lan
kurum, kurulufl ve iflletmelerin de dâhil edilmesi Maliye Bakanl›¤›nca uygun görülmüfltür.

IV - TEVK‹FAT ORANLARI
Konuyla ilgili tüm Tebli¤ hükümleri
birlikte de¤erlendirildi¤inde, hizmet
türlerine göre uygulanacak tevkifat
oranlar›
1- Yap›m iflleri ile bu ifllere iliflkin mühendislik-mimarl›k ve etüt-proje hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan
katma de¤er vergisinin 1/6’s›,*
2- Temizlik hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinin 2/3’ü,
3- Bahçe ve çevre bak›m hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma
de¤er vergisinin 1/2’si,
4- Özel güvenlik hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinin 1/2’si,

* 99 no’lu Tebli¤in yay›m›n› izleyen 3. günde bafllamak üzere bu oran belirlenmifltir. 95 nolu Tebli¤
ile belirlenen ve bu güne kadar uygulanan oran ise 1/3 idi. Öte yandan, 30/04/2006 (bu tarih
dahil) tarihinden önce ihalesi tamamlanm›fl yap›m ifllerine iliflkin olup bu 99 no’lu Tebli¤in yay›m›
tarihinden sonra düzenlenecek faturalarda gösterilen KDV tutar› tevkifata tabi tutulmayacakt›r.
Bu düzenlemedeki “ihale” ibaresi yap›m ifllerinin yaz›l› bir sözleflmeye dayanarak yapt›r›lmas›n›
ifade etmektedir. Bu itibarla herhangi bir ihale düzenlenmeden taraflar aras›ndaki sözleflme
hükümleri uyar›nca gerçeklefltirilen yap›m ifllerini de bu kapsamdad›r.
Buna göre, 91 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i gere¤ince yap›m ifllerine ait KDV
tutar› üzerinden tevkifat yapmakla sorumlu olan kifli ve kurumlar 30/04/2006 (bu tarih dahil)
tarihinden önce sözleflmesi imzalanan yap›m ifllerine ait olarak 11/7/2006 tarihinden sonra
düzenlenecek faturalardaki KDV’den tevkifat yapmayacaklard›r.
Öte yandan, 99 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inin yukar›da iflaret edilen düzenlemesi uyar›nca tevkifata tabi tutulmayacak yap›m ifllerinin yüklenicileri, 30/04/2006 (bu tarih
dahil) tarihinden önce alt yüklenicilere devrettikleri k›s›mlara ait KDV üzerinden tevkifat yapmayacaklard›r. Ancak, 30/04/2006 (bu tarih dahil) tarihinden önce sözleflmesi imzalanan yap›m ifli
yüklenicilerinin bu tarihten sonra alt yüklenicilere devrettikleri veya devredecekleri k›s›mlara ait
KDV üzerinden ise tevkifat yapmalar› gerekmektedir.(41 nolu Katma De¤er Vergisi Sirküleri)
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tevkifat
5 - M a k i n e , t e ç h i z a t , d e mnan
i r bkatma
a fl v de¤er
e t a vergisini,
toplam
fl › t l a r a a i t t a d i l , b a k › m vmiktar›n›
e o n a ve
r › mtahsil
h i zedilecek
met bedelleri üzerinden hesaplanan mebla¤› göstereceklerdir. Düzenlenen fatura sat›c› aç›s›ndan, ifllem üzekatma de¤er vergisinin 1/3’ ü
6- Her türlü yemek servisi bedelleri rinden tevkifat uyguland›¤›n› tevsik
üzerinden hesaplanan katma de¤er eden belge mahiyetini de tafl›maktad›r.
vergisinin 1/2’si,

VI – SONUÇ

7- Dan›flmanl›k ve denetim* hizmet
bedelleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinin 1/2’si,

Beyan esas›nda bir türlü beklenen
verimi elde edemememiz dolay›s›yla
vergi güvenlik müesseseleri ile vergi
sistemimiz ifller hale getirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bir vergi güvenlik müessesesi olan tevkifat uygulamas›n›n
Türk Vergi Sistemindeki yeri de bu
nedenle her geçen gün artmaktad›r.
Katma De¤er Vergisinde, vergi alaca¤›n›n emniyet alt›na al›nmas› amac›yla vergiye tabi ifllemlere taraf olanlar›
verginin ödenmesinden sorumlu tutma uygulamas›ndan olumlu sonuçlar
da al›nm›flt›r. Bununla birlikte Türk
Vergi sistemi’nde önemli bir vergi güvenlik müessesesi haline gelen
KDV’de tevkifat sorumlu¤u uygulamalar›na yöneltilen baz› elefltiriler de
bulunmaktad›r. Ayr›ca sorumluluk
uygulamas›nda yap›lmas› çok muhtemel hata ve yan›lg›larda, uygulamada tereddüde neden olabilmektedir.

fleklinde olmaktad›r.
V – TEVK‹FAT UYGULAMASINDA
SINIR ve BELGE DÜZEN‹
Kapsama giren her bir ifllemin bedeli Vergi Usul Kanunu’na göre o y›l
için geçerli fatura düzenleme s›n›r›n›
aflmad›¤› takdirde hesaplanan katma
de¤er vergisi tevkifata tabi tutulmayacakt›r. Ancak, tespit edilen tutar›
aflan ifllemlere ait katma de¤er vergisinin tevkifat zorunlulu¤undan kaç›nmak amac›yla bedel parçalara ayr›lmayacak, ayn› iflleme ait bedellerin
toplam› üzerinden tevkifat yap›lacakt›r.
Tevkifat kapsam›na giren hizmetleri ifa eden mükellefler düzenleyecekleri faturada ifllem bedelini, hesapla-

* Uluslararas› gözetim flirketleri taraf›ndan ifa edilen gözetim hizmetleri ile yap› denetim
kurulufllar›n›n sundu¤u yap› denetim hizmetleri denetim hizmeti kapsam›nda tevkifata tabi
bulunmaktad›r. Yine 99 no’lu Tebli¤in yay›m›n› izleyen 3. günde bafllamak üzere, yap› denetim
kurulufllar›n›n 91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin (A/2) bölümünde say›lan kurum ve kurulufllar›n
yan› s›ra bütün KDV mükelleflerine verdikleri yap› denetim hizmetlerinde de KDV tevkifat› uygulanacakt›r.
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KAYNAKÇA
Resmi Gazete.21 Ekim 2003 tarih ve 25266 say›
Resmi Gazete 28 fiubat 2004 tarih ve 25387 say›.
Resmi Gazete 93 nolu Tebli¤ 18 Ocak 2005 tarih ve 25705 say›
Resmi Gazete 95 nolu Tebli¤ ise 3 Temmuz 2005 tarih ve 25864 say›.
Resmi Gazete 96 nolu Tebli¤, 18 Kas›m 2005 tarih ve 25997 say›.
Resmi Gazete 97 nolu Tebli¤ 31 Aral›k 2005 tarih ve 26040 4. mükerrer say›.
Resmi Gazete 11 Temmuz 2006 tarih ve 26225 say›l› yay›mlanm›flt›r.
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HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN
‹L ÖZEL ‹DARELER‹NE BEDELS‹Z
DEV‹RLER‹NDE VERG‹SEL AVANTAJ
Bilal KOCABAfi
Maliye Bakanl›¤› Devlet Bütçe Uzman›

I-G‹R‹fi
535 say›l› Baz› Kamu Alacaklar›n›n Tahsil ve Terkinine ‹liflkin Kanun’un
(Resmi, 8 Temmuz 2006) 4. maddesinde “‹lgili trafik sicilinde adlar›na
kay›t ve tescilli bulunan motorlu kara tafl›tlar›n›; bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gere¤ince kay›t ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya ç›kar›lmas› suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim eden gerçek ve tüzel kiflilerden,
bu Kanunun yay›mland›¤› tarih itibariyle yük ve yolcu tafl›mac›l›¤› d›fl›nda bilanço esas›na göre defter tutmay› gerektiren baflkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolay› mükellefiyeti bulunmayanlar›n, hurdaya ç›kar›lan tafl›ta iliflkin olarak tahakkuk etmifl ve ödenmemifl olan motorlu tafl›tlar vergisi ile bu
vergiye iliflkin gecikme zamm›, gecikme faizi ve vergi cezalar› terkin edilir. ‹l
özel idarelerinin, bu kapsamda teslim ald›klar› hurda tafl›tlar›n sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar› ile bu faaliyetlerle ilgili olarak yap›lan ifllemler ve düzenlenen ka¤›tlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnad›r.

5

Motorlu kara tafl›tlar›n› noter sat›fl senedi ile iktisap edip ilgili trafik tescil
kuruluflunda adlar›na kay›t ve tescil ettirmemifl olan ve bu Kanunun yay›mland›¤› tarih itibariyle yük ve yolcu tafl›mac›l›¤› d›fl›nda bilanço esas›na göre
defter tutmay› gerektiren baflkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolay› mükellefiyeti bulunmayan gerçek ve tüzel kifliler, bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar kay›t ve tescil ifllemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördü¤ü di¤er flartlar› da yerine getirmeleri
halinde bu madde hükmünden yararlanabilirler. Hurdaya ç›kar›lacak tafl›t
üzerine 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre tatbik edilmifl olan hacizler kald›r›l›r. Uygulamaya iliflkin usul
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ve esaslar Maliye Bakanl›¤› ve ‹çiflleri
Bakanl›¤›nca belirlenir.” hükmü yer
almaktad›r(Resmi, 8 Temmuz 2006)
Kanun yürürlü¤e girdikten sonra Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› taraf›ndan 27 seri no.lu Motorlu Tafl›tlar Vergisi Genel Tebli¤i (Resmi, 21 A¤ustos 2006)
yay›mlanarak uygulamaya yön verilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Makalemizin konusunu 5535 say›l›
Baz› Kamu Alacaklar›n›n Tahsil ve
Terkinine ‹liflkin Kanun ile getirilen tahakkuk etmifl ve ödenmemifl olan
motorlu tafl›tlar vergisi ile bu vergiye
iliflkin gecikme zamm›, gecikme faizi
ve vergi cezalar›n›n terkini oluflturmaktad›r.
II- ÖDENMEYEN MOTORLU
TAfiITLAR VERG‹S‹N‹N TERK‹N‹
A-Motorlu Tafl›tlar Vergisi
Terkininden Yararlanabilecek
Mükellefler
a) ‹lgili trafik sicilinde adlar›na 197
say›l› Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin (I) say›l› tarifesinde yer alan; otomobil, kapt›kaçt›,
arazi tafl›tlar› ve benzerleri ile motosikletler, ayn› Kanun’un 6. maddesinin (II) say›l› tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan,
otobüs ve benzerleriyle kamyonet,
kamyon, çekici ve benzeri tafl›t kay›t
ve tescilli bulunan ve bu Kanun’un
yay›mland›¤› tarih itibar›yla yük ve
yolcu tafl›mac›l›¤› d›fl›nda bilanço esa-
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s›na göre defter tutmay› gerektiren
baflkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolay› mükellefiyeti bulunmayan,
b) Maddede say›lan motorlu kara
tafl›tlar›n› bu Kanun’un yay›m› tarihinden önce noter sat›fl senedi ile iktisap
eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluflunda adlar›na kay›t ve tescil ettirmemifl olan mükelleflerden, maddenin
yürürlü¤e girdi¤i 8 Temmuz 2006 tarihinden 31 Aral›k 2006 tarihine kadar, adlar›na kay›t ve tescil ettiren ve
Kanun’un yay›mland›¤› 8 Temmuz
2006 tarihi itibar›yla yük ve yolcu tafl›mac›l›¤› d›fl›nda bilanço esas›na göre defter tutmay› gerektiren baflkaca
ticari veya mesleki faaliyetten dolay›
mükellefiyeti bulunmayan, gerçek ve
tüzel kifliler motorlu tafl›tlar vergisi
terkininden yararlanabileceklerdir.
B – Mükellefler Taraf›ndan
Yap›lacak ‹fllemler
5535 say›l› Kanun’un 4. maddesi iki
f›kra halinde düzenlenmifltir. 1. f›krada yer alan düzenleme, adlar›na Kanun kapsam›nda kay›tl› tafl›t bulunan
mükelleflerle ilgilidir. 2. f›kra ise, Kanun’un yürürlü¤e girdi¤i 8 Temmuz
2006 tarihinden önce motorlu kara
tafl›tlar›n› noter sat›fl senedi ile iktisap
edip ilgili trafik tescil kuruluflunda adlar›na kay›t ve tescil ettirmemifl bulunan mükellefleri kapsamaktad›r.
Maddenin 1. ve 2. f›kralar›nda belirlenen mükelleflerin söz konusu dü-
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zenlemeden yararlanabilmeleri için
trafik sicilinde adlar›na kay›t ve tescilli bulunan motorlu kara tafl›tlar›n›, bu
maddenin yürürlü¤e girdi¤i 8 Temmuz 2006 tarihinden 31 Aral›k 2006
tarihine kadar (bu tarih dahil) Karayollar› Trafik Yönetmeli¤i(Resmi, 18
Temmuz 1997) hükümleri gere¤ince
kay›t ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya ç›kar›lmas› flart›yla, il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim etmeleri
gerekmektedir.
Madde hükmünden yararlanmak
isteyen mükelleflerin yapmas› gereken ifllemler afla¤›da aç›klanm›flt›r.
1- Vergi Dairesine Baflvuru
a) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar›n, maddenin yürürlü¤e
girdi¤i 8 Temmuz 2006 tarihinden
31 Aral›k 2006 tarihine kadar, 27 seri no.lu Tebli¤’in 1 numaral› ekinde
örne¤i bulunan dilekçe ile gelir veya
kurumlar vergisi yönünden ba¤l› olduklar› vergi dairelerine baflvurarak,
tafl›tlar›n› bedelsiz devredecekleri il
özel idarelerine ve ilgili trafik flube veya bürosuna ibraz etmek üzere; 8
Temmuz 2006 tarihi itibar›yla yük ve
yolcu tafl›mac›l›¤› faaliyeti d›fl›nda bilanço esas›na göre defter tutmay› gerektiren baflkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolay› mükellef olmad›klar›na dair yaz› almalar› gerekmektedir.
b) Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti olmay›p, madde
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hükmünden faydalanmak isteyen tafl›t sahipleri ise, söz konusu yaz›y› almak için 27 seri no.lu Tebli¤ ekinde
örne¤i bulunan dilekçeyle her hangi
bir vergi dairesine baflvurabileceklerdir.
2- Trafik Tescil Kurulufluna Baflvuru
5535 say›l› Kanun’un 4. maddesine
göre; madde hükmünden yararland›r›larak hurdaya ç›karma ifllemlerine
tabi tutulacak tafl›tlar›n ilgili trafik sicilindeki kay›tlar› üzerindeki hacizlerden yaln›zca 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre tatbik edilmifl
olanlar kald›r›lacakt›r. Ancak, söz konusu tafl›tlar üzerinde üçüncü flah›slar taraf›ndan konulmufl olan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi
motorlu kara tafl›t›n›n il özel idaresine devrine engel teflkil edecek flerhlerin bulunmas› durumunda, bu flerhler
kald›r›lmad›kça mükellefler söz konusu hükümden yararland›r›lmayacakt›r. Bu sebeple, getirilen düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin bedelsiz devretmek istedikleri tafl›t üzerinde 6183 say›l› Kanun hükümlerine göre tatbik edilmifl hacizler d›fl›nda, üçüncü flah›slar taraf›ndan konulmufl bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz ve benzeri
flerhlerin bulunmad›¤›na dair trafik
tescil kuruluflundan belge (Tebli¤ 27,
ek 7) almalar› gerekmektedir. Bu belge herhangi bir tescil kuruluflundan
al›nabilecektir.
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‹lgili vergi dairesinden, 8 Temmuz
2006 tarihi itibar›yla yük ve yolcu tafl›mac›l›¤› faaliyeti d›fl›nda bilanço
esas›na göre defter tutmay› gerektiren baflkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolay› mükellef olmad›klar›na dair yaz› alan mükellefler, trafik
tescil kurulufluna 27 seri no.lu Tebli¤’in 2 numaral› ekinde yer alan dilekçe ile baflvuracaklard›r.
Motorlu kara tafl›t›n› 8 Temmuz
2006 tarihinden önce noter sat›fl senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluflunda adlar›na kay›t
ve tescil ettirmemifl olan mükellefler
ise, noter sat›fl senetlerinin bir örne¤ini söz konusu dilekçelerine ekleyeceklerdir.
3- ‹l Özel ‹darelerine Baflvuru
5535 say›l› Kanun’un 4. maddesinde herhangi bir belirleme yap›lmad›¤›ndan, mükellefler diledikleri il özel
idaresine tafl›tlar›n› bedelsiz teslim
edebileceklerdir.
Mükellefler vergi dairesinden ve
trafik tescil kuruluflundan söz konusu
yaz›lar› ald›ktan sonra, ilgili il özel idaresine, 27 seri no.lu Tebli¤’in 3 numaral› ekinde yer alan dilekçe ile baflvurarak tafl›tlar›n› teslim edeceklerdir.
Motorlu kara tafl›t›n› bu Kanun’un
yay›m› tarihinden önce noter sat›fl senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluflunda adlar›na kay›t
ve tescil ettirmemifl olan mükellefler
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ise söz konusu dilekçelerine noter sat›fl senedinin bir örne¤ini ekleyeceklerdir.
‹l özel idareleri taraf›ndan tafl›t›n
teslimi s›ras›nda 27 seri no.lu Tebli¤’in 4 numaral› ekinde yer alan bir
tutanak düzenlenecektir.
Tutanak üç nüsha düzenlenecek,
tutana¤›n iki nüshas›, biri ilgili trafik
tescil kurumuna verilmek üzere tafl›t›
teslim eden mükellefe verilecek, di¤er nüshas› ise il özel idaresi taraf›ndan muhafaza edilecektir.
4- Tafl›t›n Hurdaya Ayr›lmas›
Yukar›da belirtilen aç›klamalar do¤rultusunda tafl›tlar›n› il özel idarelerine teslim eden mükellefler, tafl›tlar›n›
hurdaya ay›rmak için, 27 seri no.lu
Tebli¤’in 5 numaral› ekinde örne¤i
yer alan dilekçe ve ekleriyle birlikte
herhangi bir trafik tescil kurulufluna
baflvuracaklard›r.
Motorlu kara tafl›t›n› bu Kanun’un
yay›m› tarihinden önce noter sat›fl senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluflunda adlar›na kay›t
ve tescil ettirmemifl olan mükelleflerin, madde hükmüne göre önce söz
konusu arac› adlar›na kay›t ve tescil
ettirmeleri gerekti¤inden, 27 seri
no.lu Tebli¤’in 6 numaral› ekinde örne¤i yer alan dilekçe ve ekleriyle birlikte noter sat›fl senedinde göstermifl
olduklar› ikamet veya ifl adreslerinin
bulundu¤u yerdeki tescil kurulufluna
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baflvurarak, tafl›tlar› adlar›na kay›t ve
tescil ettirdikten sonra hurdaya ay›rmalar› gerekmektedir.
Trafik tescil kurulufllar›nca, madde
hükmüne göre yap›lacak kay›t, tescil
ve hurdaya ay›rma ifllemleri s›ras›nda
tafl›ta ait motorlu tafl›tlar vergisi ilifli¤inin kesildi¤ine dair belge aran›lmayacakt›r.
C - Vergi Daireleri Taraf›ndan
Yap›lacak ‹fllemler
1- Mükellef Baflvurular› Üzerine
Yap›lacak ‹fllemler
Mükellefler taraf›ndan yukar›daki
bölümde aç›klanan flekilde gelir veya
kurumlar vergisi yönünden ba¤l› olduklar› vergi dairelerine baflvurulmas›
üzerine, vergi daireleri mükellefiyet
kay›tlar› üzerinde gerekli araflt›rmay›
yaparak, 8 Temmuz 2006 tarihi itibar›yla, yük ve yolcu tafl›mac›l›¤› faaliyeti d›fl›nda bilanço esas›na göre defter
tutmay› gerektiren baflkaca bir ticari
veya mesleki faaliyetten dolay› mükellef olmad›klar›na dair yaz› düzenleyerek mükellefe vereceklerdir.
Mükellefiyet kayd› bulunmayanlarca herhangi bir vergi dairesine baflvuru yap›labilece¤inden, bu flekilde yap›lan baflvurular üzerine vergi dairesi
baflvuru sahibinin öncelikle mükellefiyet kayd›n›n olup olmad›¤›n› araflt›racak, mükellefiyet kayd›n›n bulunmamas› veya 8 Temmuz 2006 tarihi itibar›yla, yük ve yolcu tafl›mac›l›¤› faali-
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yeti d›fl›nda bilanço esas›na göre defter tutmay› gerektiren baflkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolay›
mükellef olmad›¤›n› tespit etmesi halinde yaz›y› düzenleyerek mükellefe
vereceklerdir.
Madde hükmüne göre 6183 say›l›
Kanun’a göre konulan tüm hacizlerin
kald›r›lmas› gerekti¤inden, tafl›t›n
ba¤l› oldu¤u motorlu tafl›tlar vergi
dairesinden tafl›t üzerindeki 6183 say›l› Kanun’a göre hacizlerin kald›r›ld›¤›n› belirtir yaz› geldi¤inde, vergi daireleri gerekli ifllemleri tesis edecekler; ancak amme alaca¤›n›n borçlunun sair mal varl›¤›ndan tahsilini sa¤layacak tedbirleri de alacaklard›r.
2- Tafl›t›n Ba¤l› Bulundu¤u
Motorlu Tafl›tlar Vergi Dairesince
Yap›lacak ‹fllemler
‹lgili vergi daireleri taraf›ndan, trafik tescil kuruluflundan gelen tafl›t›n
hurdaya ayr›lmak suretiyle kay›t ve
tescilinin silindi¤ini belirten yaz› ve
ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler
ile vergi dairesi kay›tlar› karfl›laflt›r›larak bilgilerin do¤rulu¤u kontrol edilecektir. Bilgilerin do¤rulu¤u onayland›ktan sonra ilgili tafl›ttan dolay› motorlu tafl›tlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kiflilerin motorlu tafl›tlar vergisi mükellefiyetleri
sona erdirilecektir. Bu düzenleme
kapsam›nda bedelsiz olarak teslim
edilen tafl›tlara iliflkin olarak geçmifl
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dönemlerde tahakkuk etmifl ve ödenmemifl olan motorlu tafl›tlar vergisi ile
gecikme zamm›, gecikme faizi ve vergi cezalar› terkin edilecek, bu alacaklar nedeniyle 6183 say›l› Kanun hükümlerine göre mükellefin sair mal
varl›¤›na tatbik edilmifl olan hacizler
kald›r›lacak ve yap›lan ifllem sonucundan mükellefe bilgi verilecektir. Trafik tescil kurulufllar› taraf›ndan baflka
vergi dairelerince konulmufl hacizlerin kald›r›ld›¤›n›n da bildirilmesi halinde söz konusu bilgi ilgili vergi dairesine yaz›yla bildirilecektir.
Ayr›ca, bu hükme göre hurdaya
ay›rma ifllemine tabi tutulan tafl›tlar
için bu maddenin yürürlü¤e girmesinden önce veya sonra ödenen motorlu tafl›tlar vergisi, gecikme zamm›,
gecikme faizi ve vergi cezalar› mükelleflere iade edilmeyecektir.
D - ‹l Özel ‹dareleri Taraf›ndan
Yap›lacak Olan ‹fllemler
5535 say›l› Kanun’un 4. maddesine
göre; mükellefler tafl›tlar›n›, diledikleri il özel idarelerine bedelsiz teslim
edebileceklerdir.
Söz konusu tafl›tlar› il özel idarelerine bedelsiz teslim etmek isteyen tafl›t
sahipleri taraf›ndan verilen örne¤i 27
seri no.lu Tebli¤’in 3 numaral› ekinde
yer alan dilekçe üzerine, il özel idareleri kendilerine teslimi yap›lan tafl›t›
27 seri no.lu Tebli¤’in 4 numaral›
ekinde yer alan tutanakla teslim ala-
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caklard›r. ‹l özel idareleri taraf›ndan
teslim al›nan tafl›ta iliflkin tutanak üç
nüsha olarak düzenlenecektir.
Söz konusu tutana¤›n iki nüshas›, biri ilgili trafik tescil kurumuna verilmek
üzere tafl›t› teslim eden mükellefe verilecek, di¤er nüshas› ise il özel idaresi taraf›ndan muhafaza edilecektir.
E- Trafik Tescil Kurulufllar›
Taraf›ndan Yap›lacak ‹fllemler
1. Mükellef Baflvurular› Üzerine
Yap›lacak ‹fllemler
5535 say›l› Kanun’un 4. maddesinden yararlanmak üzere yap›lan mükellef baflvurular› üzerine, ilgili trafik
tescil kurulufllar› tafl›t üzerinde 6183
say›l› Kanun hükümlerine göre tatbik
edilmifl hacizler d›fl›nda, üçüncü flah›slar taraf›ndan konulmufl bulunan
mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz
gibi tafl›t›n hurdaya ayr›lmas›n› engelleyen flerhlerin bulunup bulunmad›¤›n› araflt›racaklard›r. Yap›lan araflt›rma
sonucunda söz konusu flerhlerin bulundu¤unun tespiti halinde, üçüncü
flah›slar taraf›ndan konulmufl bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya
haciz gibi flerhler kald›r›lmadan mükelleflere belge (Tebli¤ 27, ek 7) vermeyeceklerdir.
Bu belgeyi almak üzere; tafl›t tescil
belgesinde tafl›t sahibi olarak gözüken kifli veya kanuni vekili, 8 Temmuz
2006 tarihinden önce noter sat›fl senedi ile sat›n al›nm›fl ancak al›c›lar›
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ad›na tescil ettirilmemifl tafl›tlar için
al›c› kifli ya da kanuni vekili taraf›ndan herhangi bir tescil kurulufluna
müracaat edilebilecektir. Farkl› bir
tescil kurulufluna müracaat edilmesi
halinde, tafl›t›n kay›tl› bulundu¤u tescil kuruluflu ile en seri flekilde yaz›flma
yap›lacak ve belge müracaat edilen
tescil kuruluflunca düzenlenecektir.
Söz konusu Kanun’un 4. maddesinin 2. f›kras› hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler taraf›ndan
yap›lacak baflvurularda, ilgili trafik
tescil kurulufllar› mükelleflerden maddenin yürürlük tarihi olan 8 Temmuz
2006 tarihi öncesi noter sat›fl sözleflmesi isteyecekler, noter sat›fl sözleflmesi getirmeyen veya noter sat›fl
sözleflmesi bu tarihten sonra olan
mükelleflerle ilgili olarak bu kapsamda herhangi bir ifllem tesis etmeyeceklerdir.
Motorlu kara tafl›t›n› bu Kanun’un
yay›m› tarihinden önce noter sat›fl senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluflunda adlar›na kay›t
ve tescil ettirmemifl olan mükelleflerin 5535 say›l› Kanun’a göre hurdaya
ay›rmak üzere il özel idarelerine teslim ettikleri tafl›tlar›, Karayollar› Trafik
Yönetmeli¤i hükümlerine göre hurdaya ç›kar›lmadan önce, noter sat›fl
senedinde al›c›n›n beyan etmifl oldu¤u ikamet veya ifl adresinin bulundu¤u tescil kuruluflu taraf›ndan al›c›
ad›na tescil edilecektir.
Trafik tescil kurulufllar›nca madde
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hükmüne göre yap›lacak kay›t ve tescil ifllemleri s›ras›nda tafl›ta ait motorlu tafl›tlar vergisi ilifli¤inin kesildi¤ine
dair belge aran›lmayacakt›r.
Hurdaya ay›rma baflvurusu tafl›t›n
kay›tl› bulundu¤u trafik tescil kurulufluna yap›lm›fl ise, tafl›t›n bedelsiz
devredildi¤ine dair il özel idareleri taraf›ndan düzenlenen tutanak ve
ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler
ile bilgisayar ve dosya kay›tlar›ndaki
bilgilerin do¤rulu¤u karfl›laflt›r›lacakt›r. Söz konusu bilgilerin do¤rulu¤u
teyit edildikten sonra, Karayollar› Trafik Yönetmeli¤i’nin 39. maddesi hükümlerine göre tafl›t›n hurdaya ay›rma ifllemi yap›lacakt›r.
‹lgili trafik tescil kuruluflu taraf›ndan, hurdaya ayr›lma iflleminin tamamlanma tarihinden itibaren üç ifl
günü içerisinde tafl›t›n kay›tl› bulundu¤u motorlu tafl›tlar vergi dairesine,
tafl›t›n teslim edilmifl oldu¤u il özel
idare müdürlü¤üne ve hurdaya ay›rma müracaat›n›n yap›ld›¤› trafik tescil
kurulufluna, tafl›t›n hurdaya ayr›lmak
suretiyle kay›t ve tescilinin silindi¤ini
belirten bir yaz› gönderilecektir. Vergi dairesine gönderilen yaz›ya, “Hurdaya Ç›kar›lm›flt›r” damgas› vurulmufl
bulunan “Araç Trafik Tescil Müracaat
ve ‹fllem Formunun” onayl› bir örne¤i
eklenecektir.
Madde hükmüne göre 6183 say›l›
Kanun’a göre konulan tüm hacizlerin
kald›r›lmas› gerekti¤inden, tescil kurulufllar› haczi koyan idarelerden bil-

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 151
‹SMMMO Yay›n Organ›

dirim beklemeksizin hacizleri kald›racak ve tafl›t›n motorlu tafl›tlar vergisi
yönünden kay›tl› oldu¤u vergi dairesine yazd›klar› yaz›da kald›r›lan hacizlerle ilgili ayr›nt›l› bilgi vereceklerdir.
6183 say›l› Kanun hükümlerine göre haciz koyma ifllemleri belediyeler,
il özel idareleri, Gümrük ‹daresi, Sosyal Sigortalar Kurumu vb. kurum veya kurulufllar taraf›ndan da gerçeklefltirilebildi¤inden, söz konusu tahsil
daireleri taraf›ndan konulmufl hacizler varsa bunlar da kald›r›lacak ve hacizlerin kald›r›ld›¤› hususu tescil kurulufllar›nca ilgili tahsil dairesine ayr›ca
bildirilecektir.
Hurdaya ay›rma ifllemleri s›ras›nda
tafl›ta ait motorlu tafl›tlar vergisi ilifli¤inin kesildi¤ine dair belge aran›lmayacakt›r.
III- DE⁄ERLEND‹RME
5535 say›l› Kanun’un 4. maddesiyle, fiilen hurdaya ayr›ld›¤› halde vergi
borçlar› nedeniyle ilgili trafik kuruluflunda hurdaya ayr›lma ifllemi yap›lamayan tafl›tlar›n, tahakkuk etmifl ve
ödenmemifl olan motorlu tafl›tlar vergisi ile bu vergiye iliflkin gecikme
zamm›, gecikme faizi ve vergi cezalar› terkin edilmesi suretiyle hurdaya
ayr›lmas›na imkan sa¤lanm›flt›r. 5535
say›l› Kanun ile söz konusu düzenleme yap›lmadan önce de¤iflik gerekçelerle kullan›lamaz hale gelen herhangi bir motorlu kara tafl›t›n›n hurdaya ç›kar›labilmesi için ilgili tafl›t›n
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ödenmemifl motorlu tafl›tlar vergisi
borcunun bulunmamas› gerekmekteydi. Ödenmeyen motorlu tafl›tlar
vergisi ile gecikme zamlar› çok büyük
boyutlara ulaflm›fl ve vergi idaresi aç›s›ndan tahsili imkan› oldukça zor hal
alm›flt›r. Bu geliflme sözkonusu mükellefler için oldukça önemli bir f›rsatt›r.
Mükellefler taraf›ndan 5535 say›l›
Kanun’un 4. maddesinden faydalanmak üzere yap›lacak baflvurularda ifllem tarihi olarak il özel idaresine baflvuru tarihleri esas al›nacakt›r. Bu sebeple mükelleflerin 31 Aral›k 2006
tarihine kadar il özel idarelerine baflvurmalar› ve tafl›tlar›n› bedelsiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
Kanun’un 4. maddesinden yararlanmak için süresi içinde baflvuruda bulunmakla birlikte ifllemlerini tamamlamayan mükellefler madde hükmünden faydalanamayaca¤›ndan, bu durumda oldu¤u tespit edilenler hakk›nda motorlu tafl›t vergileri ile buna
ba¤l› gecikme faizi, gecikme zamm›
ve vergi cezalar›n›n takibine devam
edilece¤i tabiidir.
5535 say›l› Kanun’un 4. maddesine
göre; il özel idarelerinin madde kapsam›nda teslim ald›klar› hurda tafl›tlar›n sat›fllar›ndan elde ettikleri kazançlar her türlü vergi, resim ve harçtan
müstesna tutulmufltur. Öte yandan
bu faaliyetler ile ilgili olarak yap›lan
ifllemler ve düzenlenen ka¤›tlar her
türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulacakt›r.
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KAYNAKÇA
Resmi Gazete 8 Temmuz 2006 tarih ve 26222 say›.
Resmi Gazete 21 A¤ustos 2006 tarih ve 26266 say›.
Resmi Gazete 18 Temmuz 1997 tarih ve mükerrer 23053 say›l›
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TEKNOLOJ‹ GEL‹fiT‹RME
BÖLGELER‹NDE VERG‹
UYGULAMALARI
M. Sedat ÖZKANLI
Yeminli Mali Müflavir
Mehmet ÇALTEK‹N
Serbest Muhasebeci Mali Müflavir

I. ÖZ
eknoloji Gelifltirme Bölgeleri (Bölge) ile ilgili olarak bugüne kadar yap›lan
yasal düzenlemeler afla¤›daki gibidir:

T

• 26.06.2001 tarih ve 24454 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 4691 say›l›
Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu (Kanun)
• 19.06.2002 tarih ve 24790 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeli¤i (Yönetmelik)
• 28.10.2003 tarih KVK-1/2003-1/Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri – 1 nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri 1 (Sirküler 1)
• 02.01.2004 tarih ve 25334 (Mükerrer) say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan
5035 say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (5035 say›l› Kanun)
• 15.03.2004 tarih KVK-6/2004-4/Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri – 2 nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri 6 (Sirküler 6)
• 04.03.2005 tarih KVK –16/2005-4/Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri – 3 nolu
Kurumlar Vergisi Sirküleri 16 (Sirküler 16)
II. TANIMLAR
4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanununda konu ile ilgili tan›mlar
afla¤›daki flekilde yap›lm›flt›r.

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

A¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

154 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

a ) T e k n o l o j i G e l i fl t i r m e
ge): Yüksek/ileri teknoloji kullanan
ya da yeni teknolojilere yönelik firmalar›n, belirli bir üniversite veya yüksek
teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklar›ndan yararlanarak teknoloji veya yaz›l›m ürettikleri/gelifltirdikleri, teknolojik bir buluflu ticari bir ürün, yöntem
veya hizmet haline dönüfltürmek için
faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalk›nmas›na katk›da bulunduklar›, ayn› üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez
veya enstitüsü alan› içinde veya yak›n›nda; akademik, ekonomik ve sosyal
yap›n›n bütünleflti¤i siteyi veya bu
özelliklere sahip teknopark›,
b) Araflt›rma ve Gelifltirme (AR-GE):
Bilim ve teknolojinin geliflmesini sa¤layacak yeni bilgileri elde etmek veya
mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün
ve araçlar üretmek, yaz›l›m üretimi
dahil olmak üzere yeni sistem, süreç
ve hizmetler oluflturmak veya mevcut
olanlar› gelifltirmek amac› ile yap›lan
düzenli çal›flmalar›,
c) Üretim Birimleri: Bölge içerisinde
bu Kanunun amac›na uygun olarak
faaliyette bulunan gerçek veya tüzel
kiflilerce kurulan veya kullan›lan, yeni
ve yüksek teknolojilere dayal› ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini,
d) Yenilik: Bir fikri; sat›labilir, yeni ya
da gelifltirilmifl bir ürün ya da mal ve
hizmet üretiminde kullan›lan yeni ya
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B ögelifltirilmifl
l g e s i ( bir
B öyöntem
lda
haline dönüfltürmeyi,
e) Üründe Yenilik: Teknolojik aç›dan
yeni ürün, önceki ürün kufla¤›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda malzemesi, parçalar›
ve yerine getirdi¤i ifllevler aç›s›ndan
öze iliflkin, teknolojik farklar gösteren
bir ürünü,
f) Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da gelifltirilmifl ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle
üretilmesinde kullan›lan yöntemi,
g) Yönetici fiirket: Bu Kanuna uygun
ve anonim flirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve iflletmesinden sorumlu flirketi,
h) Yaz›l›m: Bir bilgisayar, iletiflim cihaz› veya bilgi teknolojilerine dayal› bir
di¤er cihaz›n çal›flmas›n› ve kendisine
verilen verilerle ilgili gereken ifllemleri
yapmas›n› sa¤layan komutlar dizisinin veya programlar›n ve bunlar›n
kod listesini, iflletim ve kullan›m k›lavuzlar›n› da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü,
‹fade eder.
III. BÖLGEDE FAAL‹YET GÖSTERECEK
GEL‹R VE KURUMLAR VERG‹S‹
MÜKELLEFLER‹ AÇISINDAN
VERG‹ UYGULAMALARI
1. Gelir ve Kurumlar Vergisi ‹stisnas›
Bu istisna 4691 say›l› Teknoloji Ge-
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lifltirme Bölgeleri Kanununa 5035 say›l› Kanun’ un 44’ üncü maddesi ile
eklenen Geçici 2. maddede düzenlenmifl bulunmaktad›r:
“Geçici Madde 2 – Yönetici flirketlerin bu Kanun uygulamas› kapsam›nda elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhas›ran bu bölgedeki yaz›l›m ve ARGE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar› 31.12.2013 tarihine kadar
gelir ve kurumlar vergisinden müstesnad›r.
Teknoloji Gelifltirme Bölgesinde faaliyette bulunan giriflimcilerin kazançlar›n›n gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulundu¤u süre içerisinde münhas›ran bu Bölgelerde
ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, ifl uygulamalar›, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yaz›l›m› fleklindeki teslim ve hizmetleri katma de¤er vergisinden müstesnad›r.
Bölgede çal›flan araflt›rmac›, yaz›l›mc› ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnad›r. Yönetici flirket, ücreti gelir
vergisi istisnas›ndan yararlanan kiflilerin bölgede fiilen çal›fl›p çal›flmad›¤›n›
denetler. Bölgede fiilen çal›flmayanlara istisna uyguland›¤›n›n tespit edilmesi halinde, ziya u¤rat›lan vergi ve
buna iliflkin cezalardan yönetici flirket
de ayr›ca sorumludur.
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Bu madde hükümleri TÜB‹TAKMarmara Araflt›rma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici flirketi,
bu bölgede faaliyet gösteren Gelir ve
Kurumlar Vergisi mükellefleri ile bölgede çal›flan araflt›rmac›, yaz›l›mc› ve
AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri bak›m›ndan da uygulan›r.”
Madde hükmünden de anlafl›laca¤› üzere Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhas›ran bu bölgedeki yaz›l›m ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar›
31.12.2013 tarihine kadar gelir ve
kurumlar vergisinden müstesnad›r.
Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin bu kapsam d›fl›nda ancak, normal ticari ifllemleri kapsam›nda elde
edecekleri di¤er gelirleri ile ola¤and›fl› gelirlerinin istisna kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir. Bu
kapsamda nakitlerin de¤erlendirilmesi sonucu oluflan faiz gelirleri, yabanc› para cinsinden aktifler
dolay›s›yla oluflan kur farklar›, iktisadi k›ymetlerin elden ç›kar›lmas›ndan do¤an gelirler istisna kapsam›nda de¤erlendirilmez.
Mükelleflerin bölgede faaliyete
geçtikleri tarih itibariyle tamamlam›fl
olduklar› yaz›l›m ve AR-GE’ ye dayal›
projelerden elde edecekleri kazançlar›n istisna kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir.
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projelere ait
D i ¤ e r t a r a f t a n , m ü k e l l etisna
f l e rkapsam›nda
i n b ö l g eolacak
iliflkilend e f a a l i y e t e g e ç m e d e n giderlerin
ö n c e bdi¤er
a fl l afaaliyetlerle
matrah›n
y › p , b ö l g e d e f a a l i y e t e g dirilmesi,
e ç t i k t ebeyan
n s o edilecek
nrada devam ettirdikleri yaz›l›m ve AR- hatal› tespitine yol açacakt›r.
GE’ ye dayal› projelerden sa¤lad›klar›
Kazanc› istisna kapsam›nda olan
kazanc›n ancak, projenin bölgede projelerin zararla sonuçlanmas› halingerçeklefltirilen k›sm›na iliflkin kazanç de bu zararlar›n di¤er faaliyetlerden
k›sm› istisnadan yararlanabilecektir.
elde edilen kazançlardan indirilmesi
Elde edilen kazanc›n ne kadar›n›n mümkün de¤ildir.
bölgede gerçeklefltirilen çal›flmalara
‹stisnadan yararlanacak kazanc›n
iliflkin oldu¤u, bölgede faaliyete bafl- tespiti aç›s›ndan, mükelleflerin muhalanmas›ndan sonra ortaya ç›kan mali- sebe kay›tlar›n› istisna kapsam›na giyetin projenin bafllang›c›ndan ta- ren üretim faaliyetlerine iliflkin kamamlanmas›na kadar geçen dönem- zançlar ile istisna kapsam›nda de¤erde oluflan maliyete oran› kullan›lmak lendirilmeyecek faaliyetlerinden elde
suretiyle belirlenebilece¤i; daha sa¤- ettikleri kazançlar›n›n ayr›m›n› yapal›kl› bir sonuç verecekse, mükellefle- bilecek flekilde tutmalar› gerekmekterin baflka bir yöntem kullanmak sure- dir.
tiyle de (kullan›lan direkt iflgücü mik- 2. KDV ‹stisnas›
tar› gibi) bu ayr›m› yapabilmelerinin
3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi
mümkün oldu¤u Sirküler 1 de belirtil- Kanunu’ na 5035 say›l› Kanunun 11
mifltir.
inci maddesiyle eklenen ve 1.1.2004
Kanun’ da yer alan istisna, bir ka- tarihinden geçerli olarak yürürlü¤e
zanç istisnas›d›r. Dolay›s›yla, istisna giren geçici madde 20 de :
kapsam›nda olan projeler ile ilgili ola“1. 4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme
rak elde edilen has›lattan proje mali- Bölgeleri Kanununa göre teknoloji
yetinin düflülmesi sonucu bulunacak gelifltirme bölgesinde faaliyette bulukazanc›n tamam› vergiden istisna nan giriflimcilerin kazançlar›n›n gelir
olacakt›r.
veya kurumlar vergisinden istisna bu‹stisna kazanc›n ve bu ba¤lamda lundu¤u süre içinde münhas›ran bu
gelir veya kurumlar vergisi matrah›- bölgelerde ürettikleri ve sistem yönen›n tespiti aç›s›ndan, istisna kapsa- timi, veri yönetimi, ifl uygulamalar›,
m›nda olan faaliyetler ile di¤er fa- sektörel, internet, mobil ve askeri koaliyetlere iliflkin has›lat, maliyet muta kontrol uygulama yaz›l›m› flekve gider unsurlar›n›n ayr› ayr› iz- lindeki teslim ve hizmetleri katma delenmesi gerekmektedir. Kazanc› is- ¤er vergisinden müstesnad›r.
A¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 157
‹SMMMO Yay›n Organ›

Maliye Bakanl›¤›; program ve lisans
türleri itibar›yla istisnadan yararlan›lacak bedele iliflkin olarak asgari s›n›r
belirlemeye, istisna uygulanacak yaz›l›m programlar›n› tan›mlamaya ve uygulamaya iliflkin usul ve esaslar› tespit etmeye yetkilidir.”
denmektedir.
Burada yer alan istisna kapsam›ndaki teslim ve hizmetler için yüklenilen KDV nin indirimi de mümkün olmad›¤›ndan sözkonusu KDV maliyet
ya da gider olarak de¤erlendirilmektedir.
Ancak mükelleflerin yine 3065 Say›l›
Katma De¤er Vergisi Kanunu’ nun ‹stisnadan Vazgeçme ile ilgili afla¤›da
yer alan 18. maddesi uyar›nca sözkonusu istisnadan vazgeçerek teslim ve
hizmetlerinde KDV hesaplamas›, buna mukabil de al›fllar›ndaki KDV ni de
indirim konusu yapmas› mümkündür.
“‹stisnadan Vazgeçme
Madde 18 : 1.Vergiden istisna edilmifl ifllemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yaz›l› baflvuruda bulunarak,
belirtecekleri ifllem türleri için vergiye
tâbi tutulmalar›n› talep edebilirler. Bu
talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe
tarihinden sonra ifa edilen ifllemlerin
tamam›n› kapsamas› flartt›r. fiu kadar
ki, mükellefiyetin devam etmekte
olan ifllemlere flümulü yoktur.
2. Kamu menfaatine yararl› dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi mu-
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afiyeti tan›nan vak›flar›n kurulufl
amaçlar›na uygun olarak iflletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri teslim ve hizmetlere iliflkin istisnalar hariç olmak üzere, 17 nci maddenin (1)
ve (2) numaral› f›kralar›yla (3) numaral› f›kran›n (a) ve (4) numaral› f›kran›n (e) bentlerinde yaz›l› istisnalar
hakk›nda yukar›daki (1) numaral› f›kra hükmü uygulanmaz.
3. ‹stisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi
mükellefiyetleri talep tarihinden itibaren tesis olunur. Bu flekilde mükellef
olanlar üç y›l geçmedikçe mükellefiyetten ç›kamazlar. Mükellefler üç y›ll›k sürenin bitiminden önce mükellefiyetten ç›kma talebinde bulunmad›klar› takdirde mükellefiyet yeniden üç
y›l süre ile uzat›lm›fl say›l›r.”
3. Yönetici fiirketlerin Kurumlar
Vergisi istisnas›
Yönetici flirketlerin istisna edilen kazançlar›; 4961 say›l› Kanun kapsam›nda bölgenin kurulmas›na, yönetilmesine ve iflletilmesine iliflkin faaliyetlerden kaynaklanan kazançlard›r.
4691 say›l› Kanuna eklenen geçici
2 nci maddede yer alan istisna, bir
kazanç istisnas›d›r. Dolay›s›yla, istisna
kapsam›ndaki faaliyetlerden elde edilen has›lattan bu faaliyetler nedeniyle
yüklenilen gider ve maliyet unsurlar›n›n düflülmesi sonucu bulunacak kazanc›n tamam› istisna olacakt›r.
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‹ s t i s n a k a z a n c › n v e b u bvergisi
a ¤ l a beyannamesinin
mda ku“Zarar Olsa
r u m l a r v e r g i s i m a t r a h › n › Dahi
n t e‹ndirilecek
s p i t i a ç ‹stisnalar”
›bölüs › n d a n , K a n u n u y g u l a m a smünde
› k a pyer
s aalan
m › n“Teknoloji
Gelifltirda bulunan ve bulunmayan has›lat, me Bölgelerinde Elde Edilen Kamaliyet ve gider unsurlar›n›n ayr› ayr› zançlar” sat›r›nda gösterilir.
izlenmesi gerekmektedir. Kazanc› is‹stisnaya tabi faaliyetin zararla sotisna kapsam›nda olan faaliyetlere ait nuçlanmas› halinde, zarar tutar› “kagiderlerin di¤er faaliyet ve gelirlerle nunen kabul edilmeyen giderler “
iliflkilendirilmesi, beyan edilecek matsat›r›nda gösterilir.
rah›n hatal› tespitine yol açacakt›r.
4. Ar-Ge ‹ndirimi
Kanun uygulamas› kapsam›nda isMükelleflerin iflletmeleri bünyesintisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanmas› halinde bu zararlar›n di¤er de gerçeklefltirdikleri münhas›ran yekazançlardan indirilmesi mümkün de- ni teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik
araflt›rma ve gelifltirme harcamalar›
¤ildir.
Yönetici flirketlerin Kanun uygula- tutar›n›n % 40 › oran›nda hesaplanamas› kapsam›ndaki faaliyetleri d›fl›n- cak Ar-Ge indiriminin gelir ve kurumdaki di¤er normal ticari ifllemleri kap- lar vergisi matrah›ndan indirilmesi
sam›nda elde edecekleri gelirleri ile mümkündür. (193 say›l› GVK md :
ola¤and›fl› gelirlerinin istisna kapsa- 89/9 ve 5520 say›l› KVK md:10/1)
m›nda de¤erlendirilmesi mümkün de86 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Teb¤ildir. Bu kapsamda nakitlerin de¤er- li¤inin “VI - E. Teknokentlerde Yap›lendirilmesi sonucu oluflan faiz gelir- lan Ar-Ge Harcamalar›” bölümünde,
leri, yabanc› para cinsinden aktifler “Ar-Ge indirimi uygulamas› aç›s›ndolay›s›yla oluflan kur farklar›, iktisadi dan, Ar-Ge departman›n›n bulunduk›ymetlerin elden ç›kar›lmas›ndan do- ¤u yerin öneminin bulunmad›¤›, fir¤an gelirler istisna kapsam›nda de- man›n faaliyet yeri olmas› flart›yla,
¤erlendirilmez.
gerek firma merkezinin bulundu¤u
Yönetici flirketlerin istisna kapsam›- yerde veya ayr› bir yerde, gerekse
na giren kazançlar›n› da¤›tmalar› ha- teknokentlerde kurulan Ar-Ge delinde, Gelir Vergisi Kanununun 94/6- partmanlar›nda yap›lan harcamalarb maddesi gere¤ince gelir vergisi tev- dan Tebli¤de belirtilen kriterlere
kifat› yapmalar› gerekir.
uyanlar›n Ar-Ge indirimi kapsam›nda
Yönetici flirketler ile bölgede faali- oldu¤u” ifade edilmifl ve Kurumlar
yette bulunan mükelleflerin istisna Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin
kapsam›ndaki kazançlar›, kurumlar son f›kras›nda yer alan “kurumlar›n
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kurumlar vergisinden istisna edilen
kazançlar›na iliflkin ödemelerin kurum kazanc›ndan gider olarak indirilmesinin kabul edilemeyece¤i” hükmüne at›f yap›larak; “teknokentlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazanç do¤mas› ve bu kazançla ilgili
olarak 4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2’nci
maddesinde öngörülen istisnadan
yararlan›lacak olmas› durumunda, istisna uygulanacak kazanc›n elde edilmesine yönelik olarak yap›lan harcamalar›n Ar-Ge indirimi kapsam›nda
de¤erlendirilmeyece¤i, di¤er bir ifadeyle, kazanc›na istisna uygulanacak
Ar-Ge faaliyetleri için yap›lan harcamalar›n Ar-Ge indiriminden yararlanmas›n›n söz konusu olmad›¤›” belirtilmifltir. Ayn› bölümde, “teknokentlerde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin iflletmenin kendi faaliyetiyle
ilgili olmas› ve 4691 say›l› Kanunla öngörülen istisnaya konu olmamas› durumunda, bu tür harcamalar›n Ar-Ge indirimi kapsam›nda
de¤erlendirilece¤i, Teknokentlerde yürütülen ve Ar-Ge indiriminden yararlan›lan proje sonucunda
elde edilen ürünün veya hakk›n
sat›lmas› durumunda, giderleri di¤er kazançlardan indirim konusu
yap›lm›fl olan bu proje dolay›s›yla
elde edilen kazançla ilgili olarak
4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme
Bölgeleri Kanununun Geçici 2’nci
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maddesinde öngörülen istisnadan yararlan›lmas› söz konusu olmayaca¤›” hüküm alt›na al›nm›flt›r.
86 No.lu Kurumlar Vergisi Genel
Tebli¤inde Ar-Ge Faaliyetinin S›n›r› ile
D›flar›dan Sa¤lanan Fayda ve Hizmetler afla¤›daki flekilde tan›mlanm›flt›r:
“Ar-Ge Faaliyetinin S›n›r› : Ar-Ge faaliyeti, esas itibariyle denemelerin son
buldu¤u, ilk üretimin yap›ld›¤› aflamada sona erer. Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir
aflamaya geldi¤i andan itibaren ArGe projesi bitmifl say›l›r. Bu tarihten
sonra yap›lan harcamalar Ar-Ge harcamas› kapsam›nda de¤erlendirilmez
Tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen ürünün gelifltirilmesi amac›yla yap›lacak çal›flmalar, yeni Ar-Ge
projesi olarak de¤erlendirilir. Nihai ürünün oluflturulmas› aflamas›nda
elde edilen ürünlerin kullan›labilirli¤ini ölçmek ve gerekti¤inde de¤ifliklik
yap›lmak üzere iflletme içinde veya
d›fl›nda test edilmesi amac›yla yap›lan
harcamalar Ar-Ge faaliyeti kapsam›ndad›r. Ancak, ticari üretimin planlanmas› ve seri üretim sürecine iliflkin
harcamalarla, ürünün tan›t›lmas›
amac›yla üretilip da¤›t›lan numuneler
için yap›lan harcamalar Ar-Ge faaliyeti kapsam› d›fl›ndad›r.
D›flar›dan Sa¤lanan Fayda ve Hizmetler : Normal bak›m ve onar›m giderleri d›fl›nda Ar-Ge faaliyetleriyle ile ilgili
olarak iflletme d›fl›nda yerli veya ya-
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banc› di¤er kurum ve kurulufllardan
mesleki veya teknik destek al›nmas›
veya bunlara yapt›r›lan analizlerle ilgili olarak yap›lan ödemelerle, bu mahiyetteki di¤er ödemelerdir.”
Yine ayn› tebli¤de D›flar›dan Sa¤lanan Fayda ve Hizmetler ile ilgili olarak afla¤›da belirtilen aç›klama da yer
almaktad›r. Bu durumda Bölge’ de
yer alan bir firman›n müflterisi için
bu kapsamda yapaca¤› Ar-Ge çal›flmas›; müflterisi için Ar-Ge ‹ndiriminden yararlanaca¤› bir gider unsuru olacakt›r.
“Ar-Ge faaliyetinin esas itibariyle iflletme bünyesinde yap›lmas› gerekmektedir. Fiili kullan›m durumunun
tespit edilmesi ve ortak giderlerin de
buna göre paylaflt›r›lmas› flart›yla bir
kuruma ait oldu¤u halde di¤er kurumlarla ortak kullan›lan Ar-Ge departman›nda yap›lan Ar-Ge faaliyetleri iflletme bünyesinde yap›lm›fl say›l›r.
‹flletmenin organizatörlü¤ünde olmak flart›yla, kamu kurum ve kurulufllar›na ait Ar-Ge merkezleriyle üniversiteler bünyesinde yap›lan Ar-Ge faaliyetleri de bu kapsamda bulunmaktad›r.
Ancak, Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi esnas›nda, proje baz›nda yerli ve yabanc› teknik personelden mesleki ve teknik destek al›nmas› veya
baz› analizlerin d›flar›da yapt›r›lmas›
halinde bunlarla ilgili olarak yap›lan
ödemeler de Ar-Ge harcamas› kapsam›nda de¤erlendirilecektir.”
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5. Ar-Ge Faaliyetinden Do¤an
Kazançlarda Vergi ‹stisnas›n›n
S›n›rlar›
Konuya iliflkin olarak yay›nlanan Sirküler 16 da; mükelleflerin iflletmeleri
bünyesinde gerçeklefltirdikleri münhas›ran yeni teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik araflt›rma ve gelifltirme
harcamalar› üzerinden hesaplanacak
Ar-Ge indiriminin uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar›n 86 Say›l› Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i ile düzenlenmifl oldu¤u ifade edilerek “teknokentlerde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin iflletmenin kendi faaliyetiyle ilgili olmas› ve 4691 say›l› Kanunla öngörülen istisnaya konu olmamas› durumunda, bu tür harcamalar›n Ar-Ge
indirimi kapsam›nda de¤erlendirilece¤i, Teknokentlerde yürütülen ve ArGe indiriminden yararlan›lan proje
sonucunda elde edilen ürünün veya
hakk›n sat›lmas› durumunda, giderleri di¤er kazançlardan indirim konusu
yap›lm›fl olan bu proje dolay›s›yla elde edilen kazançla ilgili olarak 4691
say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri
Kanununun Geçici 2’nci maddesinde
öngörülen istisnadan yararlan›lmas›
söz konusu olmayaca¤›” belirtilmifltir.
Bu ifadelerden anlafl›ld›¤› üzere ArGe kazanc› istisnas› ve Ar-Ge indirimi
ayn› nitelikteki faaliyetlere iliflkin olup
birinden faydalanma halinde di¤erinden yararlanma söz konusu olmayacakt›r. Bu anlay›fl 86 Say›l› Kurumlar
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Vergisi Genel Tebli¤inde yer alan tan›mlar›n Teknoloji Bölgeleri Kanununda geçen terimler için de geçerli
oldu¤unu göstermektedir. Esasen
pozitif hukukta bir terimin iki ayr› anlamda kullan›lmas› genellik ve eflitlik
temel kurallar›n› ortadan kald›raca¤›
ve keyfili¤e yol açaca¤›ndan aksini
kabul etmek sözkonusu olamaz.
86 Say›l› Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inin III. Kapsam bölümünde:
Afla¤›da belirtilen amaçlara yönelik
faaliyetler Ar-Ge faaliyetleridir.
1- Bilimsel ve teknolojik alanlardaki
belirsizlikleri gidermek ve bunlar› ayd›nlatmak amac›yla, bilim ve teknolojinin geliflmesini sa¤layacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi.
2- Yeni üretim yöntem, süreç ve ifllemlerinin araflt›r›lmas› veya gelifltirilmesi.
3- Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, ifllemler, sistemler gelifltirilmesine yönelik olarak yeni
yöntemler gelifltirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi.
4- Bir ürünün maliyetini düflürücü, kalite, standart veya performans›n› yükseltici yeni tekniklerin / teknolojilerin
araflt›r›lmas›.
5- Yeni ve özgün tasar›ma dayanan
yaz›l›m faaliyetleri.
Denilerek Ar-Ge faaliyetleri tan›mlanm›fl ve ard›ndan hangi faaliyetlerin
bu kapsamda olmad›¤› tek tek say›lm›flt›r. Buna göre:
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• Pazar araflt›rmas› ya da sat›fl promosyonu,
• Kalite kontrol,
• Sosyal bilimlerdeki araflt›rmalar,
• Petrol, do¤algaz, maden rezervleri
arama ve sondaj faaliyetleri,
• ‹cat edilmifl ya da mevcut gelifltirilmifl süreçlerin kullan›m›,
• Biçimsel de¤ifliklikler (Tebli¤in III-A
bölümündeki amaçlara yönelik olmayan flekil, renk, dekorasyon vb. gibi
estetik ve görsel de¤ifliklikler),
• Bilimsel ve teknolojik yenilik do¤urmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analizler için kullan›lan
program, yaz›l›m vs, üretilen prototiplerin rutin ayarlamalar›),
• ‹lk kurulufl aflamas›nda kurulufl ve
örgütlenmeyle ilgili araflt›rma giderleri,
• Proje sonucunda gelifltirilen ürüne
iliflkin fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas›na yönelik çal›flmalar,
• Numune verilmek amac›yla prototiplerden kopyalar ç›kar›l›p da¤›t›lmas› ve reklâm amaçl› tüketici testleri,
Ar-ge faaliyeti kapsam› d›fl›nda kabul
edilmifltir.
Ayn› Tebli¤in C. Ar-Ge Faaliyetinin
S›n›r› adl› bölümünde de:
“Ar-Ge faaliyeti, esas itibariyle denemelerin son buldu¤u, ilk üretimin yap›ld›¤› aflamada sona erer. Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen ürünün
pazarlanabilir aflamaya geldi¤i andan
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itibaren Ar-Ge projesi bitmifl say›l›r.
Bu tarihten sonra yap›lan harcamalar
Ar-Ge harcamas› kapsam›nda de¤erlendirilmez Tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen ürünün gelifltirilmesi amac›yla yap›lacak çal›flmalar,
yeni Ar-Ge projesi olarak de¤erlendirilir. Nihai ürünün oluflturulmas› aflamas›nda elde edilen ürünlerin kullan›labilirli¤ini ölçmek ve gerekti¤inde
de¤ifliklik yap›lmak üzere iflletme içinde veya d›fl›nda test edilmesi amac›yla yap›lan harcamalar Ar-Ge faaliyeti
kapsam›ndad›r. Ancak, ticari üretimin planlanmas› ve seri üretim sürecine iliflkin harcamalarla, ürünün tan›t›lmas› amac›yla üretilip da¤›t›lan numuneler için yap›lan harcamalar ArGe faaliyeti kapsam› d›fl›ndad›r. Tebli¤in III-A bölümünde belirtilen amaçlara yönelik olmay›p, mevcut teknolojinin kullan›lmas› ile elde edilen, flekil
ve esteti¤e yönelik de¤ifliklikler Ar-Ge
faaliyeti kapsam› d›fl›ndad›r. “ denilerek Ar-Ge faaliyetinin nerde bafllad›¤›
ve nerede sona erdi¤i aç›klanm›fl bulunmaktad›r.
Bu aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere Ar-Ge faaliyeti sonunda elde edilen ürünün pazarlama
ve sat›fl› Ar-Ge faaliyeti kapsam›nda kabul edilmemekte ve 5035 say›l› Kanun ile 4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanununa
eklenen geçici 2 nci maddede yer
alan istisna kapsam› d›fl›nda kalmaktad›r.
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Bununla birlikte Ar-Ge firmalar›n›n,
fabrikalar›n üretim kapasite ve yeteneklerini art›rmak için belirli makine
veya teçhizat üzerinde yapt›klar› çal›flmalar ve sonucunda bu amaçla
makinaya yapt›klar› ekleme veya de¤iflikliklerin Ar-Ge faaliyeti tan›m›
kapsam›na girdi¤i dikkate al›n›rsa
vergi idaresinin seri üretimden kast›n›n Ar-Ge çal›flmalar› sonucu edinilen
bilgi ile de¤ifltirilen bu makine ve teçhizat olmay›p de¤ifltirilen bu makina
ve teçhizatla di¤er herhangi bir mal›n
toplu üretimi oldu¤u sonucuna var›lmas› Kanunun lafz›na ve amac›na uygun görünmektedir.
Sonuç olarak:
a) Ar-Ge çal›flmas› sonucu elde edilen
bilginin bir veya daha fazla firmaya
sat›fl›,
b) Firmalar›n üretim araçlar› üzerinde
Ar-Ge faaliyeti ile gerçeklefltirilen iyilefltirme veya de¤ifliklikler veya yeni
üretim arac› gelifltirilmesi iflleri,
Ar-Ge faaliyeti kapsam›nda say›lmal›d›r. Ancak Ar-Ge çal›flmas› sonucu elde edilen yeni bir mal›n, üretimde kullan›lmak üzere seri üretimi yap›lmas› ve sat›fl› halinde bu iflin Ar-Ge
kapsam›nda say›l›p say›lmayaca¤› hususu çok hassas bir konu olup her
olay›n teknik bazda ayr› ayr› incelenerek karar verilmesi gerekir. Burada
dikkat edilecek nokta Ar-Ge faaliyeti
sonunda elde edilen baz› ürünlerin
bilgi sat›fl› biçiminde pazarlamas›n›n
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mümkün olmamas› ve ancak bir
maddi ürün içinde teslim edilebilmesi
halidir. Kanaatimizce böyle durumlarda da Ar-Ge faaliyeti oldu¤unun kabul edilmesi gerekir. Ancak bu durumda uygulanacak ölçü aç›k olmad›¤›ndan; bu nedenle tereddüt konusu
olaylarda ilgili firman›n vergi idaresine baflvurup özelge talep etmesi en
do¤ru yol olarak görünmektedir.
6. Ba¤›fl ve Yard›mlar
Konu ile ilgili en son düzenleme Sirküler 16 da afla¤›da aç›kland›¤› flekliyle yer alm›flt›r.
“5035 say›l› Kanunla 4691 say›l›
Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanununa eklenen geçici 2 nci maddesiyle
düzenlenen teknoloji gelifltirme bölgelerinde uygulanacak vergi istisnas›
uygulamas›na iliflkin aç›klamalar 6
Numaral› Kurumlar Vergisi Sirkülerinde yap›lm›flt›r. Sirkülerin “4.2. Ba¤›fl
ve Yard›mlar ile Ödenen Destekleme
Primlerinin Kazanç Tespitinde Dikkate Al›n›p Al›nmayaca¤›” bafll›kl› bölümünde, “bölgede faaliyet gösteren
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine herhangi bir karfl›l›k beklemeksizin
TÜB‹TAK ve benzeri kurumlar taraf›ndan yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar›n, Kurumlar Vergisi Kanununun 1 nci maddesinde yer alan kurum kazanc›n›n
gelir vergisi mevzuuna giren gelir unsurlar›ndan terekküp edece¤ine yönelik hüküm gere¤ince vergiye tabi
olacak kazanc›n tespitinde dikkate
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al›nmayaca¤›” belirtilmifltir. Ancak,
konuyla ilgili olarak 86 s›ra numaral›
Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i ile “di¤er kurumlardan geri ödeme kofluluyla sermaye deste¤i olarak sa¤lanan yard›mlar›n borç mahiyetinde oldu¤undan ticari kazanca dahil edilmesinin söz konusu olmad›¤›, ilgili
mevzuat çerçevesinde hibe fleklinde
sa¤lanan destek tutarlar› ile di¤er kurumlardan bu mahiyette sa¤lanacak
her türlü destek tutarlar›n›n ticari kazanc›n bir unsuru olarak kazanca dahil edilece¤i” fleklinde aç›klama yap›lm›fl oldu¤undan, uygulama Tebli¤le
yap›lan düzenlemeye göre yap›lacak
olup dolay›s›yla 6 numaral› Kurumlar
Vergisi Sirkülerinin yukar›daki bölümünde yer alan görüfl de¤ifltirilmifltir.
Di¤er taraftan, teknoloji gelifltirme
bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar›n 4691 say›l› Kanunun Geçici 2 nci maddesinde öngörülen istisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine di¤er kurumlar taraf›ndan
hibe fleklinde sa¤lanan destekler
söz konusu istisna kapsam›nda
de¤erlendirilecek olup, bu mahiyetteki desteklerin firmalar›n di¤er faaliyetlerinden do¤an kazanca dahil edilerek vergilendirilmesi
söz konusu de¤ildir.”
Ayr›ca; Bölgede AR-GE faaliyetinde bulunan kifli, kurum ve kurulufllara makbuz karfl›l›¤› yap›lan ba¤›fl ve
yard›mlar, gelir ve kurumlar vergisi
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m a t r a h › n › n t e s p i t i n d e i i l n›,
g i lnitelik
i m ave
d dçal›flma
e l e r - sürelerini ayl›k
d e b e l i r t i l e n o r a n d a k i b öolarak
l ü m belirleyip
ü i ç i n yönetici
i n - flirkete onaylatmalar› ve ayl›k olarak Maliye Badirim konusu yapabilir.
Bölgede yaz›l›m faaliyetinde bu- kanl›¤›na beyanda bulunmalar› gelunan kifli, kurum ve kurulufllara yap›- rekti¤i belirtilmifltir. Bu konularla ilgili
lacak ba¤›fl ve yard›mlar›n gider ola- yaz›flmalar›n, ba¤l› bulunulan vergi
rak dikkate al›nmas› mümkün de¤il- dairesi ile yap›lmas› gerekmektedir.
IV. BÖLGEDE GÖREV YAPACAK
dir.
ARAfiTIRMA, AR-GE VE YAZILIM PER7. Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri
SONEL‹N‹N GEL‹R VERG‹S‹ ‹ST‹SNASI
Yönetmeli¤i Hükümlerine Göre
26.6.2001 tarihli ve 4691 say›l›
Bildirim ve Beyan›n Yap›lmas›
Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri KanuGereken Yer
nuna 5035 say›l› kanunla eklenen
Konu ile ilgili olarak Sirküler 1 de afla¤›daki geçici 2. maddede:
afla¤›ad yer alan aç›klama yap›lm›flt›r.
“GEÇ‹C‹ MADDE 2. - Yönetici flirTeknoloji Gelifltirme Bölgeleri Uygula- ketlerin bu Kanun uygulamas› kapsama Yönetmeli¤inin 37/(a) maddesin- m›nda elde ettikleri kazançlar ile bölde, yönetici flirketin kuruluflunun Ti- gede faaliyet gösteren gelir ve kucaret Sicil Gazetesi’nde ilan›ndan rumlar vergisi mükelleflerinin, münsonra Maliye Bakanl›¤›na baflvuruda has›ran bu bölgedeki yaz›l›m ve ARbulunmas› gerekti¤i, 37/(b) madde- GE faaliyetlerinden elde ettikleri kasinde ise bölgede yer alan gelir ve ku- zançlar› 31.12.2013 tarihine kadar
rumlar vergisi mükelleflerinin, mün- gelir ve kurumlar vergisinden müsteshas›ran bu bölgedeki yaz›l›m ve AR- nad›r.
GE’ye dayal› üretim faaliyetlerinden
Bölgede çal›flan araflt›rmac›, yaz›elde ettikleri kazançlar›n›n, gelir ve l›mc› ve AR-GE personelinin bu gökurumlar vergisinden müstesna tutu- revleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013
labilmesi için Maliye Bakanl›¤›na bafl- tarihine kadar her türlü vergiden
vuruda bulunmalar› gerekti¤i, bu müstesnad›r. Yönetici flirket, ücreti
baflvuruya yönetici flirketten al›nan gelir vergisi istisnas›ndan yararlabölgede yer ald›¤›na ve faaliyet alan- nan kiflilerin bölgede fiilen çal›fl›p
lar›na iliflkin gösteren belgenin bilgi çal›flmad›¤›n› denetler. Bölgede
için eklenmesi gerekti¤i 37/(c) mad- fiilen çal›flmayanlara istisna uygudesinde ise giriflimcilerin, istihdam et- land›¤›n›n tespit edilmesi halinde,
tikleri tüm araflt›rmac›, yaz›l›mc› ve ziyaa u¤rat›lan vergi ve buna iliflAR-GE projelerindeki görev tan›mlar›- kin cezalardan yönetici flirket de
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ayr›ca sorumludur.” Bu niteliklere
haiz olsalar dahi, bir personelin araflt›rma, yaz›l›m ve AR-GE çal›flmalar› d›fl›nda kalan görevleri dolay›s›yla ödenen ücretlerin istisna kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir. Bölgede araflt›rmac›, yaz›l›mc› ve AR-GE
personeli d›fl›nda kalan di¤er personele yap›lan ücret ödemeleri de istisnaya konu edilmez.
Personelin hem bölge içinde hem
de bölge d›fl›ndaki projelerde çal›fl›yor olmas› halinde sadece bölge içerisinde çal›fl›lan süreye tekabül
eden ücret k›sm› gelir vergisinden
istisnad›r. Bölge d›fl›nda çal›fl›lan süreye ait hak kazan›lan ücret ise gelir
vergisine tabidir.
Bölgede gelifltirilen projelerin pazarlanmas› amaçl› olarak bölge d›fl›nda çal›fl›lan sürelerin istisna kapsam›na dahil edilmesi mümkün de¤ildir.
Bölgede çal›flt›r›lan araflt›rmac›, yaz›l›mc› ve AR-GE personelinin kanuni
izin süreleri içerisinde hak kazand›klar› ücretlerin de istisnaya konu edilmesi gerekir. Bölgedeki çal›flma süresi
olarak bir y›ll›k süre dolmadan; bölge
d›fl›ndaki daha önceki hizmetler nedeniyle y›ll›k izin kullan›m›nda hakedilen y›ll›k iznin bölgede çal›flmadan
önceki döneme tekabül eden bölümü hesaplanarak vergiye tabi tutulacakt›r.
Mükelleflerce, an›lan personele çe-
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flitli adlarla yap›lan ve ücret olarak
de¤erlendirilecek ödemeler de (prim,
ikramiye vb.) istisna kapsam›nda olacakt›r.
Konu ile ilgili en çok tereddüt edilen bölüm ise genellikle ayl›k ücret
ödemesi yap›ld›¤›ndan, bölgede tam
süre çal›flmayan bu durumdaki personel için hafta tatilinden kaynaklanan
gün farklar›n›n nas›l de¤erlendirilece¤i hususudur. Uygulama ile ilgili yap›labilecek oranlama ile ilgili örnekler
afla¤›dad›r.
• 4857 say›l› ‹fl Yasas›na göre taraflar
aras›nda daha az bir sure belirlenmemiflse haftal›k çal›flma süresi 45 saattir. Bu sürenin tamamlanmas› ile çal›fl›lmadan hafta tatili ücreti hak edilir.
Yine ayn› yasada öngörülen denklefltirme esas›na göre; iki ayl›k sürelerde
haftal›k çal›flma saati ortalamas›, olmas› gereken haftal›k çal›flma saatine
denk gelebilmektedir. Bu bilgiyi de
dikkate alarak; ayl›k çal›flma saatini
haftan›n 5 günü çal›fl›lmas› durumunda, günlük 9 saatlik çal›flma süresi
üzerinden ayl›k toplam çal›flma süresine ulafl›p, oranlama yoluyla gün say›s›n› bulabiliriz. (Örne¤in Ekim 2006
ay›nda 19 gün x 9 = 171 saat olan
süre hafta tatilleri de eklendi¤inde
28 gün olmakta 3 gün de Ramazan
Bayram› tatili bulunmaktad›r. Belirtilen sürede bölgede 160 saatlik çal›flmas› bulunan istisna kapsam›ndaki
personel için 160 x (28/171)= 26
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g ü n + 3 g ü n b a y r a m t a t i lre¤i
i o 7,5
l m asaatten
k ü z efazla
süreli ifllerde
dinlenmesi
verilmer e t o p l a m 2 9 g ü n g e l i r v günlük
e r g i s1i saat
i s tara
isn
asi gere¤i de göz önünde tutulmal›d›r.
s› uygulanabilir.
K›smi süreli (Part-time) hizmet akdi
• Ayn› çal›flma saati örne¤inde, Cumartesi günleri de çal›fl›l›yorsa; ayl›k ile çal›flan personel için de ücret günçal›flma saatini Cumartesi günlerini lük olarak belirlenmiflse, SSK gün sade çal›flma gününe dahil ederek, y›s› aç›s›ndan da sürenin tespitinde; o
günlük 7,5 saatlik çal›flma süresi üze- ayda çal›fl›lan saat say›s› 7,5 a bölürinden ayl›k toplam çal›flma süresine nerek gün say›s›na ulafl›labilir.
ulafl›p, oranlama yoluyla gün say›s›n› V. SONUÇ
bulabiliriz. (Örne¤in Ekim 2006 ay›nKanunun amac›nda da belirtildi¤i
da 23 gün x 7,5 = 172,5 saat olan sügibi; üniversiteler, araflt›rma kurum
re hafta tatilleri de eklendi¤inde 28 ve kurulufllar› ile üretim sektörlerinin
gün olmakta 3 gün de Ramazan Bay- iflbirli¤i sa¤lanarak, ülke sanayinin
ram› tatili bulunmaktad›r. Belirtilen uluslararas› rekabet edebilir ve ihrasürede bölgede 160 saatlik çal›flmas› cata yönelik bir yap›ya kavuflturulmabulunan istisna kapsam›ndaki perso- s› maksad›yla teknolojik bilgi üretnel için 160 x (28/172,5)= 26 gün + mek, üründe ve üretim yöntemlerin3 gün bayram tatili olmak üzere top- de yenilik gelifltirmek, ürün kalitesini
lam 29 gün gelir vergisi istisnas› uy- veya standard›n› yükseltmek, verimligulanabilir.
li¤i art›rmak, üretim maliyetlerini dü• Yukar›daki iki örnekte de görüldü- flürmek, teknolojik bilgiyi ticarilefltir¤ü gibi küçük farklarla da olsa sonuç mek, teknoloji yo¤un üretim ve giride¤iflebilmektedir. Bu nedenle bölge- flimcili¤i desteklemek, küçük ve orta
de tam çal›flma bulunmamas› duru- ölçekli iflletmelerin yeni ve ileri teknomunda her kurumun; haftal›k çal›fl- lojilere uyumunu sa¤lamak, Bilim ve
ma günleri, çal›flma süresi, o perso- Teknoloji Yüksek Kurulunun kararlar›
da dikkate al›narak teknoloji yo¤un
nelin denklefltirme esas›na göre ilgili
alanlarda yat›r›m olanaklar› yarathaftalar süresindeki çal›flmas›n› dikmak, araflt›rmac› ve vas›fl› kiflilere ifl
kate al›p, hafta tatilini hak etme duimkân› yaratmak, teknoloji transferirumunu vb. dikkate alarak istisna uyne yard›mc› olmak ve yüksek/ileri
gulanacak tutar› belirlemesi gerek- teknoloji sa¤layacak yabanc› sermamektedir.
yenin ülkeye giriflini h›zland›racak
Haftal›k çal›flma süreleri bulunur- teknolojik alt yap›y› sa¤lamak amaken sadece ifle girifl-ç›k›fl saatlerinin c›yla oluflturulan ve bugün itibariye
esas al›nd›¤› de¤il, yine ‹fl Yasas› ge- say›lar› 17 olan Teknoloji Gelifltirme
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Bölgelerindeki uygulamalar› vergi aç›s›ndan de¤erlendirmeye çal›flt›k.
Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinde
vergi aç›s›ndan sa¤lanan istisnan›n s›n›r› konusunda ilgili 1 nolu Sirkülerde:
“‹stisna, sadece yaz›l›m ve ARGE’ye dayal› üretim faaliyetlerinden
elde edilen kazançlara tan›nm›flt›r. Bu
aç›dan her fleyden önce hangi faaliyetlerin istisna kapsam›na girdi¤inin
tespiti gerekmektedir.
4691 say›l› Kanunda;
Araflt›rma ve Gelifltirme (AR-GE):
Bilim ve teknolojinin geliflmesini sa¤layacak yeni bilgileri elde etmek veya
mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün
ve araçlar üretmek, yaz›l›m üretimi
dahil olmak üzere yeni sistem, süreç
ve hizmetler oluflturmak veya mevcut
olanlar› gelifltirmek amac› ile yap›lan
düzenli çal›flmalar,
Yaz›l›m: Bir bilgisayar, iletiflim cihaz›
veya bilgi teknolojilerine dayal› bir di¤er cihaz›n çal›flmas›n› ve kendisine
verilen verilerle ilgili gereken ifllemleri
yapmas›n› sa¤layan komutlar dizisinin veya programlar›n ve bunlar›n
kod listesini, iflletim ve kullan›m k›lavuzlar›n› da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümü,
olarak tan›mlanm›flt›r.
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Bir faaliyetin istisna kapsam›nda de¤erlendirilip de¤erlendirilmeyece¤i
konusunda yukar›da yer alan tan›mlar esas al›nacakt›r.”
Denilmektedir.
Önceki bölümlerdeki aç›klamalar›m›zdan da anlafl›ld›¤› gibi bu tan›mlamalara ra¤men uygulamada özellikle ArGe faaliyetinin s›n›r› aç›s›ndan tereddütler ortaya ç›kmaktad›r.
Ayr›ca kanunda tan›m› yer alan “Bölge içerisinde bu Kanunun amac›na
uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kiflilerce kurulan veya
kullan›lan, yeni ve yüksek teknolojilere dayal› ve çevreye zarar vermeyen
üretim birimleri” ne dönük vergi
avantaj› bulunmamaktad›r.
Vergi ‹daresi taraf›ndan uygulaman›n
bafllad›¤› dönemden bu yana edinilen tecrübeler ›fl›¤›nda yukar›da de¤inilen konular› da kapsayacak bir düzenleme yap›lmas›, Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinin öngörülen amaca
daha uygun hale gelmesine ve bölgede çal›flan firmalar›n ve yönetim flirketlerinin sorunlar›n›n çözümüne
önemli katk›da bulunacakt›r.
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99 SER‹ NOLU KDVGT ‹LE ‹HRAÇ
ED‹LMEK KOfiULUYLA YAPILAN
SATIfiLARDA TEC‹L-TERK‹N VE
‹ADE UYGULAMASINDA ‹MALATÇI
LEH‹NE YAPILAN DÜZENLEMELER
Dursun Ali TURANLI
Yeminli Mali Müflavir
1. GENEL OLARAK

on y›llarda ihraç kayd›yla mal sat›fllar›n›n artmas›, özellikle de ihracat›n
“D›fl Ticaret Sermaye fiirketleri” üzerinden yap›lmas› konunun önemini
artt›rm›flt›r. Baz› bürokratik kolayl›klar›n sa¤lanmas› firmalar›n bu konuya olan ilgilerini artt›rm›flt›r.

S

3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununa 20.06.1986 gün 3297 say›l› kanunla 11. maddenin 1. f›kras›na C bendi eklenerek, ihraç edilmek flart›yla
imalatç›lar taraf›ndan kendilerine teslim edilen mallara ait Katma De¤er Vergisi, ihracatç›lar taraf›ndan ödenmeyecek. Ancak mükelleflerce tahsil edilmeyen fakat ilgili dönem Katma De¤er Vergisi beyannamesinde beyan edilecek
olan bu Katma De¤er Vergisi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Daha sonra kambiyo mevzuat› gere¤i, mallar›n, ihracatç›ya teslim
tarihini takip eden aybafl›ndan itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi , ihrac›ndan sonra gerekli flartlar›n yerine getirilmesi kofluluyla terkin olunur.(KDV Kanunu, 3065)
‹hracatç›lara mal teslim eden imalatç›lara iade edilecek katma de¤er vergisi 5228 say›l› yasan›n 59/2-b maddesiyle de¤iflen ve 31.07.2004 tarihinden
itibaren yürürlü¤e giren ihraç edilen mala iliflkin imalatç› sat›fl bedeline göre
hesaplanan vergiden imalatç› aleyhine matrahta meydana gelen de¤iflikli¤e
iliflkin verginin düflürülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamaz.‹hracatç›lara mal teslim eden imalatç›lara iade edilmesi gereken katma de¤er vergisi
ihracat ifllemlerinin tamamlanmas›ndan sonra yap›l›r. ‹ade veya tecil olacak
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vergi miktar› mükellefin ilgili dönem
beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplan›r.
2. ‹HRAÇ KAYDI ‹LE MAL TESL‹M
ED‹LMES‹
2.1. ‹hraç kayd›yla mal teslimi yap›labilmesi için, ihraç kayd›yla mal teslim
eden mükellefin imalatç› olmas› gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› imalatç›y› afla¤›daki flekilde tan›mlamaktad›r.
2.1.1. Sanayi siciline kay›tl› ve Sanayi
sicil belgesine haiz olmas›.
2.1.2. Sanayi Odas›, Ticaret Odas› veya esnaf ve sanatkarlar derne¤ine kay›tl› olmas›.
2.1.3. ‹malat iflinde Sanayi Sicil Tebli¤lerinde öngörülen say›da iflçi çal›flt›rmalar›.
2.1.4. Sanayi sicil belgesinde yer alan
üretim konusunda gerekli araç park›na sahip olmas›.
2.1.5. Bu flartlar› topluca tafl›yan imalatç›lar›n, kendi üretimine ilave olarak
fason imalat da yapt›rmalar› halinde,
afla¤›daki hususlara dikkat etmeleri
gerekmektedir.
• Fason imalat›, sadece sanayi sicil
belgesinde yaz›l› üretim dallar›nda
yapt›rmalar› gerekir.
• Fason olarak yapt›r›lan imalatta iflin
riski ve organizasyonunu bizzat üstlenmeleri gerekmektedir.
• Fason olarak imal ettirilen mallarla
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ilgili ham madde ve yard›mc› maddeleri temin etmeleri gerekmektedir.
Ancak di¤er flartlar› tafl›makla beraber sadece Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›na baflvurup belgenin al›naca¤›na
dair olumlu görüfl alanlar da tecil-terken-iade uygulamas›ndan yararlan›rlar.
‹hraç kayd›yla teslim edilmifl mal›n
imalatç› taraf›ndan üretilmifl olmas›
flartt›r. Yani ihraç kayd›yla sat›fl›n›
yapt›¤› mal›n ihraç edilen nihai mamul olmas› gereklidir.
Yine fason olarak da imal ettirilen
mal›n nihai mamul olmas› gerekmektedir.
2.2. ‹malatç› olmayan mükellefler taraf›ndan “D›fl Ticaret Sermaye fiirketleri ile Sektörel D›fl Ticaret fiirketleri”ne ihraç kayd›yla yap›lan teslimler,
yukar›da yap›lan imalatç› tan›m› kapsam›na girmeyen mükelleflerin “ihracat› taflvik kararlar›” uyar›nca “D›fl Ticaret Sermaye fiirketleri ile Sektörel
D›fl Ticaret fiirketleri”ne ihraç kayd›yla yapt›klar› teslimler içinde Katma
De¤er Vergisi kanununun 11/2.
maddesi gere¤i bakanl›¤a verilen yetkiye dayan›larak afla¤›daki flartlar› yerine getirmeleri halinde tecil-terkin iade uygulamas›ndan yararlan›rlar.
(Resmi, 1988, 19745)
2.3. Tecil terkin uygulamas›, Katma De¤er Vergisi kanununun
11/1-C maddesinde yer alan hükümler ve 23 seri nolu KDV genel
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tebli¤inin (C) bölümünde belirtilen esaslara göre yap›lacakt›r.
2.4. ‹nceleme raporu ve teminat aran›lmadan iade yap›labilmesine imkan
veren s›n›r 84 seri nolu Katma De¤er
Vergisi Genel Tebli¤i ile 4.000,00._YTL’
ye ç›kar›lm›flt›r.(Resmi, 2001, 24592)
3. 99 SER‹ NOLU KDVGT ‹LE ‹HRAÇ
KAYITLI TESL‹MLER‹N
UYGULAMASINDA ‹MALATÇ‹
LEH‹NE YAPILAN DÜZENLEMELER .
3.1. KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsam›nda ihracatç›lara ihraç kay›tl› teslimde bulunabilecek imalatç›larda aranacak flartlara 27 Seri No.lu
KDV Genel Tebli¤inde yer verilmifltir.
Tebli¤deki düzenlemeye göre,
“imalatç›” say›labilmek için di¤er flartlarla birlikte “imalat iflinde en az 5 iflçi çal›flt›rma” flart›n›n da sa¤lanmas›
gerekmektedir.
Ancak, 6948 say›l› Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsam›nda de¤erlendirilen sanayi iflletmelerinin
(imalatç›lar›n) sanayi siciline kay›t olabilmeleri için asgari çal›flt›rmalar› gereken iflçi say›s› konusunda, Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan Sanayi Sicil Tebli¤leriyle, de¤iflen ve geliflen teknolojik flartlara paralel olarak
sanayi iflletmelerinde makine ve teknoloji yo¤unlu¤unun artmas› ve bu
nedenle iflgücüne duyulan ihtiyac›n
azalmas› sebebiyle de¤ifliklikler yap›lmaktad›r.
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Bu nedenle, 27 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤in de say›lan ve ihracatç›lara ihraç kay›tl› teslimde bulunacak
imalatç›larda aranan flartlar aras›nda
yer alan “imalat iflinde en az 5 iflçi çal›flt›r›lmas›” flart› kald›r›lm›flt›r.
Buna göre, bu Tebli¤in yay›m›ndan
önceki dönemlerde yap›lan ihraç kayd›yla teslimlerde de geçerli olmak
üzere, sanayi sicil belgesine sahip
olan ve 27 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤indeki di¤er flartlar› tafl›yan imalatç›lar›n, tecil-terkin uygulamas› kapsam›nda teslimde bulunabilmeleri için
teslimin yap›ld›¤› dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebli¤lerinde
öngörülen say›da iflçi çal›flt›rmalar›
yeterli olacakt›r.
Bu düzenlemeler 17.07.2006 tarih
ve 26225 say›l› resmi gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e giren 99 seri nolu
katma de¤er vergisi genel tebli¤i ile
yap›lm›flt›r. yap›lan düzenleme ile
imalatç› say›lma flartlar›ndan imalat
iflinde en az 5 iflçi çal›flt›rma flart› kald›r›lm›flt›r.
Bunun yerine ihraç kay›tl› teslimlerde tecil-terkin uygulamas›ndan yararlanmak aç›s›ndan imalatç› say›lmak
için yukar›da belirtilen koflullarla birlikte teslimin yap›ld›¤› dönemde yürürlükte bulunan sanayi sicil tebli¤inde öngörülen say›da iflçi çal›flt›rmak
yeterli olacakt›r.
3.2. Bir di¤er yeni düzenleme ise imalatç›lar ‹hraç kay›tl› teslimlerde Güm-
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rük Beyannamesinde yer almas› gereken imalatç› bilgileri ile ilgili yaz›y›
bundan böyle ihracatç›dan alacaklard›r.Yukarda belirtti¤imiz flartlar› tafl›yan imalatç›lar›n terkin ve iade iflleminden yararlanabilmeleri için ihraç
edilmek üzere teslim ettikleri mallar›n, ihraç edildi¤ini gösteren gümrük
beyannamesini di¤er belgeler ile birlikte vergi dairelerine ibraz etmeleri
gerekmektedir.
Ancak uygulamada;
• Gümrük beyannamelerinde imalatç› bilgileri için yer bulunmamas›,

• mal veya hizmetin cinsi, miktar›,
bedeli,
• katma de¤er vergisi oran› ve hesaplanan katma de¤er vergisi tutar›n›,
gösterir onayl› yaz›y› gümrük beyannamesinin asl› veya noter, YMM, yada gümrük idaresince onayl› örne¤i
ile birlikte vergi dairelerine ibraz edilecek yaz›ya istinaden imalatç›lar›n
terkin ve iade ifllemleri yap›lacakt›r.(Resmi, 2006, 26225)
4. SORUMLULUK

• ba¤l› oldu¤u vergi dairesi ve vergi
kimlik numaras›,

VUK’un 11. Maddesinde vergi kesenlerin sorumlulu¤u “Mal al›m ve
sat›m› ve hizmet ifas› dolay›s›yla vergi
kesintisi yapmak ve vergi dairesine
yat›rmak zorunda olanlar›n bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden (4369
say›l› kanunun 81/a-28 md.ile de¤ifltirilen ibare) al›m sat›ma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralar›nda do¤rudan veya h›s›ml›k nedeniyle ya da sermaye organizasyon veya yönetimine kat›lmak veya menfaat sa¤lamak suretiyle dolayl› olarak
iliflkide bulundu¤u tespit olunanlar
mütesselsilen sorumludurlar” (Vergi
usul Kanunu, 213) denilmektedir.
Ancak mal üreten çiftçiler ile nihai tüketiciler müteselsil sorumluluk kapsam› d›fl›nda tutulmufltur.

• ihraç kay›rl› teslim edilen mala iliflkin fatura veya benzeri belgenin tarihi,numaras›,

Maliye Bakanl›¤› konuya iliflkin kendisine verilen yetkiyi kullanarak mütesselsilen sorumlulu¤un flartlar›n›, s›-

• Gümrük idarelerinden ihraç edilen
mallar›n imalatç›lar› ile ilgili belge veya yaz› al›namamas›,
Gibi nedenlerle zorluklarla karfl›lan›lmaktad›r.
Bu nedenle 99 seri nolu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inde yap›lan
düzenleme ile imalatç›lar›n ihraç kayd›yla teslim ettikleri mallar›n ihraç
edildi¤ine dair, ihracatç› firmadan
onayl› bir yaz› alacaklar. Bu yaz› da,
3.2.1. ‹hracata iliflkin gümrük beyannamesinin tarihi ve say›s›n›n
3.2.2. Belgeyi talep eden imalatç›n›n;
• ad› soyad› veya ünvan›
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n›rlar›n› ve konuya iliflkin usul ve esaslar› 70 82 ve 84 nolu KDV Genel Tebli¤leri ile belirlemifltir. Buna göre;
4.1. Vergi, mükellef ad›na tarh-tahakkuk ettirilecek ve öncelikle mükelleften aranacakt›r. Vergiyi mükellefin
ödemesi esas.
4.2. Müteselsil sorumluluk sat›n al›nan mal ve hizmet bedeli üzerinden
hesaplanan KDV, varsa gecikme faizi
ve gecikme zamm› ile s›n›rl›d›r. Cezalar sorumlulu¤un kapsam› d›fl›nda tutulmufltur.
4.3. Mükellef d›fl›ndaki kiflilerden
(Müteselsil sorumludan) yap›lacak takibe ödeme emri tebli¤i suretiyle bafllanacakt›r. Vergi mükellef d›fl›ndaki
kiflilerden de tahsil edilebilecektir.
(Resmi, 1998, 23459)

renin kendini korumaya yönelik, hazineye intikal etmemifl vergilerin hazineye intikalini sa¤lamak oldu¤u anlafl›lmaktad›r..
5. TEC‹L-TERK‹N UYGULAMASINDAN
YARARLANACAK OLANLAR
5.1. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n tan›m›na giren imalatç›lar, ihracatç›lara
ürettikleri mallar› aynen ihraç edilmek üzere vermeleri durumunda ihracatç›lar da bu mallar› 3 ay içinde ihraç etmek kofluluyla tecil-terkin iade
ifllemi uygulamas›ndan yararlanacaklard›r. ‹malatç›lar›n kendilerinin üretmedi¤i, piyasadan haz›r olarak sa¤lad›klar› mallara tecil-terkin iade ifllemi
uygulanmayacakt›r.

Buna göre, “D›fl Ticaret Sermaye
fiirketleri”’ne mal teslim eden mükellefler nezdinde yap›lacak vergi inceleme sonucu, bir vergi ziyainin tesbiti
halinde, ziyai u¤rat›lan vergiden buna tekabul eden gecikme zamm› ve
gecikme faizinden mükelleflerle birlikte “D›fl Ticaret Sermaye fiirketleri”
de VUK’un 11/1 maddesi uyar›nca
müteselsilen sorumlu olacaklard›r.

5.2. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n
yapt›¤› tan›m kapsam›na giren imalatç›larda, ihraç edilen nihai ürünün
imalat safhalar›nda bir bölümünü aynen yapan, di¤er imalat safhalar›n›
ise ham ve yard›mc› maddelerini sa¤layarak iflin riskini ve iflletme organizasyonunu bizzat üstlenip, baflka firmalara fason ücreti karfl›l›¤›nda yapt›ran mükelleflerde imalatç› say›lacak
tecil-terkin iade uygulamas›ndan yararlanacaklard›r.

V UK 11/1 maddesi, KDVK 9. maddesi ve konuyla ilgili Maliye Bakanl›¤›
yetkisini kullanarak ç›karm›fl oldu¤u
KDV 70 82 ve 84 nolu Genel Tebli¤lerle birlikte de¤erlendirildi¤inde, kanunda verilen yetkinin kullan›m› ida-

5.3. Kapasite yetersizli¤i nedeniyle
üretim konusu mallar›n bir bölümünü, kendi üretimine ilave olarak iflletme organizasyonu ve iflin riskini üstlenerek ham ve yard›mc› maddelelerini sa¤layarak fason ücreti karfl›l›¤›n-
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da imal ettirdikleri mallar› için imalatç› say›lacak ve tecil-terkin iade uygulamas›ndan yararlanacaklard›r.(Resmi, 1998, 23522)
5.4. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n tan›m›n› yapt›¤› ve yukar›da geçen imalatç› tan›m› kapsam›na girmeyen mükellefler de “‹hracat Teflvik Kararlar›”
gere¤ince “D›fl Ticaret Sermaye fiirketi” say›lan flirketlere ihraç kayd›yla
yapt›klar› teslimler için tecil-terkin uygulamas›ndan yararlan›rlar.
5.5. Dahilde iflleme veya geçici kabul
rejimleri kapsam›nda ihraç edilecek
tekstil ve konfeksyon ürünlerinin imalinde kullan›lacak maddelerin tesliminde tecil-terkin ifllemi yap›labilmesi için;
5.5.1. Al›c›n›n tekstil ve konfeksyon
sektöründe faaliyet gösteren ve geçici kabul veya dahilde iflleme izin belgesine sahip imalatç›-ihracatç› olmas›.
5.5.2. Teslim edenin Katma De¤er
Vergisi Genel Tebli¤lerinde tan›mlanan imalatç› vasf›na haiz olmas›.
5.5.3. Teslime konu olan mal›n, ihraç
edilecek tekstil ve konfeksyon ürünlerinin imalinde kullan›laca¤› dahilde iflleme ve geçici kabul izin belgesinde
belirtilen hammadde ve yard›mc›
madde olmas› gerekir.
5.5.4. Hammadde ve yard›mc› madde imalaç›lar taraf›ndan üretilmifl veya 27 seri nolu KDV Genel Tebli¤i
do¤rultusunda fason olarak imal ettirilmifl olmas›.
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5.5.5. Bu kapsamda düzenlenecek
faturalarda her bir mal çeflidi itibariyle Katma De¤er Vergisi hariç bedelin
pamuk, yün ve kumaflta 2,500 YT liray›, di¤er mallarda 500 YTliray› aflmas› gerekmektedir.
5.5.6. Bu kapsamda sat›n al›n›n maddelerden imal edilen mallar›n imalatç› ihracatç›lar taraf›ndan do¤rudan
ihraç edilmesi gerekir.(Resmi, 2001,
24447)
Belgede belirtilen miktardan fazla
sat›n al›nan maddeler için 71 seri nolu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inde belirtilen uygulamadan yararlan›lmas› mümkün de¤ildir.
Maliye bakanl›¤›nca 29.06.2001 tarih ve24447 say›l› resmi gazetede yay›nlanan 83 nolu Katma De¤er Vergisi genel tebli¤ine göre, dahilde iflleme ve geçici kabul rejimi kapsam›nda
ihraç edilecek mallar›n imalinde kullan›lan maddelerin tesliminde tecil- terkin uygulamas› bak›m›ndan dahilde
iflleme ve geçici kabul izin belgesi
alan, demir-çelik ile otomotiv yan sanayii sektörlerinde faaliyette bulunan
imalatç›-ihracatç› mükelleflere bu rejimler kapsam›nda ihraç edilecek mallar›n imalinde kullan›lacak maddelerin tesliminde tecil-terkin uygulamas›
öngörülmüfltür.
Katma De¤er Vergisi Kanunun
11/1-c maddesine göre tecil-terkin ifllemin yap›labilmesi için mükelleflerin,

A¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

174 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

5.6. Al›c›n›n demir-çelik, otomotiv veya otomotiv yan sanayi sektörlerinden birinde faaliyet göstermek ve dahilde iflleme veya geçici kabul izin belgesine sahip imalatç›- ihracatç› olmas› gerekir.
5.7. Teslim edenin Katma De¤er Vergisi tebli¤inde tan›mlanan imalatç›
vasf›na haiz olmas› gerekir.
5.8. Teslime konu mal›n ise,
5.8.1. ‹hraç edilecek demir-çelik, otomotiv veya otomotiv yan sanayi
ürünlerinin imalinde kullan›laca¤› sözü edilen belgelerde yaz›l› hammadde veya yard›mc› madde olmas› gerekir.
5.8.2. ‹malatç›lar taraf›ndan bizzat
üretilmifl veya 27 seri nolu Katma De¤er Vergisi tebli¤indeki aç›klamalara
göre fason olarak imal ettirilmifl olmas› gerekir. Bu konuda yaz›m›z›n
(B) bölümün de aç›klamalara yer verilmifltir.
5.9. Düzenlenecek faturalarda her
bir mal çeflidi itibar›yla Katma De¤er
Vergisi hariç bedelin 2.5 milyar liray›
aflmas› gerekir.(tekstilkonfeksiyon
sektöründe pamuk,yün,iplik ve kumafl d›fl›ndaki mallarda 500 milyon)
5.10. Bu kapsamda sat›n al›nan maddelerden imal edilen mallar›n imalatç›-ihracatç› taraf›ndan do¤rudan ihraç edilmesi gerekir.
5.11. Dahilde iflleme veya geçici kabul rejimi kapsam›nda ihraç edilecek
demir-çelik, otomotiv ve otomotiv
yan sanayi ürünlerinin imalinde kul-
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lan›lacak maddelerin tesliminde tecilterkin uygulamas›, 71 seri nolu Katma De¤er Vergisi genel tebli¤inde
konuyla ilgili aç›klamalar do¤rultusunda yap›lacakt›r. (Resmi, 1998, 23522)
5.12. ‹malatc›lar taraf›ndan ihraç kayd›yla teslim edilen eflyalar›n bedelsiz
ihraç edilmesi halinde de tecil-terkin
ve iade ifllemi yap›lacakt›r. Maliye Bakanl›¤›’nca; 04.06.2004 tarih ve
KDVK-17/2004-17 say›l› Katma De¤er Vergisi Sirküleri/17 yay›mlanm›flt›r. Maliye Bakanl›¤› bu Sirkülerinde
“Bedelsiz ihracata konu mallar›n imalatç›lar› taraf›ndan ihraç kayd›yla teslim edilmifl olmas› ve mallar›n teslim
tarihini takip eden aybafl›ndan itibaren üç ay içinde bedelsiz olarak ihrac›n›n gerçekleflti¤ine dair ihracatç›n›n
gümrük beyannamesinin vergi dairesine ibraz edilmesi durumunda ilgili
dönem beyannamesi ile beyan edilen
vergiden tecil edilen verginin terkini,
tecil edilebilir vergiden tecil edilecek
vergi düflüldükten sonra kalan k›sm›n
ise iadesi mümkün bulundu¤u, ” yönünde aç›klama yapm›flt›r. Bu aç›klamadan da anlafl›laca¤› üzere; imalatç›lar taraf›ndan ihraç kayd›yla teslim
edilmifl olan mallar›n yasal süresi içerisinde bedelsiz olarak ihraç edilmifl
olmas› halinde vergi dairelerince tecilterkin ve iade ifllemleri yap›lacakt›r.
Tecil-Terkin uygulamas› mal teslimleri bak›m›ndan geçerli olup, hizmet
ifalar› kapsam d›fl› b›rak›lm›flt›r.
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6. TEC‹L ED‹LEN VERG‹N‹N TERK‹N
VE ‹ADES‹

kiben ay bafl›ndan itibaren iki ay içinde ilgili sat›c›lara verilecektir.

‹malatç›-‹hracatç›lar, tecil-terkin
kapsam›nda sat›n ald›klar› maddelerle imal ettikleri mallar›n süresi içerisinde ihraç edildi¤ini Yeminli Mali
Müflavirlerce düzenlenecek bir raporla tespit ettirmeleri gerekmektedir.

Sat›c›lar bu raporu ba¤l› oldu¤u vergi
dairesine ibraz etmek suretiyle tecil
edilen verginin terkinini sa¤layacaklard›r.

Yeminli Mali Müflavirler imalat kay›tlar›ndaki bilgileri esas alarak üretim analizi ve rand›man hesaplar› da
yap›lmak suretiyle rapor düzenleyeceklerdir.
Raporlarda en az afla¤›daki unsurlar
yer alacakt›r;
6.1. Dahilde iflleme veya geçici kabul
izin belgesinin tarih ve say›s›.
6.2. Belgenin tarihi ve süresi.
6.3. ‹hracata iliflkin gümrük beyannamesinin tarihi ve say›s›.
6.4. Fiili ihracat tarihi.
6.5. ‹hraç edilen mallar›n cinsi, miktar› ve fiyat›.
6.6. ‹hraç edilen mallar›n üretiminde
kullan›lan maddelerin sat›c›lar itibariyle ayr› ayr› olmak üzere cinsi, miktar›, tutar›.
6.7. ‹hracat›n süresi içinde yap›l›p yap›lmad›¤› konusunda bilgiler yer
alan, gümrük beyannamesinin YMM
onayl› bir örne¤i.
Bu raporlar, ihracat›n yap›ld›¤› her
dönem için ayr› ayr› düzenlenecek ve
ikifler örne¤i ihracat›n yap›ld›¤› ay› ta-
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Sat›c› bu teslimle ilgili olarak iade
edilecek Katma De¤er Vergisini beyan etmiflse iade, al›c›n›n gönderdi¤i
rapor ile sat›fl faturalar›n›n fotokopisi
veya bu faturalar›n tarihi, say›s› ile fatura muhteviyat›, mallar›n cinsi, miktar›, ve tutar›na iliflkin bilgileri içeren
ve sat›c› taraf›ndan onaylanan bir listenin ibraz› üzerine ihracatla ilgili Katma De¤er Vergisi iadelerinin tabi oldu¤u usul ve esaslara göre yerine getirilecektir.
6.8. Tecil-terkin uygulamas› kapsam›nda sat›n al›nan mallardan üretilen
mallar›n izin belgesinde öngörülen
süre ve flartlara uygun olarak ihraç
edilmemesi halinde zaman›nda al›nmayan vergi, tecil tarihinden itibaren
vergi ziyai cezas› da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte al›c›dan tahsil edilecektir. (Resmi, 1998,
23522)
7. ‹HRAÇ KAYDIYLA YAPILAN
SATIfiLARDA MAHSUP TALEB‹NDE
ARANILACAK BELGELER
7.1 ‹hraç kay›tl› sat›fllarda mahsup talebinde bulunulacak mükelleflerden
afla¤idaki belgeler istenecektir. .(Resmi, 2001, 24592)
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7.1. Gümrük beyannamesi (asl› veya noter, gümrük idaresi yada YMM onayl› örne¤i)
7.2. ‹hraç kay›tl› sat›fl›n gerçekleflti¤i döneme iliflkin olarak indirilecek kdv listesi
7.3. ‹hraç kay›tl› sat›fla iliflkin fatura fotokopileri veya liste.
7.4. Bavul ticareti kapsam›nda ihracat yapanlara sat›fl yap›lmas› halinde , ihracatç›dan temin edilen ve münhas›ran 4389 say›l› Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlar›nca düzenlenmifl D.A.B asl› veya ilgili banka veya özel finans kurumu flubesince onaylanm›fl örne¤i.
KONUYA A‹T ÖRNEKLER
ÖRNEK 1
Konfeksiyon ve Haz›r Giyim Ürünleri üretimi yapan X Tekstil San. Ve Tic.
A.fi.’nin Haziran/2006 döneminde 10.000,00._YTL ihraç kayd›yla mal sat›fl›
vard›r. ‹ndirilebilecek KDV 2.500,00._YTL’ d›r. Yurtiçi sat›fl› yoktur.
Mükellefin ilgili döneme iliflkin KDV beyannamesi afla¤›daki flekilde düzenlenecektir.
10
Nolu Kolon 10.000,00._YTL
11
“
1.800,00._YTL
31
“
1.800,00._YTL
37
“
2.500,00._YTL
41
“
700,00._YTL (Devir KDV)
10.000,00._YTL (‹hraç Kay›tl› Teslim Bedeli)
88
“
1.800,00._YTL (Hesaplanan KDV)
89
“
1.800,00._YTL (Tecil Edilebilir KDV)
90
“
1.800,00._YTL ‹hracat›n Gerçekleflti¤i
Dönemde ‹ade Edilecek Tecil
Edilemeyen KDV
40
“
1.800,00._YTL (‹ade Edilmesi Gereken KDV)
Yevmiye Kay›tlar› afla¤›daki flekilde olacakt›r.
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1)
192
192.00
120
120.00

D‹⁄ER KDV
Tecil Edilebilir KDV
ALICILAR
X Tekstil San. Ve Tic. A.fi.
391
HESAPLANAN KDV
391.00
Hes. KDV
601
YURTDIfiI SATIfiLAR
601.00
‹hraç Kay›tl› Sat›fllar

1.800,00._YTL
10.000,00._YTL
1.800,00._YTL
10.000,00._YTL

‹hraç Kay›tl› Sat›fl
2)
136
D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
136.00 ‹ade Al›nacak KDV
191
‹nd. KDV
191.00
‹nd.KDV

1.800,00._YTL

‹ade Al›nacak KDV
3)
391
HES. KDV
391.00 Hes. KDV 1.800,00._YTL
392
D‹⁄ER KDV
392.00
Di¤er KDV

1.800,00._YTL

Terkin Edilebilecek KDV
4)
392
D‹⁄ER KDV
392.00 Di¤er KDV 1.800,00._YTL
192
D‹⁄ER KDV
192.00
Di¤er KDV
‹hracat›n Gerçekleflmesi Nedeniyle KDV Terkini
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1.800,00._YTL

1.800,00._YTL
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ÖRNEK 2
X Tekstil San. Ve Tic. A.fi.’nin Haziran/2006 döneminde 10.000,00._YTL ihraç kayd›yla mal sat›fl› vard›r. ‹ndirilebilecek KDV 2.500,00._YTL’ d›r. Yurtiçi
sat›fl› 20.000,00._YTL’ d›r.
Bu kez KDV beyannamesi afla¤›daki gibi düzenlenecektir.
10

Nolu Kolon

30.000,00._YTL

11

“

5.400,00._YTL

31

“

5.400,00._YTL

Toplam KDV

37

“

2.500,00._YTL

‹ndirimler Toplam›

39

“

2.900,00._YTL

Ödenecek KDV

“

10.000,00._YTL

88

“

1.800,00._YTL

Hesaplanan KDV

89

“

1.800,00._YTL

Tecil Edilebilir KDV

90

“

1.800,00._YTL

‹hracat›n Gerçekleflti¤i Dönemde
‹ade Edilecek Tecil Edilemeyen
KDV

40

“

1.800,00._YTL

(‹ade Edilmesi Gereken KDV)

‹hraç Kay›tl› Teslim Bedeli

Yevmiye Kay›tlar› afla¤›daki gibi olacakt›r.
1)
192

D‹⁄ER KDV

192.00

Tecil Edilebilir KDV

120

ALICILAR

120.00

X Tekstil San. Ve Tic. A.fi.
391

HESAPLANAN KDV

391.00

Hes. KDV

601

YURTDIfiI SATIfiLAR

601.00

‹hraç Kay›tl› Sat›fllar

1.800,00._YTL
10.000,00._YTL
1.800,00._YTL
10.000,00._YTL

‹hraç Kay›tl› Sat›fl
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2)
391

HES. KDV.

391.00

Hes. KDV 1.800,00._YTL
392

D‹⁄ER KDV

392.00

Tecil edilen KDV

1.800,00._YTL

‹hraç Kay›tl› Teslimlerle ilgili Ertelenen KDV
3)
392

D‹⁄ER KDV

392.00

Tecil edilen KDV

1.800,00._YTL

192

D‹⁄ER KDV

192.00

Tecil Edilebilen KDV

1.800,00._YTL

‹hraç Kay›tl› Ertelenen KDV’nin Terkini
ÖRNEK 3
X Tekstil San. Ve Tic. A.fi.’nin Haziran/2006 döneminde 10.000,00._YTL ihraç kayd›yla mal sat›fl› vard›r. ‹ndirilebilecek KDV 4.000,00._YTL ’dir. Yurtiçi
sat›fl› 20.000,00._YTL’dir. Bu kez KDV beyannamesi afla¤›daki gibi düzenlenecektir.
10

Nolu Kolon

30.000,00._YTL

11

“

30.000,00._YTL

31

“

5.400,00._YTL

Toplam KDV

37

“

4.000,00._YTL

‹ndirimler Toplam›

38

“

1.400,00._YTL

Tecil Edilecek KDV

“

10.000,00._YTL

88

“

1.800,00._YTL

Hesaplanan KDV

89

“

1.800,00._YTL

Tecil Edilebilir KDV

90

“

400,00._YTL

‹hracat›n Gerçekleflti¤i Dönemde
‹ade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV

83

“

400,00._YTL

‹hraç Kay›tl› teslimlerle ‹lgili Tecil
Edilemeyen KDV

40

“

400,00._YTL

(‹ade Edilecek KDV)
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‹hraç Kay›tl› Teslim Bedeli
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Yevmiye Kay›tlar› afla¤›daki gibi olacakt›r.
1)
192
D‹⁄ER KDV
192.00 Tecil Edilebilir KDV
120
ALICILAR
120.00 X Tekstil San. Ve Tic. A.fi.
391
HESAPLANAN KDV
391.00
Hes. KDV
601
YURTDIfiI SATIfiLAR
601.00
‹hraç Kay›tl› Sat›fllar

1.800,00._YTL
10.000,00._YTL
1.800,00._YTL
1.800,00._YTL

‹hraç Kay›tl› Sat›fl
2)
136
D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
136.00 ‹ade Al›nacak KDV
191
‹nd. KDV
191.00
‹nd.KDV

1.800,00._YTL

‹hraç Kayd›yla Teslimlerle ilgili iade Al›nacak KDV
3)
391
HES. KDV
391.00 Hes. KDV 1.800,00._YTL
392
D‹⁄ER KDV
392.00
Di¤er KDV

1.800,00._YTL

Terkin Edilecek KDV
4)
392
D‹⁄ER KDV
392.00 Di¤er KDV 1.800,00._YTL
192
D‹⁄ER KDV
Di¤er KDV
192.00
‹hracat›n Gerçekleflmesi Nedeniyle KDV Terkini
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8. TEC‹L-TERK‹N UYGULAMASINDAN
YARARLANAMAYACAK OLANLAR
8.1. Kendileri imalat yapmay›p, piyasadan haz›r olarak alm›fl olduklar›
mallar›, “ D›fl Ticaret Sermaye fiirketleri ile Sektörel D›fl Ticaret fiirketleri”
olmayan ihracatç›lara sat›fl yapanlar
tecil-terkin-iade ifllemi uygulamas›ndan yararlanamayacaklard›r.
8.2. ‹malatç› say›ls›n ya da imalatç›
say›lmas›n; ücret karfl›l›¤›nda fason
olarak ifl yapan firmalar tecil-terkin-iade uygulamas›ndan yararlanamazlar.
Di¤er bir de¤iflle fason olarak faaliyette bulunanlar tecil-terkin-iade ifllemi uygulamas›ndan yararlanamazlar.
8.3. ‹malatç›lar ihraç kayd›yla da olsa
sat›fl›n› yapt›¤› mamul, aynen ihraç
edilen nihai mamul de¤ilse bu teslimde tecil-terkin iade ifllemi uygulamas›ndan yararlanamayacakt›r.
8.4. ‹hraç kayd›yla teslimi yap›lan
mallar›n baflka bir firma taraf›ndan
ihraç edilmesi durumlar›nda imalatç›lar tecil-terkin uygulamas›ndan yararlanamayacaklard›r. Dan›fltay’›n konuyla ilgili verdi¤i karar›n özeti afla¤›daki gibidir:
“‹hraç kayd›yla teslim edilen mallar›n ihracat›n› mal› teslim alan ihracatç› de¤il de, baflka bir ihracatç› firma taraf›ndan ihraç edilmesi
durumunda ihraç kayd›yla mal
teslim eden imalatç›n›n KDV tecilterkin uygulamas›ndan yararlan-
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mas› mümkün de¤ildir.” (DN.11.D.
23.09.1997 gün ve E.1996. 4762 K
1997/2981)
8.5. ‹malatç›lar dahilde iflleme veya
geçici kabul rejimleri kapsam›nda ihraç edilecek ürünlerin istenen flartlar›
tafl›mamalar› yada istenen limitlerden az olmas› halinde tecil-terkin iade ifllemi uygulamas›ndan yararlanamazlar.
9. ‹HRAC KAYITLI SATIfiLARDA
MALIN ‹HRACININ
GERÇEKLEfiMEMES‹
Yurt içinde ›hrac kay›tl› olarak yap›lan sat›fllarda mallar›n , ›hracatç›ya
teslim tarih›n› tak›p eden ay›n bafl›ndan ›t›baren üç ay içinde ›hrac edilerek mal›n yurt d›fl›na ç›kar›lmas› gerekir. Bu sure içerisinde mal›n ›hrac edilmemesi halinde, tecil edilebilir vergi
vergi dairesine ödenecek vergiden
mahsup edilen vergi indir›m konusu
yap›lan vergi 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Üsulü Hakk›nda Kanuna göre tecil faizi %50 fazlas› ile
tahsiline iliflkin hüküm 24.4.2003 tarih 4842 say›l› kanunun 21. Md. ile
KDVK nun 11/1--c 3. Alt bend› gere¤i sadece gecikme zamm› ile birlikte
tahsiline olanak sa¤lanm›flt›r. Yine ayn› maddenin (c) bendine eklenen hükümlede ihracatin mücbir sebepler
veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçeklefltirilememesi
halinde, en geç üç ayl›k sürenin dol-
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du¤u tarihten itibaren 15 gün içinde
baflvuran ihracatç›lara Maliye Bakanl›¤›nca veya Bakanl›¤›n uygun görmesi hal›nde vergi dairelerince üç aya
kadar ek süre verilebilir.
10. SONUÇ
Katma De¤er Vergisi Kanununun
Madde 11/1-C bendi gere¤i, “‹hraç
kayd›yla mal teslim edilmesi” durumlar›nda kimlerin ihraç kayd›yla
mal teslimi yapabilece¤i ve tecil-ter-

kin-iade uygulamas›ndan yararlanabilece¤ini, kimlerin ihraç kayd› ile mal
teslimi yapamayaca¤›n›, tecil-terkiniade ifllemi uygulamas›ndan yararlanamayaca¤› ile ilgili uygulama, 3065
say›l› yasa ve ilgili tebli¤lerine göre
özet olarak irdelemeye çal›fl›lm›flt›r.
‹malatçi- ‹hracatç›lar›n istenmeyen
durumlara düflmemeleri için yukar›da
say›lan hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

KAYNAKÇA
KDV Kanunu, 3065 Say›l›
Resmi Gazete 27 Seri Nolu KDV Genel Tebli¤i 05.03.1988 Tarih 19745 say›
Resmi Gazete 71 Seri Nolu KDV Genel Tebli¤i 13.11.1998 Tarih 23522 say› .
Resmi Gazete 83 Seri Nolu KDV Genel Tebli¤i 29.06.2001 Tarih 24447 say›
Resmi Gazete 84 Seri Nolu KDV Genel Tebli¤i 23.11.2001 Tarih 24592 say›
Resmi Gazete 99 Seri Nolu KDV Genel Tebli¤i 11.07.2006 Tarih 26225 say›
Vergi usul Kanunu, 213
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FAZLA VEYA YERS‹Z ÖDENEN
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹N‹N ‹ADE
ESASLARI
Cengiz SAZAK
Vergi Denetmeni

G‹R‹fi
DV Kanununa göre vergiye tabi olmayan bir ifllem nedeniyle vergi hesaplanmas› yersiz KDV tahsilat› ve KDV Kanununca kendisi için belirlenmifl vergi oran›ndan daha bir yüksek bir oran uygulanmak suretiyle tahsil edilen KDV`si de fazla tahsil edilen katma de¤er vergisidir.

K

Uygulamada mükellefler fatura ve benzeri belgeler üzerinde hesaplad›klar›
veya al›c›lardan tahsil ettikleri fazla ve yersiz KDV`yi beyannamelerine tafl›madan önce kendi aralar›nda düzeltme imkân›na sahiptirler.
Mükellefler bu düzeltme ifllemini;
• Hatal› olarak düzenlenen fatura ve benzeri belgenin iptalini yap›p ve sat›fl
ifllemi için yeni bir belge düzenlemek suretiyle,
• Hatal› olarak düzenlenen fatura için kendi aralar›nda iade faturas› düzenlemek suretiyle,
yapabilir ve fazla veya yersiz olarak hesaplanan ve ödenen vergiyi al›c›ya iade edebilirler. Bu flekilde yaz›m›zda aç›klayaca¤›m›z bir dizi yasal prosedüre
maruz kalmadan verginin hesaplanmas› esnas›nda yapt›klar› yanl›fll›¤› düzeltme imkân›na sahiptirler.
Vergi mevzuat›m›zda fazla veya yersiz tahsil edilen Katma De¤er Vergileri
ile ilgili yasal düzenleme KDVK`nun 8/2.maddesinde düzenlenmifltir.
02.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak
01.01.2004 tarihinde yürürlü¤e giren 5035 say›l› kanunun 9.maddesi ile
3065 Say›l› KDVK`nun 8/2.maddesinde de¤ifliklik yap›lm›fl ve de¤ifliklik sonras› kanun maddesi afla¤›daki halini alm›flt›r.
Hakemsiz Yaz›lar
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“Vergiye tabi bir ifllem söz konusu
olmad›¤› veya Katma De¤er Vergisi'ni
fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakk› bulunmad›¤› halde;
düzenledi¤i bu tür vesikalarda Katma
De¤er Vergisini gösterenler bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus
kanuna göre borçlu olduklar› vergi
tutar›ndan daha yüksek bir mebla¤›
gösteren mükellefler için de geçerlidir. (5035 Say›l› Kanunun 6 nc› maddesiyle de¤iflen cümle, Yürürlük:
2.1.2004) Bu gibi sebeplerle fazla
ödenen vergiler, Maliye Bakanl›¤›n›n
belirleyece¤i usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.”
Yap›lan bu de¤ifliklikle fazla veya
yersiz ödenen vergilerin, indirim hakk›na sahip olmayanlar yan›nda indirim hakk›na sahip olanlara da iadesine imkân tan›nm›flt›r.
Biz bu çal›flmam›zda fazla ve yersiz
olarak ödenen katma de¤er vergilerinin mükelleflerce beyan edilmeden
önce bir düzeltme ifllemine tabi tutulmamalar› durumunda veya yanl›fll›¤›n
sonradan fark edilmesi durumunda
hem indirim hakk›na sahip olamayanlara hemde indirim hakk›na sahip
olanlara iadesinin usul esaslar›n› inceleyece¤iz.
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1. FAZLA VEYA YERS‹Z ÖDENEN
KATMA DE⁄ER VERG‹LER‹N‹N
‹ND‹R‹M HAKKINA SAH‹P
OLMAYANLARA ‹ADES‹
Katma de¤er vergisini indirim konusu yapabilecek mükellefler gerçek
usulde KDV mükellefi olan mükelleflerdir. ‹ndirim hakk›na sahip olmayanlar ise gerçek usulde KDV mükellefi olmayanlard›r. Bunlar; vergiden
muaf esnaf, basit usulde vergilendirilen mükellefler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ve nihai tüketicilerdir.
Yukar›da say›lanlar›n al›c› s›fat› ile
fazla veya yersiz olarak KDV ödemesinde bulunmalar› durumunda fazla
ve yersiz olarak tahsil edilen KDV`lerinin iadesi ile ilgili usul ve esaslar 23
Seri No.lu KDVK Genel tebli¤i ile belirlemifltir.
Buna göre indirim hakk› olmayanlara KDV iadesi flu esaslar dahilinde yap›lacakt›r.
Yersiz veya fazla olarak uygulanan
vergilerin iadesi için bu vergilere muhatap olanlar ile bu iflleri yapan mükellefin birlikte vergi dairesine baflvurmalar› gerekmektedir. Yersiz veya
fazla uygulanan vergilere, muhatap
olanlar›n indirim hakk›na sahip olmad›klar›n› tespiti halinde bu vergiler
Vergi Usul Kanununun 116 ve müteakip hükümleri uyar›nca bunlara
verilmek üzere mükellefe iade edilecektir.
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Fazla veya yersiz olarak Katma De¤er Vergisi ödemek veya borçlanmak
durumunda kalanlar indirim hakk›na
sahip olsalar bile -al›c›lar KDV mükellefi iseler- e¤er fazla veya yersiz olarak önden vergi indirim hakk› tan›nan ifllemlerle ilgili de¤il ise bu vergilerin iadesi bu bölümde aç›klanan
esaslarda yerine getirilecektir.
Öte yandan, ithalat s›ras›nda fazla
uygulanan vergiler ise 3297 say›l› Kanunun 14. maddesi ile 3065 say›l› Kanunun 48. maddesine eklenen f›kra
hükmüne göre, indirim hakk›na sahip
olmayanlara Gümrük Kanununa göre
iade olunacakt›r.
2. FAZLA VEYA YERS‹Z ÖDENEN
KATMA DE⁄ER VERG‹LER‹N‹N
‹ND‹R‹M HAKKINA SAH‹P
OLANLARA ‹ADES‹
Fazla ve yersiz olarak Katma De¤er
Vergisini tahsil eden veya hesaplayanlar (yani sat›c›lar); KDVK 8/2.”
Vergiye tabi bir ifllem söz konusu olmad›¤› veya Katma De¤er Vergisini
fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakk› bulunmad›¤› halde;
düzenledi¤i bu tür vesikalarda Katma
De¤er Vergisini gösterenler bu vergiyi ödemekle mükelleftirler …” maddesi hükmünce vergi dairesine beyan
edecek ve ödeyeceklerdir.
Fazla veya yersiz olarak yüklenilen
vergi indirim hakk› tan›nan ifllemlerle
ilgili ise fazla veya yersiz olarak öde-
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nen veya borçlan›lan KDV al›c› taraf›ndan indirim konusu yap›labilecektir.
2.1. ‹ade Talebi En Erken, Fazla
veya Yersiz Ödenen Verginin
‹ndirim Konusu Yap›ld›¤› Dönemde
Yap›labilecektir.
‹ade talebi en erken, fazla veya yersiz ödenen verginin indirim konusu
yap›ld›¤› dönemde yap›labilecektir.
Verginin fazla veya yersiz mahiyette
oldu¤unun daha sonra fark edilmesi
veya ortaya ç›kmas› halinde de iade
talep edilebilecektir. ‹ade talep edilebilmesi için fazla veya yersiz verginin
indirim konusu yap›ld›¤› dönemle iade talebinin yap›ld›¤› dönem aras›ndaki dönem beyannamelerinin tamam›nda "Sonraki Dönemlere Devreden
KDV" bulunmas› gerekmektedir. Herhangi bir dönemde devreden vergi
bulunmamas› halinde fazla veya yersiz ödenen verginin iadesi söz konusu olmayacakt›r. Bütün dönemlerde
devreden vergi bulunmas› halinde
devreden vergi tutarlar› ile fazla veya
yersiz ödenen vergi tutar›n›n mukayesesi yap›lacakt›r. Bu mukayese sonunda:
• Devreden vergi tutarlar› bütün dönemlerde fazla veya yersiz ödenen
vergiden fazla ise fazla veya yersiz
ödenen verginin tamam› iade olarak
talep edilebilecektir.
• Devreden vergi tutarlar› bir veya bir
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yap›laca¤› dök a ç d ö n e m d e f a z l a v e y a Dilekçe,
y e r s iiade
z ötalebinin
den e n v e r g i t u t a r › n d a n k ü çnem
ü k s beyannamesinin
e , e n k ü - ekinde verileçük olan devreden vergi tutar› kadar cektir. Bu beyannamede dilekçede
belirtilen iade tutar› “Sonraki Döneiade talep edilebilecektir.
Sonraki döneme devreden KDV bu- me Devreden KDV” sat›r toplam›nlunmamas› veya iade istenecek ra- dan düflülüp “‹ade Edilmesi Gereken
kamdan daha küçük olmas› fazla ve- KDV” sat›r›na ilave edilecektir.
ya yersiz ödenen verginin, k›smen veya tamamen indirimle giderildi¤ini
gösterir.
Fazla veya yersiz ödenen vergi iade
hakk› do¤uran "di¤er" ifllemlerle ilgili
ise bu ifllemlerle ilgili iade hesaplar›na
dahil edilmeyecektir. ‹ade, bu bölümde düzenlendi¤i flekilde yap›lacakt›r.
Aradaki dönemlerde iade hakk› do¤uran di¤er ifllemlerle ilgili iade hesab›na dahil edilmiflse, dahil edilen k›s›m bu bölüme göre yap›lacak iade
hesab›nda dikkate al›nmayacakt›r.
2.2. ‹ade Talebi Bir Dilekçe ‹le
Yap›lacakt›r.
Bu dilekçede;
Fazla veya yersiz ödendi¤i öne sürülen vergi tutar›,
• Fazla veya yersiz verginin indirim
konusu yap›ld›¤› dönem ile iade talebinin yap›ld›¤› dönem aras›ndaki bütün dönem beyannamelerinde "sonraki dönemlere devreden KDV" sat›r›ndaki tutarlar›n bir listesi,
• 2.1. bölümündeki flekilde belirlenecek iade tutar›,
yer alacakt›r.
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2.3. ‹nceleme Raporu, YMM
Tasdik Raporu ve Teminat
Aran›lmaks›z›n Yerine Getirilecek
‹ade Talepleri:
Fazla veya yersiz vergi;
• KDV Genel Tebli¤lerine göre ihracat istisnas›ndan do¤an ve nakden
talep edilen alacaklar›n teminats›z ve
incelemesiz iadesine imkân veren s›n›r› aflm›yorsa, ( Bu s›n›r 2006 y›l›
4.000.-YTL dir)
• Bizzat mükellef taraf›ndan sorumlu
s›fat›yla beyan edilmifl ve ödenmiflse,
• Özel müzayede mahalleri hariç,
müzayede mahallerinde veya gümrük depolar›nda yap›lan sat›fllar nedeniyle bu sat›fllar› düzenleyenlere
ödenmiflse,
‹nceleme raporu veya yeminli mali
müflavir tasdik raporu ve teminat aran›lmaks›z›n iade edilebilecektir. ‹ade
talebi yaz›m›z›n 2.1. bölümünde bahsedildi¤i flekilde bir dilekçe ile yap›lacak, dilekçeye ayr›ca, verginin fazla
ve yersiz ödendi¤ini gösteren belgenin ödemenin yap›ld›¤› kurum ve kurulufl taraf›ndan onaylanm›fl örne¤i
eklenecektir. Vergi daireleri ilgili dö-
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nem defter ve belgeleri üzerinde gerekli incelemeyi yapmak suretiyle iade talebini sonuçland›racaklard›r.
Öte yandan, fazla veya yersiz verginin gümrük idarelerine ödenmifl olmas› halinde gümrük idaresine bir dilekçe ile baflvurulacak, gümrük idaresi fazla veya yersiz tahsil etti¤i vergi
tutar›n› indirim hakk›na sahip mükellefin vergi dairesine do¤rudan gönderece¤i bir yaz› ile bildirecektir. Bu
yaz› mükellefe elden verilmeyecektir.
(‹ndirim hakk›na sahip olmayanlarca
gümrükte ödenen fazla veya yersiz
vergi Gümrük Kanunu hükümlerine
göre iade edilecektir.) Vergi dairesi
bu yaz› üzerine ilgili dönem defter ve
belgeleri üzerinde gerekli incelemeyi
yapmak suretiyle iade talebini sonuçland›racaklard›r.
2.4. YMM Tasdik Raporu veya
Vergi ‹nceleme Raporu Sonucuna
Göre Yerine Getirilecek ‹ade
Talepleri
‹ade talebi, yaz›m›z›n 2.3. bölümünde belirtilen haller d›fl›nda, yeminli mali müflavir tasdik raporu veya
vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir. Tam tasdik
sözleflmesinin bulunmamas› halinde
YMM tasdik raporlar› ile teminats›z
ve incelemesiz iade edilecek tutar,
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli
Mali Müflavirlik Kanunu Genel Tebli¤-
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lerinde ihracat istisnas› için öngörülen s›n›r› aflamayacak( Bu s›n›r 2006
y›l› için 461.000.-YTL dir ), tam tasdik
sözleflmesinin mevcudiyeti halinde
miktara bak›lmaks›z›n incelemesiz ve
teminats›z iade yap›labilecektir.
‹ade ile ilgili YMM veya vergi inceleme raporlar›nda, fazla veya yersiz
verginin indirim konusu yap›ld›¤› dönemle iade talep edilen dönem aras›ndaki dönemlere ait devreden vergiler listesi ile birlikte en az;
• ‹adesi talep edilen verginin "fazla
veya yersiz vergi" olarak nitelendirilmesinin mevzuat dayanaklar›,
• Fazla veya yersiz uygulanan verginin beyan edilip edilmedi¤i,
• Fazla veya yersiz ödenen verginin
indirim hakk› tan›nan ifllemlerle mi,
tan›nmayan ifllemlerle mi ilgili oldu¤u,
• Fazla veya yersiz vergiye muhatap
olan›n bu vergiyi kanuni defterlere
kaydedip kaydetmedi¤i, (Fazla veya
yersiz vergi indirim hakk› tan›nan ifllemlerle ilgili ise "indirim KDV" hesab›nda yer alacak ve KDV beyannamesinde indirim konusu yap›labilecektir.
‹ndirim hakk› tan›nmayan ifllemlerle
ilgili ise "indirim KDV" hesab›nda gösterilmeyecek ve KDV beyannamesine
indirim olarak intikal ettirilmeyecektir.)
• Fazla veya yersiz verginin iade hakk› do¤uran di¤er ifllemler nedeniyle
iade olarak talep edilip edilmedi¤i,
hususlar› yer alacakt›r.
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2.5. Özel Esaslara Tabi Olanlar›n
‹ade Talepleri
‹ade iflleminde fazla veya yersiz vergiyi uygulayan ile bu vergiye muhatap olan iade hakk› sahibinin 84 Seri
Numaral› KDV Genel Tebli¤i'nin
"II.Özel Esaslar" bölümündeki flartlar›
tafl›mas› halinde iade talebi bu Genel
Tebli¤deki aç›klamalar çerçevesinde
yerine getirilecektir.
Buna göre iadeye esas olan iflleme
taraf olanlardan (al›c› veya sat›c›dan)
herhangi birinin KDV ‹ade esaslar› yönünden özel esaslara tabi olmalar›
durumunda iade talepleri 84 Seri
No.lu KDV Genel Tebli¤ine göre yerine getirilecektir.
84 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inde
afla¤›daki flartlar› tafl›yan mükellefler
iade talepleri Özel Esaslara göre yerine getirilece¤i belirtilmifltir.
• SM‹YB düzenledikleri ya da kulland›klar› konusunda haklar›nda rapor
bulunan mükellefler, bu mükelleflerin raporun ait oldu¤u dönemdeki ortaklar› ve kanuni temsilcileri ile bunlar›n kurduklar› veya ortak olduklar› flirketler ve rapor bulunanlardan mal
alanlar,
• Haklar›nda rapor olmamakla birlikte olumsuz tespit veya bu tespitler
nedeniyle incelenmesi istenilenler ile
bunlardan mal alanlar,
• Kendileri hakk›nda katma de¤er
vergisi aç›s›ndan ihtiyati tahakkuk ve
ihtiyati haciz uygulanan,
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• ‹flletme kapasitesi ile ifl hacmi aras›nda bariz nispetsizlik bulunan,
3. FAZLA VE YERS‹Z TEVK‹F
ED‹LEN VERG‹N‹N ‹ADES‹
91 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤ kapsam›ndaki ifllemler
üzerinden yersiz ve hatal› olarak yap›lan tevkifat uygulamalar›n›n nas›l düzeltilece¤i ise 93 Seri No.lu Katma
De¤er Vergisi Genel Tebli¤i ile belirlenmifltir.
3.1. Tevkifata Tabi Olmad›¤›
Halde Tevkifat Uygulanan ve
Mükellefi Taraf›ndan Verginin
Tamam›n›n Beyan Edildi¤i ‹fllemler
Yap›lan düzenleme ile 91 Seri
No.lu Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤ kapsam›ndaki ifllemler ile ilgili
olarak;
• Tevkifata tabi olmayan ifllemlerde
tevkifat yap›lmas›,
• Tevkifat oran›n›n hatal› uygulanmas›,
• Tevkifata tabi olmas›na ve tevkifat
uygulanmas›na ra¤men hesaplanan
katma de¤er vergisinin tamam›n›n
mükellef taraf›ndan beyan edildi¤i,
durumlarda, yersiz tevkifat uygulanan mükellef, sorumludan tevkifat›n
mahiyetini ve miktar›n› gösteren bir
belge alarak sorumlunun ba¤l› oldu¤u vergi dairesine dilekçe ile baflvuracak ve verginin tamam›n› beyan etti¤i halde yersiz uygulanan tevkifat nedeniyle verginin tamam›n› tahsil ede-
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medi¤ini belirterek bu verginin iadesini isteyecektir.
Tevkifat›n yersiz oldu¤unun anlafl›lmas› halinde vergi dairesi, mükellefin
ba¤l› oldu¤u vergi dairesinden tevkifata konu ifllem bedelinin tamamen
beyan edilip edilmedi¤ini yaz› ile soracak, gelen cevaptan ifllemin tevkifats›z olarak beyan edildi¤inin anlafl›lmas› üzerine yersiz olarak tevkif edilen ve ödenen vergi, mükellefe red
ve iade edilecektir.
3.2. Tevkifata Tabi Olan ve Tevkifata Tabi Tutulan, Ancak Mükellefi Taraf›ndan Verginin Tamam›n›n
Beyan Edildi¤i ‹fllemlerde düzeltme talebi tevsik edici belgelerle mükellefin ba¤l› oldu¤u vergi dairesine
yap›lacakt›r. Vergi Dairesi düzeltme
talebini yerine getirmek için sorumlunun vergi dairesinden de bilgi alarak
ifllemi sonuçland›racakt›r.
3.3. Tevkifata Tabi Olmad›¤› Halde Tevkifata Tabi Tutulan ya da
Yüksek Tevkifat Oran› Uygulanan
ve Mükellefi Taraf›ndan Verginin
Tamam› Beyan Edilmeyen ‹fllemlerde yaz›m›z›n 3.1. bölümüne göre
ifllem yap›lacakt›r.
Yap›lan düzeltme ifllemi sonucunda
iade edilen katma de¤er vergisi tutar› mükellef taraf›ndan iadenin gerçekleflti¤i döneme ait KDV beyannamesinin “ilave edilecek KDV” sat›r›nda beyan edilecektir. Bu düzeltme ifllemi
sonucunda
vergi
ziya-
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› söz konusu olmad›¤›ndan ceza ve
gecikme faizi uygulanmayacakt›r.
3.4. Genel Bütçeli Kurulufl Saymanl›klar› Taraf›ndan Yap›lan
Tevkifatlarda Düzeltme ifllemi genel bütçeli kurulufl saymanl›klar› taraf›ndan yap›lan hatal› tevkifatlar yukar›da belirtilen esaslar çerçevesinde
ödemeyi yapan saymanl›klarca yap›lacak ve gereken durumlarda iade
edilecektir. Bu flekilde yap›lacak red
ve iade ifllemlerinde Devlet Harcama
Belgeleri Yönetmeli¤inin eki 29 örnek numaral› “Düzeltme ve ‹ade Belgesi”nin ödemesi belgesine ba¤lanmas› gerekmektedir.
4. SONUÇ
KDVK uyar›ca vergiye tabi olmayan
ifllem nedeniyle KDV hesaplanmas›
“yersiz KDV”, üzerinden vergi hesaplanan ifllem için yasal daha bir
yüksek bir oran uygulanmak suretiyle
hesaplanan KDV`si de “fazla tahsil
edilen KDV” dir.
Mükelleflerce sehven yersiz veya
fazla KDV tahsil edilmesi yap›labilmektedir. Yap›lan bu hata ve yanl›fllar›n düzeltilmesinde ise mükelleflerin
önünde iki seçenek bulunmaktad›r.
Birinci seçenek olarak mükellefler
fatura ve benzeri belgeler üzerinde
hesaplad›klar› veya al›c›lardan tahsil
ettikleri fazla ve yersiz KDV`yi beyannamelerine tafl›madan önce kendi
aralar›nda düzeltebilirler.
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Mükellefler bu düzeltme ifllemini;
• Hatal› olarak düzenlenen fatura ve
benzeri belgenin iptalini yap›p ve sat›fl ifllemi için yeni bir belge düzenlemek suretiyle,
• Hatal› olarak düzenlenen fatura
için kendi aralar›nda iade faturas› düzenlemek suretiyle,
‹kinci seçenek olarak mükellefler bu

fazla veya yersiz olarak hesaplanan
ve tahsil edilen vergiyi beyan etmek
ve vergi dairesine ödemek zorundad›rlar. Beyan edilen vergi ise 23,91 ve
93 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤lerinde belirlenen yaz›m›zda aç›klayaca¤›m›z yasal prosedürü yerine getirerek
fazla veya yersiz olarak hesaplanan
verginin iadesini alacaklard›r.

KAYNAKÇA
23 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i
91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i
93 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i
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AYIN ÜCRET ÖDEMELER‹N‹N VERG‹
KARfiISINDAK‹ DURUMU VE
MUHASEBE KAYITLARI
Serdar AYTEK‹N
Vergi Denetmen Yard›mc›s›

G‹R‹fi
elir Vergisi Kanunu (GVK) gerçek kiflilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi oldu¤unu, gelirin ise bir gerçek kiflinin bir takvim y›l› içinde elde etti¤i kazanç ve iratlar›n safi tutar› oldu¤unu belirtmifltir. GVK’nun 2. maddesinde gelir vergisinin yedi farkl› unsuru oldu¤u aç›klanm›flt›r. Gelir vergisi
unsurlar› genel olarak emek ve sermaye veya emek ile sermayenin kar›fl›m›
bir kayna¤a ba¤l› olarak do¤maktad›r. Eme¤e dayanan gelir unsurlar› ücret
ve serbest meslek kazançlar›ndan ibarettir. Ücrette emek, bir iflyerine ba¤l›
olarak, bir baflkas›na ait organizasyon içinde de¤erlendirilmektedir.
Organizasyon sahibine, bir baflka anlamda iflverene ücret karfl›l›¤›nda belirli süreli veya devaml› olarak ifl gören hizmet erbab› ücret geliri elde etmektedir. Ücret gelirlerinde elde etme hukuki ve ekonomik tasarrufa ba¤lanm›flt›r.
Hukuki tasarrufta gelirin sahibi taraf›ndan talep edilebilir hale gelmesi gerekmektedir. Örne¤in gündelik esas›nda çal›flan hizmet erbab›n›n ücreti günlük
devreler itibar›yla hesaplan›r. Yani mahiyet ve miktar itibar›yla kesinleflerek
tahakkuk eder. Ancak ödemenin ayl›k veya haftal›k dönemler itibar›yla yap›laca¤› kararlaflt›r›lm›flsa, bu devreler dolmadan ücret geliri üzerinde hizmet
erbab›n›n talep hakk› do¤maz.(Özbalc›, 2003,s.81) Ekonomik tasarrufta ise,
ödemeyi yapacak olan taraf›ndan gelirin sahibinin emrine amade k›l›nmas›
gerekmektedir. Emre amade k›l›nmas› ise ücret gelirinin istendi¤i anda hizmet erbab›na ödenecek hale gelmifl olmas›n› ifade etmektedir.
Ücretin iflveren taraf›ndan hizmet erbab›na ‹fl kanunu hükümleri uyar›nca
Türk liras› olarak ödenmesi yasal bir zorunluluktur. Yarg›n›n bu konuda verdi¤i kararlarda (Yarg›tay. 9. HD.’nin, 29.09.2003 tarih ve E. 2003/2795, K.
2003/15666 karar›.) ödemenin Türk Liras› olarak ödenmesinin yasal bir zorunluluk oldu¤u aç›kça belirtilmifltir.

G
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Vergi yasalar›m›zda, ifl hukukundan
farkl› olarak ücretin para yerine ay›n
olarak ödenmesine olanak tan›maktad›r. Ay›n; hizmet erbab›na bedelsiz
olarak verilen iflletmenin imal etti¤i
emtia olabilece¤i gibi iflletmenin sat›fla konu etti¤i emtia veya ay›n olarak
sa¤lanan her türlü menfaat ve hizmet gibi paradan baflka de¤erler olabilmektedir. Ancak, ücretin para yerine ay›n olarak ödenmesi halinde ay›n
teslimi nedeniyle Katma De¤er Vergisinin hesaplanmas› gerekmektedir.
Ücretin para olarak ödenmesi halinde ise Katma De¤er Vergisinin (KDV)
konusuna girmedi¤inden Katma De¤er Vergisi do¤mayacakt›r. Mevzuat›m›za göre “ücret” ve “para teslimi”
katma de¤er vergisi kapsam› d›fl›nda
kalmaktad›r.
Bu çal›flman›n amac› genel olarak
“ay›n ücret” fleklinde yap›lan ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu (GVK),
Katma De¤er Vergisi Kanunu
(KDVK), Kurumlar Vergisi Kanunu
(KVK), Vergi Usul Kanunu (VUK) ve
Damga Vergisi Kanununun (DVK) ilgili hükümleri göz önüne al›narak konuyu aç›klamak ve tek düzen hesap
plan›na uygun muhasebe kay›tlar› sayesinde konuyu netlefltirmektir. Çal›flman›n amac› kapsam›nda ilk olarak
ücretin literatürde yer alan de¤iflik
tan›mlar›na yer verilecektir.
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II- VERG‹ KANUNLARINDA VE
D‹⁄ER KANUNLARDA ÜCRET‹N
TANIMI
GVK’nun 61 maddesinde ücretin
tan›m›; “Ücret iflverene tabi ve belirli bir iflyerine ba¤l› olarak çal›flanlara hizmet karfl›l›¤› verilen
para ve ay›nlar ile sa¤lanan ve
para ile temsil edilebilen menfaatler fleklinde belirtilmifltir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa
tazminat› (Mali sorumluluk tazminat›), tahsisat, zam, avans, aidat,
huzur hakk›, prim, ikramiye, gider
karfl›l›¤› veya baflka adlar alt›nda
ödenmifl olmas› veya bir ortakl›k
münasebeti niteli¤inde olmamak
flart› ile kazanc›n belli bir yüzdesi
fleklinde tayin edilmifl bulunmas›
onun mahiyetini de¤ifltirmez.”
GVK'na göre ücretin unsurlar›, hizmet erbab›n›n bir iflverene tabi olmas›, belirli bir ifl yerine ba¤l› olarak çal›flmas›, hizmet karfl›l›¤› ödeme yap›lmas›d›r. Ücret gelirleri ile serbest
meslek kazançlar› ve ticari kazançlar
aras›ndaki ayr›m söz konusu unsurlara göre tespit edilmektedir.
Ücret ve serbest meslek kazançlar›
eme¤e dayanan gelir unsurlar›d›r.
Serbest meslek kazançlar›nda emek
müstakil bir organizasyon içinde bir
gelir unsuru oluflturmaktad›r. Ücrette
ise, belli bir iflyerine ba¤l› ve iflverene
tabi olarak hizmet erbab›n›n hizmeti
karfl›l›¤›nda elde edilen gelir unsurudur.
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GVK'nun 61. maddesinde ücretin
de¤iflik adlar alt›nda ödenebilece¤i
belirtilmektedir. Örne¤in; Tazminat,
ikramiye, prim, zam, avans, kasa tazminat›, v.b adlar alt›nda yap›lan ödemelerin ücret hükmünde oldu¤u kabul edilmektedir. Ancak, baz› ödemeler ücret olarak adland›r›lsa bile; Gelir
Vergisi mevzuat›nda veya özel kanunlarla istisna veya muafiyet kapsam›na girmesi nedeniyle, gelir vergisine tabi tutulmamaktad›r. ‹flverenlerce hizmet erbab›n›n ücretine mahsuben, toplu ifl sözleflmesi hükümleri
uyar›nca veya sosyal yard›m amac›yla
ay›n fleklinde menfaatlerde ücret olarak de¤erlendirilmektedir..
Maliye bakanl›¤› hizmet erbab›na
iflyeri ve müfltemilat› d›fl›nda kullanmak üzere ay›n fleklinde verilen sosyal yard›mlar›n ücret hükmünde oldu¤unu bu konu hakk›nda verilmifl
özelgesinde belirtmifltir.(Maliye ve
Gümrük Bakanl›¤›., 22.05.1991 tarih
ve 2212823668 say›l› özelgesi) Vergi
idaresinin genel olarak bu konu hakk›ndaki görüflü hizmet erbab›na her
ne isimle olursa olsun verilen ay›nlar›n ücret hükmünde oldu¤u kabul
edilmektedir.
Bakanl›¤›n toplu ifl sözleflmeleri ile
ilgili bir özelgesinde ise toplu ifl sözleflmeleri uyar›nca verilen ay›n›n ücret
oldu¤u flu flekilde ifade edilmektedir;
Toplu ifl sözleflmesi gere¤i iflveren taraf›ndan iflçilere verilen sabun, ayak-
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kab› ve elbiselik kumafllar›n iflçilere
ay›n olarak sa¤lanm›fl bir menfaat oldu¤undan ücret ödemesi olarak mütalaa edilmesi gerekmektedir" (Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›., 30.10.1985
tarih ve 26010038 say›l› özelgesi.)
Bir baflka özelgede ise toplu ifl sözleflmesi uyar›nca verilen un bedellerinin ücret hükmünde oldu¤u ve söz
konusu olayda gelir vergisi muafiyetinin geçerli olmayaca¤› belirtilmifltir.
Karar›n özeti flu flekildedir; müracaatç› sendikaya üye iflçilere ay›n olarak
her üç ayda bir olmak üzere verilen 4
çuval un bedelinin ücret say›larak 97
Seri Say›l› Gelir Vergisi Genel Tebli¤i
uyar›nca ödemenin yap›ld›¤› ay›n ücretleriyle birlefltirilerek topluca vergilendirilmesi gerekmektedir.(Maliye
ve Gümrük Bakanl›¤›., 03.07.1974
tarih ve 221289607/37743 say›l›
özelgesi)
Bu nedenle vergi kanunlar› ücretin
“para” d›fl›nda “ay›n” di¤er bir anlamda hizmet erbab›na bedelsiz olarak verilen iflletmenin imal etti¤i emtia, iflletmenin sat›fla konu etti¤i emtia veya ay›n olarak sa¤lanan her türlü menfaat ve hizmet gibi paradan
baflka de¤erler fleklinde ödenebilece¤ini bu flekilde yap›lan ödemelerinde
ücret hükmünde oldu¤unu belirtmifltir.
‹fl Kanunu ücretin tan›m›n›,“Genel
anlamda ücret bir kimseye bir ifl
karfl›l›¤›nda iflveren veya üçüncü
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yapt›klak i fl i l e r t a r a f › n d a n s a ¤ l ahizmet
n a n erbab›n›n
v e p a aralar›nda
ra ile ödenen tutard›r.” fleklinde r› yaz›l› veya sözlü sözleflme uyar›nca
ifade etmifltir.(‹fl Kanunu md. 32) ‹fl iflverenin hizmet erbab›na emtia teslikanununun dikkat çeken yönü ücre- mi ay›n ücret fleklinde yap›lan bir
tin “para” ile ödeme zorunlulu¤u- ödeme olarak kabul edilmektedir.
Ay›n teslimi fleklinde yap›lan teslimlenun bir yasal kural olmas›d›r.
Ücret, ekonomi literatüründe öz rin iflveren ile hizmet erbab› aras›nda
olarak “eme¤in fiyat›” olarak ta- böyle bir sözleflme yap›lmam›fl olman›mlanm›flt›r. Ekonomi biliminde, s› durumunda bile VUK’nun 3.md.
emek sunumunun artmas› durumun- uyar›nca yap›lan teslim ay›n ücret
da eme¤in fiyat›n›n düflece¤i, eme- ödemesi olarak kabul edilmesi gerek¤in sunumunun azalmas› durumun- mektedir.
da ise eme¤in fiyat›n›n artaca¤› ge- III- AYIN ÜCRET fiEKL‹NDE YAPILAN
nel kabul görmüfl iktisadi bir ilkedir. ÜCRET ÖDEMES‹N‹N VERG‹
Borçlar Kanununun 313 maddesi- KANUNLARI KARfiIfiINDAK‹
ne göre ücretin tan›m›, “iflçinin ifli DURUMU VE MUHASEBE
görme borcuna karfl›l›k, ifl sahibi- KAYITLARI
nin hizmet sözleflmelerinden do- 1-KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ KANUNU
¤an bafll›ca borcu, ücret ödeme KARfiISINDAK‹ DURUMU VE
borcudur.” fleklinde ifade edilmifltir. MUHASEBE KAYITLARI
‹fl veren sözleflmenin bir gere¤i olaKatma de¤er vergisine tabi olan
rak iflin görülmesi halinde ücreti öde- mal ve hizmetlerin iflletme personelime ile yükümlüdür.
ne ücret olarak bedelsiz olarak veril‹flletmelerin çal›flt›rd›klar› hizmet er- mesi halinde bu teslimler için KDV
bab›na yapmas› gereken ücret öde- hesaplanmas› gerekmektedir.(Akyol,
melerini ifl kanunu uyar›nca Türk Lira- Küçük s. 1388)
s› olarak yapmalar› bir zorunluluk olKDVK’nun 3. maddesi uyar›nca
mas›na ra¤men vergi kanunlar› uya- “Vergiye tabi mallar›n her ne sur›nca ay›n ücret fleklinde yap›lan öde- rette olursa olsun vergiye tabi iflmeler ücret gideri olarak muhasebe lemler d›fl›ndaki amaçlarla iflletkay›tlar›nda yer almaktad›r..
meden çekilmesi, vergiye tabi
Vergi Usul Kanununun (VUK) mallar›n iflletme personeline üc3.maddesi uyar›nca vergilendirmede ret, prim, ikramiye, hediye, tebervergiyi do¤uran olay ve bu olaya ilifl- ru gibi namlarla verilmesi”
kin muamelelerin gerçek mahiyetinin KDV’ne tabidir.
esas oldu¤u belirtilmifltir. ‹flveren ile
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Madde hükmüne göre vergiye tabi
mallar›n her ne flekilde olursa olsun
vergiye tabi ifllemler d›fl›ndaki amaçlarla iflletmeden çekilmesi, vergiye tabi mallar›n iflletme personeline ücret,
prim, ikramiye, hediye, teberru gibi
namlarla verilmesi teslim say›lacak ve
vergiye tabi tutulacakt›r.
Madde hükmünde sadece iflletmeden çekilmesi halinde vergiye tabi tutulaca¤› belirtilmifltir. Ay›n olarak verilen sosyal yard›mlar›n ücret olarak
kabul edilebilmesi için, bunlar›n hizmet erbab›na iflyeri ve müfltemilat› d›fl›nda kullanmak ve faydalanmak üzere verilmesi gerekir. ‹flletmeden çekilmemesi halinde ise dahili sarf söz
konusu oldu¤undan KDV’nin konusuna girmeyecektir. Örne¤in; ‹flletmede üretilen ifl elbiselerinin iflletme
personeline verilmesi halinde dahili
sarf söz konusu olaca¤›ndan ay›n ücret olarak de¤erlendirilmeyecek ve
KDV’nin konusuna girmeyecektir.
KDVK’nun 9 nolu genel tebli¤inde
KDV uygulamas›nda personele sa¤lanan menfaatlerden afla¤›da say›lanlar›n KDV’ne tabi tutulmayaca¤› belirtilmifltir.
a)Personele iflyerinde veya müfltemilat›nda yemek verilmesi,
b)Personele yatacak yer veya konut
tahsisi,
c)Personelin toplu olarak iflyerine gidip gelmesini sa¤lamak amac›yla yap›lan tafl›ma hizmetleri,
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d)Demirbafl olarak verilen giyim eflyas›.
‹flletmenin iktisadi faaliyetini yürütebilmesi için yap›lan ve iflletmede oluflturulan katma de¤erin bir unsuru
olan bu masraflar maliyetin bir parças› oldu¤undan, personele tahsis s›ras›nda vergiye tabi tutulmayacak, bu
mal ve hizmetlerin iktisab›nda yüklenilen vergiler ise genel hükümlere
göre indirim konusu yap›labilecektir.
KDV’nin konusuna giren mal ve hizmetlerin hizmet erbab›na ay›n olarak
verilmesi durumunda bu iktisadi k›ymetler için hangi de¤er üzerinden
KDV’nin hesaplanaca¤› KDVK’nun
emsal bedeli düzenleyen 27.maddesinde belirtilmifltir.
KDVK’nun 27 maddesi uyar›nca emsal bedeli ve emsal ücreti ;“Bedeli
bulunmayan veya bilinmeyen ifllemler ile bedelin mal, menfaat,
hizmet gibi paradan baflka de¤erler olmas› halinde matrah ifllemin
mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir” fleklinde ifade
edilmifltir. Madde hükmü bedelin,
ay›n, menfaat...gibi paradan baflka
de¤erler olmas› halinde matrah›n
emsal bedeli veya emsal ücreti olaca¤›n› hüküm alt›na alm›flt›r.
Söz konusu maddenin 3.f›kras›nda
ise; “Emsal bedeli ve emsal ücreti
Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre tespit olunur” fleklinde ifade
ederek Vergi Usul Kanununun 267
maddesine göndermede bulunmufl-
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tur. VUK’nun 267. maddesine göre
emsal bedel, gerçek bedeli olmayan
veya bilinmeyen veyahut do¤ru olarak tespit edilemeyen bir mal›n, de¤erleme gününde sat›lmas› halinde
emsaline nazaran haiz olaca¤› de¤erdir. Vergi Usul Kanununun 267. maddesi uyar›nca emsal bedeli ve emsal
ücreti s›rayla, ortalama fiyat esas›,
maliyet esas› ve takdir komisyonu karar› uyar›nca tespit edilmektedir.
KDVK’nun 27.maddesinde “Katma de¤er vergisi uygulamas› bak›m›ndan emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel
giderlerden mamule düflen hissenin bedele kat›lmas› mecburidir”
fleklinde ifade edilerek VUK’nun 267.
maddesinde yer alan de¤erlemeye
ait hükmünden farkl› olarak genel
idare giderlerinin ve genel giderlerden mamule düflen hissenin KDV
matrah›na kat›lmas›n›n zorunlu oldu¤u belirtilmifltir. Söz konusu giderlerden mamule düflen hissenin matraha
dahil edilmesi VUK’nun 275 maddesinde belirtilen imal edilen emtiada,
genel idare giderlerinden mamule
düflen hissenin maliyete kat›lmas› ise
KDVK’dan farkl› olarak mükellefin ihtiyar›na b›rak›lm›flt›r. Ancak, mükelleflerin KDV bak›m›ndan, imal edilen
emtian›n emsal sat›fl bedelini maliyet
bedeli esas›na göre tayin ettikleri takdirde, KDVK’nun 27/4. maddesine
göre genel idare giderlerinden ma-
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mule düflen hisseyi KDV matrah›na
ilave etmeleri zorunludur.
‹flletmelerin hizmet erbab›na ay›n
ücret olarak verdikleri iktisadi k›ymetler için emsal bedel üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisi KDVK’nun
58. maddesi uyar›nca Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlar›n›n tespitinde gider olarak kabul edilmemesi gerekmektedir. Ancak 1 seri nolu KDV
genel tebli¤inin Verginin gider kaydedilmemesi bafll›kl› bölümünde belirtildi¤i üzere mükelleflerin vergiye tabi
ifllemleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisi, ancak vergiye tabi
mallar›n iflçilere “ay›n ücret” olarak
verilmesi veya çeflitli kifli yada kurulufllara ba¤›fllanmas› halleriyle s›n›rl›
olarak, dolayl› bir biçimde gider yaz›labilece¤i aç›klanm›flt›r. ‹flletmeler bu
nedenle hizmet erbab›na verilen
ay›nlar nedeniyle hesaplanan KDV’sini muhasebe kay›tlar›nda do¤rudan
gider olarak gösterebilecektir.
Ay›n fleklinde ücret, üretimde çal›flmayan personele verilmiflse söz konusu tutar do¤rudan gider yaz›labilece¤i gibi, genel idare giderleri hesab›na kaydedilip, bu giderlerden üretime pay vermek suretiyle maliyet unsuru olarak da dikkate al›nabilir. Hizmet iflletmelerinde ay›n fleklinde verilen ücretler do¤rudan ve ücret giderleri ba¤lam›nda masraf kaydedilir.(Akyol, Küçük s.1389)
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Hizmet erbab›na ay›n ücret ödenmesi durumunda katma de¤er vergisi tahakkuk ettirilmesi yasal bir zorunluluk oldu¤u için bu olay›n belgelendirilmesi için “fatura düzenlenmesi” de yasal bir zorunluluktur. Bu
durumda iflletmeler ay›n ücret ödemelerinde hesaplanan KDV’ini fatura
üzerinde göstermek suretiyle gider
olarak indirim konusu yapabilecektir.
Ayr›ca VUK 232 md. uyar›nca iflletmelerin fatura kullanma mecburiyeti
bulunmaktad›r.
Ay›n ücret ödemesini iflletme aç›s›ndan iki farkl› olay olarak ele almam›z gerekmektedir. ‹lk olarak hizmet
erbab›na hizmeti karfl›l›¤› ücretinin
ödenmesi, ikinci olarak ödemenin
ay›n olarak yap›lmas› nedeniyle emtia stoklar›nda bir azalmaya neden olmas›d›r. Söz konusu olaylar birbirine
ba¤›ml› fakat ayr› olarak de¤erlendirmesi gereken konulard›r. Bu nedenle
vergi yasalar› karfl›s›nda ay›n ücret
ödemesini iki ayr› aç›dan ele almak
gerekmektedir. VUK’nun 238 md.
uyar›nca ‹flverenler her ay ödedikleri
ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle di¤er ücret fleklinde vergilendirilen hizmet erbab› d›fl›nda kalan ücret
ödemeleri için bordro tutulmas› kanuni bir zorunluluktur. Bu durumda
hizmet erbab›na ücretinin ödenmesi
nedeniyle ücret bordrosu düzenlen-
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mesi gerekmektedir. Hizmet erbab›na ay›n teslimi durumunda ise vergi
yasalar› uyar›nca iflletmeden emtia ç›k›fl› olmakta baflka bir anlamda mal
sat›fl› gerçekleflmektedir. Bu durumda iflletmeler VUK’nun 232 md. uyar›nca nas›l ki satt›klar› emtia veya
yapt›klar› ifller için fatura düzenlemek
ve kullanmak zorunda ise ay›n ücret
ödenmesi durumunda da fatura kullanmak ve düzenlemek zorundad›rlar. Her mal sat›fl› gibi ücret karfl›l›¤›
“ay›n teslimi” olay›nda da stoklar›n
azalmas› söz konusu oldu¤undan bu
iflleminde sat›fl ifllemi olarak kabul
edilmesi gerekmektedir.
Ay›n ücret ödemesi nedeniyle hesaplanan katma de¤er vergisi iflçinin
ücretinden düflülecek ve bu suretle
iflçiden tahsil edilmifl olacak 391 Hesaplanan KDV ve KDV vergi beyannamesi düzenlenirken varsa 191 ‹ndirilecek KDV’den mahsup edilecek ya
da vergi dairesine ödenecektir.
Örnek - 1:
Çay üreticisi X fabrikas›, imalat bölümünde çal›flan hizmet erbab›na her
y›l 20 kg. kilo çay vermektedir.
31.Aral›k 2002 tarihinde da¤›t›m› yap›lan çay›n emsal bedeli 300 YTL,
KDV dahil ortalama perakende fiyatlara göre tutar› da 400 YTL. Söz konusu çaylar›n maliyet bedelinin 250
YTL oldu¤u tespit edilmifltir.(KDV % 8)
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M u h a s e b e k a y › t l a r › a fl a ¤ ›bedelin
d a k i tespiti
g i b i ise
o lVUK
a - 267. maddesi
c a k t › r . X f i r m a s › m u h a s e uyar›nca
b e k a tespit
y › t l aedilmesi
r › n - gerekmekteda 7/A seçene¤ini uygulamakta- dir. Çay üreticisi iflletmenin hizmet erd›r.(GVK uyar›nca ücret tevkifat› ve bab›na verdi¤i çaylar›n emsal bedeli
damga vergisi göz önüne al›nmam›fl- verildi¤inden emsal bedel üzerinden
t›r.)
KDV hesaplanacakt›r.
KDV matrah›, KDVK’nun 27 md. uyar›nca emsal bedel olmaktad›r. Emsal

Emsal bedel : 300 x 0.08 = 24 YTL
katma de¤er vergisi olmaktad›r.

31.12.2002

720.D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K G‹DERLER‹

324 YTL

600.YURT ‹Ç‹ SATIfiLAR

300 YTL

391.HESAPLANAN KDV

24 YTL

Aç›klama:Hizmet erbab›na ayni ücret ödemesi yap›lmas›

31.12.2002
620.SATILAN MAMULLER MAL‹YET‹
152.MAMÜLLER

250 YTL
250 YTL

Aç›klama: Hizmet erbab›na ayni ödemenin maliyet kayd›

2-GEL‹R VERG‹S‹ KANUNU
KARfiISINDAK‹ DURUMU VE
MUHASEBE KAYITLARI
GVK’nun 61.maddesi uyar›nca ücret, iflverene tabi ve belirli bir iflyerine
ba¤l› olarak çal›flanlara hizmet karfl›l›¤› verilen para ve ay›nlar ile sa¤lanan
ve para olarak temsil edilebilen menfaatlerdir.
GVK’nun 63 maddesine göre hizmet erbab›na verilen ay›nlar,verildi¤i
gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlar›na göre konut tedariki ve
sair suretle sa¤lanan menfaatler, koA¤ustos - Eylül - Ekim
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nutun emsal kira bedeline veya menfaatin emsal bedeline göre de¤erlenmektedir.
Söz konusu kanun maddesi uyar›nca iflverenin istihdam etti¤i hizmet erbab›na para ile temsil edilebilen nitelikte ay›n olarak vermifl oldu¤u de¤erler, verildi¤i gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlar›na göre
de¤erlenerek, hizmet erbab›n›n elde
etti¤i ücret geliri tespit edilmektedir.
KDVK’nun 27’inci maddesi hükümlerine göre, iflletmenin istihdam etti¤i
hizmet erbab›na ay›n olarak verilen
KDV’ne tabi menfaatler nedeniyle
Hakemsiz Yaz›lar
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oluflan KDV matrah› ise ay›n olarak
sa¤lanan menfaatin VUK’nun de¤erlemeye ait hükümleri uyar›nca tespit
edilen emsal de¤eri oldu¤unu ö¤rendik.
Söz konusu madde hükümleri uyar›nca ay›n olarak ödenen ücretlerde,
KDV ve GV yönünden matrah tespitleri farkl› ölçülere göre yap›lmaktad›r.
Bu nedenle KDVK ve GVK’da yer
alan ölçüleri birlefltirilecek bir düzenleme yap›lmad›kça KDV yönünden
emsal bedelin, GVK yönünden de ortalama perakende sat›fl fiyatlar›n›n
dikkate al›nmas› gerekmektedir.
‹flletmelerin istihdam etti¤i hizmet
erbab›na ay›n olarak vermifl oldu¤u
de¤erler için hesaplanan KDV genel
olarak hizmet erbab›ndan ayr›ca tahsil edilmemektedir. Bu durumda ücretlinin elde etti¤i gelir tutar›, ay›n
olarak sa¤lanan menfaatin verildi¤i
gün ve yerdeki ortalama perakende
fiyatlar›na göre tespit edilen de¤erine, verilen ay›n için hesaplanmas› gereken KDV tutar›n›n ilave edilmesi
neticesinde bulunan tutar olmaktad›r.(Denetim ilke ve esaslar› s.182)
Bu durumda hizmet erbab›n›n ay›n
olarak sa¤lanan menfaat sebebiyle
elde etti¤i net ücret gelirini tespit etmek için, ay›n›n verildi¤i gün ve yerdeki ortalama perakende fiyat›na göre tespit edilen tutar›na, söz konusu
ay›n›n emsal bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutar›n›n eklenmesi sonuHakemsiz Yaz›lar
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cunda bulunan tutar olmaktad›r. Bunun nedeni ay›n fleklinde ücret verilmesi halinde, personele bu ay›n›n
KDV dahil perakende sat›fl bedeli kadar net menfaat sa¤lanmas› söz konusu oldu¤undan ikisinin toplam› net
ücret gelirini oluflturmaktad›r.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi gelir vergisinde kimlerin tevkifat
(stopaj) yapmak zorunda oldu¤unu
ve hangi gelirler üzerinden gelir vergisi tevkifat› yap›lmas› gerekti¤ini
aç›klamaktad›r. GVK’nun 94 md. 1.
f›kras›nda belirtilen gerçek ve tüzel
kiflilerin (Kamu idare ve müesseseleri,
ticaret flirketleri, ifl ortakl›klar›, dernekler, vak›flar, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve
serbest meslek erbab›….v.b) nezdinde çal›flan hizmet erbab›na yap›lan
ücret ödemelerinden GVK’nun 103
ve 104’üncü maddelerine göre gelir
vergisi tevkifat› yapmalar› gerekmektedir. Ücretin ay›n olarak verilmesi
durumunda, üzerinden tevkifat yap›lacak tutar, hizmet erbab›na verilen
net ücret geliri tutar›n›n brüte ibla¤
edilmesi sayesinde bulunacak tutard›r.
Hizmet erbab›na ay›n olarak verilen
menfaatlerin GVK’nun 94/1 md. yönünden yap›lacak tevkifat tutar›; ay›n
olarak verilen menfaatin verildi¤i gün
ve yerdeki ortalama perakende sat›fl
fiyat› [(A) olarak sembolize edelim.]
ile ay›n olarak verilen menfaatin
A¤ustos - Eylül - Ekim
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bir indirim
V U K ’ n u n d e ¤ e r l e m e y e i l i desi
fl k i uyar›nca
n h ü k übefl
m puanl›k
lerine göre tespit edilen emsal bedeli söz konusu olmayacakt›r.
üzerinden hesaplanan KDV’nin [(B) ÖRNEK – 2 :
olarak sembolize edelim.] toplam›
Bir önceki örnekte bahsedilen çay
üzerinden tevkif edilecek tutard›r.
üreticisi X fabrikas›n›n hizmet erbab›Gelir vergisi artan oranl› bir vergidir.
na verdi¤i çaylar›n gelir vergisi kanuBu nedenle 103 ve 104’üncü md. yer
nu uyar›nca yap›lacak kay›tlar› afla¤›alan tarifelerde yer alan tevkifat matda yer ald›¤› flekilde olacakt›r. Gelir
rah› artt›kça belirlenen oranlar artvergisi tevkifat oran› % 15 olarak
makta ve gelir vergisi tevkifat tutar›
al›nm›flt›r.
belirlenmektedir. GVK’nun 103 ve
‹flletmenin çal›flt›rd›¤› hizmet erba104 maddeleri uyar›nca ücret geliri
b›n›n ücret geliri tutar› GVK 103 ve
matrah›n›n ilk gelir dilimine ait bir ge104 md. uyar›nca ilk gelir dilimine telir oldu¤unu düflünürsek;
kabül etti¤i düflünülmüfltür.(Tüm perTevkif Edilecek Tutar = [ (A) + (B) / 0.85 X 0.15]
sonelin ilk gelir dilimi mükellefi olduBu durumda menfaatin ortalama ¤u düflünülmüfl ve damga vergisi heperakende fiyat› ile emsal bedeli üze- saplanmam›flt›r.)
rinden hesaplanan KDV toplam›n›n
‹flletmenin iflçilerine verdi¤i çaylar›n
brüte ibla¤ edilmesi sonucunda bulu- ortalama perakende fiyatlar› katma
nan tutar ücret geliri matrah›n› olufl- de¤er vergisi dahil tutarlar› net ücret
turmaktad›r. Ücret geliri matrah› üze- ödemesini göstermektedir. Net ücret
rinden GVK 103 ve 104 md. uyar›nca ödemelerinin brüte ibla¤ edilerek
belirlenen oranda tevkifat yap›lmak- tevkifat matrah›na ulafl›lacakt›r. Bu
tad›r. GVK’nun 103 maddesinde be- matrah üzerinden gelir vergisi tevkilirlenen vergi nispetlerinde, 01.01.2006 fat› yap›lacakt›r.
tarihinden itibaren elde edilen gelirleGV Stopaj oran›: % 15.
re uygulanmak üzere ilk gelir diliminde yer alan gelirlere % 15 oran›nda Ortalama Perakende Sat›fl fiyat› KDV
tevkifat uygulanmaktad›r. Ücret ge- dahil tutar: 400 YTL
lirlerinin vergilendirilmesinde tarifede Brüt tutar: 400 / 0.85 = 470,588 YTL
yer alan vergi oranlar›na 01.01.2006 Gelir Vergisi stopaj tutar›: 470,588 x
tarihinden itibaren yeni kanun mad- 0.15 = 70,588 YTL
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31.12.2002
720.D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K G‹DERLER‹

70,588YTL

720.01.‹flçi Ücret Giderleri

360.ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR
360.10.Gelir Vergisi Stopaj›
Aç›klama:Ay›n ücret ödemesinden GV stopaj› yap›lmas›

3-DAMGA VERG‹S‹ KANUNU
KARfiISINDAK‹ DURUMU VE
MUHASEBE KAYITLARI
Damga vergisi kanununun 1.maddesinde 1 say›l› tabloda yaz›l› ka¤›tlar›n damga vergisine tabi oldu¤u
aç›klanm›flt›r. Kanunda yer alan ka¤›tlar terimi, yaz›l›p imzalamak veya
imza yerine geçen bir iflaret konmak
suretiyle düzenlenen ve herhangi bir
hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullan›lmak suretiyle
manyetik ortamda ve elektronik veri
fleklinde oluflturulan belgeleri ifade
etmektedir. Bir ka¤›d›n damga vergisine tabi olabilmesi için “ifllemin hukuken yaz›l› yap›lm›fl olmas›”,
“söz konusu ka¤›d›n imzalanm›fl
olmas›” gerekmektedir.
‹flverenlerin her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosunu düzenlemeleri VUK’nun 238.md. uyar›nca bir
zorunluluktur. Bu nedenle ücret ödemeleri için bir “yaz›l› ka¤›t” düzenleme kanuni bir zorunluluktur. DVK’na
ekli listede yer alan 1 say›l› tablonun
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70,588 YTL
70,588 YTL

IV.Makbuzlar ve Di¤er Ka¤›tlar bafll›kl› bölümünde maafl, ücret, gündelik, huzur hakk›… gibi ödemelerin
damga vergisine tabi oldu¤u aç›klanm›flt›r. Bu nedenle ücret ödemesi ister para isterse ay›n olarak ödenmifl
olsun her iki halde de hem gelir vergisinin hem de damga vergisinin
kapsam›na girmektedir. Ücretin gelir
vergisi yükümlüsü hizmet erbab›d›r.
Vergiyi sorumlu s›fat›yla iflveren tahakkuk ettirecek, tahsil edecek ve
vergi dairesine ödeyecektir, bu onun
yasal bir yükümlülü¤üdür.
DVK’da yer alan “yaz›l› ka¤›tlar”
damga vergisine tabidir. DVK’na ekli
(1) say›l› tabloda (IV Makbuzlar ve di¤er ka¤›tlar bölümünde) maafl, ücret,
gündelik ve benzerleri ka¤›tlar›n binde 6 oran›nda damga vergisine tabi
oldu¤u aç›klanm›flt›r.
DVK’ nun 11.md. uyar›nca ka¤›tlarda belli para gösterme zorunlulu¤u
mevcuttur. Ka¤›tlarda gösterilen tutarlar damga vergisinin matrah› olmaktad›r. Ancak, ücret bordrosunda
gösterilen brüt ücret tutar› pek tabii katma de¤er vergisini de içerecektir.
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Katma de¤er vergisi iflçi ücretinden
kesilecek, geriye kalan ücret iflçiye yasal olarak ödenmesi gereken ücret
olacakt›r. Katma de¤er vergisinin indiriminden sonra geriye kalan ücret
tutar›ndan GVK 63 md. yer alan kanuni indirimler yap›lacakt›r. Yasal indirimlerin ödenmesi sorumlu s›fat›yla
iflverenin yükümlülü¤ü alt›nda oldu¤u için hemen hepsinin belirli sürede
ödenmesi gerekmektedir. Damga
vergilerinin vergi yükümlüsü ka¤›tlar›
imza edenlerdir. Ama ücretlerde ço¤unlukla damga vergisini iflçi ödemektedir. Damga vergisinin matrah›
ise ücret bordrosunda yer alan (KDV
hariç) brüt ücrettir.
Örnek – 3 :
Çay üreticisi fabrikan›n verileri ›fl›-

¤›nda gelir vergisi ve damga vergisi
kanunu uyar›nca iflletmenin muhasebe kay›tlar› afla¤›daki gibi olacakt›r.(Tüm personelin ilk gelir dilimi mükellefi oldu¤u düflünülmüfltür.)
Gelir vergisi tevkifat oran› : % 15
Damga Vergisi tevkifat oran› : % 0.06
Bu durumda net ücreti brüte ibla¤
ederken damga vergisi tevkifat oran›
ile gelir vergisi tevkifat oran›n›n toplam›n› göz önüne alarak brüt matrah›n bulunmas› gerekmektedir
[1- (0.15 + 0.006) = 0.844 ]
Brüt ücret matrah› 400 / 0.844 = 473,933
Gelir vergisi tevkifat tutar› = 473,933 x 0.15
= 71,089
Damga vergisi tevkifat tutar› = 473,933 x
0.006 = 2,843

31.12.2002
720.D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K G‹DERLER‹

73,932YTL

770.01.‹flçi Ücret Giderleri

360.ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR
360.10.Gelir Vergisi Stopaj›
360.50.Damga Vergisi Stopaj›
Aç›klama:Ay›n ücret ödemesinden GV ve Damga vergisi stopaj›
yap›lmas›

4-KURUMLAR VERG‹S‹ KANUNU
KARfiISINDAK‹ DURUMU ve
MUHASEBE KAYITLARI
KVK yönünden ay›n ücret ödemelerinde önemli olan konu hangi tutar›n
kurum kazanc›ndan indirim konusu
yap›lmas› gerekti¤idir. Kurumlar için
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73,932 YTL
71,089 YTL
2,843 YTL

ay›n ücret ödemesi fleklinde yap›lan
ödemeler bir ücret gideri niteli¤indedir. Ücret giderinin tutar› ise, hizmet
erbab›na verilen emtian›n bir di¤er
anlamda iktisadi k›ymetin GVK’nun
63 md. son f›kras› uyar›nca tespit edilen ortalama perakende fiyat› de¤il,
ay›n olarak verilen emtian›n maliyet
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bedelidir. Kurum kazanc›ndan indirim konusu yap›lacak tutar ay›n›n maliyet bedelidir.
Örnek – 4 :
Çay üreticisi iflletmenin kurumlar vergisi yönünden yapmas› gereken muhasebe kay›tlar› afla¤›daki gibi olacakt›r.
‹flletmenin hizmet erbab›na verdi¤i
çaylar›n maliyet bedelleri, sat›lan ma-

muller maliyeti hesab›nda izlendi¤inden bu maliyetlerin ayr›ca kurum kazanc›ndan indirim konusu yap›lmamas› gerekmektedir. ‹flletme ay›n ücret ödemesi s›ras›nda afla¤›daki kay›tlar› yapt›¤›ndan mükerrer indirime sebep olmamak için kurum kazanc›ndan ayr›ca bir gider indirimi yap›lmayacakt›r.

31.12.2002
620.SATILAN MAMULLER MAL‹YET‹
152.MAMÜLLER

250 YTL
250 YTL

Aç›klama: Hizmet erbab›na ayni ödemenin maliyet kayd›

IV- SONUÇ VE ÖNER‹LER
‹flletmelerin ay›n ücret ödemesinde
bulunmalar› s›kça rastlanan bir olay
olmasa bile bütün iflletmelerin karfl›laflabilece¤i bir olayd›r. Vergi kanunlar› ücret ödemelerinin paradan baflka iktisadi k›ymetler ile ödenmesine
olanak tan›yarak iflletmelere bir anlamda kolayl›k tan›maktad›r. ‹flletmeler kanunlara uygun olarak yapt›klar›
ay›n ücret ödemelerinde bu olanaktan yararlanabilirler.
Ücretin para olarak ödenmesi duru-

Hakemsiz Yaz›lar
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munda katma de¤er vergisinin do¤mamaktad›r. Ay›n ücret ödenmesi
durumunda ise bir teslim söz konusu
oldu¤undan katma de¤er vergisi hesaplanmas› yasal bir zorunluluk olmaktad›r. Vergi kanunlar› uyar›nca
ay›n›n teslim edildi¤i anda katma de¤er vergisi do¤du¤undan ay›n›n teslim edildi¤i ay beyannamesi ile katma
de¤er vergisinin beyan› gerekir. Kanunlar uyar›nca katma de¤er vergisinin beyan edilmemesi durumunda
ise vergi ziya› meydana gelmektedir.

A¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

204 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

KAYNAKÇA
1. 221289607/37743 say›l› özelge (03.07.1974) Ankara: Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›
2. 26010038 say›l› özelge (30.10.1985) Ankara: Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›.
3. 2212823668 say›l› özelge (22.05.1991) Ankara: Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›
4. Akyol, M. Emin; Küçük, Muzaffer. Tek Düzen Hesap Plan› ve Mali Tablolar, c.3
[y.y.]: [yayl. y.]
5. Denetim ‹lke Ve Esaslar› 3.bs., ‹stanbul: [yayl. y.]
6. E. 2003/2795, K. 2003/15666 Yarg›tay karar› (29.09.2003 tarih) Ankara:
Yarg›tay 9. HD
7. Özbalc›, Y›lmaz, Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Aç›klamalar› (2003) [y.y.]:
[yayl. y.]

A¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

5

mali ÇÖZÜM 205
‹SMMMO Yay›n Organ›

‹fi KAZASI VEYA MESLEK
HASTALI⁄INDA SOSYAL
S‹GORTALARIN ‹fiVERENE RÜCÛU
Prof.Dr.Müjdat fiAKAR
Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
‹fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ö¤rekim Üyesi

I.G‹R‹fi
fl kazalar› ve meslek hastal›klar›ndan iflvereni sorumlu tutma uygulamas›,
sosyal sigortalar›n henüz kurulmad›¤› eski zamanlara dayan›r. Bu risklerle
karfl›laflan iflçinin u¤rad›¤› zararlar›n iflverence tazmin edilmesi anlay›fl›, bugün az geliflmifl ülkelerde, sosyal sigorta yerine, hâlâ uygulanmaktad›r. Bu konuda zamanla kusur sorumlulu¤undan "kusursuz sorumluluk"a do¤ru bir geliflim de olmufltur.
‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar› sigortas› için öngörülen tüm prim iflverenden al›n›r. ‹flverenlerden prim al›nmas›n›n gerekçesi, sigortal›n›n karfl›laflt›¤› bu risklerden do¤rudan iflverenlerin sorumlu görülmesi; ayr›ca, sosyal güvenli¤in, yani yar›n endiflesinden kurtulman›n eme¤in verimlili¤ini artt›rmas› ve bundan iflverenlerin kârl› ç›kmalar›d›r. Öte yandan üretim araçlar›n› amorti etmek, bunlar›n bak›m›n› sa¤lamak iflverenin sorumlulu¤u oldu¤una göre, üretimdeki emek yani insan unsuru için de ayn› fleyi söylemek mümkündür.
Ancak, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› sigortas› bak›m›ndan tüm primler
iflverenden al›nd›¤›na göre, iflverenin bu risklerden do¤an sorumlulu¤unu,
k›smen de olsa sosyal sigortalara devretmifl olmas› gerekmez mi?. Ne var ki,
durum böyle de¤ildir. Sosyal sigortalara, ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu zarara u¤rayan sigortal› ve ölümü halinde sigortal›n›n hak sahipleri için yap›lan tüm gider ve ödemeleri, sigortal›n›n zarara u¤ramas›na sebep olanlardan geri isteyebilme hakk› tan›nm›flt›r. Sosyal sigortalar›n Kanundan kaynaklanan bu hakk›na uygulamada “rücu”, bu yolda iflveren aleyhine aç›lan davalara da “rücu davas›” denilmektedir (fiakar, 2006, 209;Güzel ve Okur,
2004, 269).

‹
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ayr›ca daÖ d e t t i r m e h a k k › , i l k o l adan,
r a ksigortal›
i fl k da,
a z aiflverene
s›na u¤rayan veya meslek hastal›¤›na va açmakta ve u¤rad›¤› zarar›n Sostutulan sigortal› için yap›lan giderle- yal Sigortalarca tam olarak karfl›lanrin yan› s›ra sigortal›n›n kendisine ve- mad›¤›n› ileri sürerek iflverenden büya ölümü halinde hak sahiplerine ya- yük miktarlarda tazminat alabilmekp›lacak olan yard›mlar sonucunda tedir. Böylece, iflveren ifl kazas› ve
Kurum’un malvarl›¤›nda oluflacak meslek hastal›¤› primi ödeyerek soazalman›n telafi edilmesi gerekçesine rumlulu¤u Sosyal Sigortalara devretdayanmaktad›r. Ancak en önemli ge- ti¤i, bir anlamda riski sigortalatt›¤›
rekçe, iflverenlerde iflçi sa¤l›¤› ve ifl halde, Kuruma ve sigortal›ya yüksek
güvenli¤i tedbirleri konusunda cayd›- miktarlarda ödeme yapmak zorunda
r›c›l›¤› egemen k›lmak suretiyle, ge- kalmaktad›r. Kimi zaman rücu tazmirekli önlemlerin al›nmas›n› teflvik et- natlar› özellikle ekonomik gücü zay›f
mektir. Fakat, sorumlulukta ölçünün olan iflverenlerin iflas›na, ekonomik
kaçt›¤›, bitmez tükenmez rücu dava- geleceklerinin bütünüyle sona ermelar›yla iflverenin istihdam sa¤lad›¤›na sine yol açabilmektedir. Tüm iflverenpiflman edildi¤i de bir gerçektir.
leri mali durumu iyi, büyük iflveren
‹flveren, aksatmadan primlerini olarak de¤erlendirmemek gerekir.
ödese bile, Sosyal Sigortalar, iflyerin- Sahibi oldu¤u küçük bir arsaya ev
de ve hatta iflyeri d›fl›nda meydana yapt›r›rken, müteahhitlere soyulmakgelen ifl kazas› veya meslek hastal›¤› tan korkup iflverenli¤e soyunan bir
sebebiyle yapt›¤› masraflar›, iflveren- han›m›n, vuku bulan ifl kazas› sebelerin kast›n› veya ihmalini ileri sürerek biyle u¤rad›¤› ve hayat›n› karartan rüdavalar açmak suretiyle geri alabil- cu felaketi flahit oldu¤umuz bir örmektedir. Üstelik ifl kazalar› ve mes- nektir.
lek hastal›klar› sigortalar›nda, sosyal
Sosyal sigortalar›n temel ifllevi ifl kasigortan›n di¤er dallar›ndan farkl› ola- zalar›n› ve meslek hastal›klar›n› önlerak yard›ma hak kazanabilmek için mek de¤ildir. ‹fl kazalar›n›n ve meslek
belirli bir süre prim ödemek ya da be- hastal›klar›n›n azalt›lmas› amac›na
lirli bir süre sigortal› olmak gibi flartlar yönelik olarak iflverenin rücu tazmiöngörülmemifl, yaln›zca sosyal sigor- natlar›ndan sorumlu tutulmas›nda,
ta iliflkisinin kurulmufl olmas› yeterli kusur flart›n›n yeniden gözden geçirilkabul edilmifltir.
mesi, kantar›n topuzunun kaç›r›lmaUygulamada Sosyal Sigortalarca mas› gerekir. Zira, iflverenin bu konuaç›lan rücu davalar› genellikle iflveren daki sorumlulu¤unu a¤›rlaflt›ran geçaleyhine sonuçlanmaktad›r. Öte yan- miflteki yasal de¤ifliklikler, ifl kazalar›-
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n› ve meslek hastal›klar›n› azaltmad›¤› gibi, gerek yarg› organlar›n› gerekse ifl dünyas›n› büyük bir yük ve s›k›nt› içine sokmufltur.
II. YASAL DÜZENLEME
Sosyal Sigortalar Kurumunun rücu
hakk› ilk kez 1945’de 4772 say›l› ‹fl
Kazalar›yla Meslek Hastal›klar› ve
Anal›k Sigortalar› Kanunun 37. maddesi ile düzenlenmifl, daha sonra
1950’de 5564 ve 1957’de 6917 say›l› Kanunlarla de¤ifltirilerek, nihayet
506 say›l› Kanunun 26. maddesindeki fleklini alm›flt›r.
Halen yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 26/I. maddesinde Kurum’un rücu hakk› flu flekilde
yer almaktad›r: “‹fl kazas› ve meslek
hastal›¤›, iflverenin kast› veya iflçilerin
sa¤l›¤›n› koruma ve ifl güvenli¤i ile ilgili mevzuat hükümlerine ayk›r› hareketi veyahut suç say›l›r bir hareketi
sonucu olmuflsa, Kurumca sigortal›ya veya hak sahibi kimselerine yap›lan veya ilerde yap›lmas› gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarlar› ile
gelir ba¤lan›rsa bu gelirin 22. maddede belirtilen tarifeye göre hesaplanacak sermaye de¤eri toplam› sigortal› veya hak sahibi kimselerin iflverenden isteyebilecekleri miktarlarla
s›n›rl› olmak üzere iflverene ödettirilir.” Bu hükme 29.07.2003 tarihli ve
4958 say›l› Kanunla“‹flçi ve iflveren
sorumlulu¤unun tespitinde kaç›n›lmazl›k ilkesi dikkate al›n›r” ibaresi eklenmifltir.
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Rücu sorumlulu¤u konusu, 2007
y›lbafl›nda yürürlü¤e girecek olan
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanunu’nun 21/I. maddesinde ise, “‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›, iflverenin kast› veya sigortal›lar›n sa¤l›¤›n› koruma ve ifl güvenli¤i
mevzuat›na ayk›r› bir hareketi sonucu meydana gelmiflse, Kurumca sigortal›ya veya hak sahiplerine bu Kanun gere¤ince yap›lan veya ileride
yap›lmas› gereken ödemeler ile ba¤lanan gelirin bafllad›¤› tarihteki ilk
peflin sermaye de¤eri toplam›, sigortal› veya hak sahiplerinin iflverenden
isteyebilecekleri tutarlarla s›n›rl› olmak üzere, Kurumca iflverene ödettirilir. ‹flverenin sorumlulu¤unun tespitinde kaç›n›lmazl›k ilkesi dikkate al›n›r” fleklinde bir düzenleme vard›r.
‹ki metin aras›ndaki en önemli fark
flu noktadad›r:506 say›l› Kanunun 26.
maddesine karfl›l›k gelen yeni Kanunun 21. maddesinde, iflverenin Kurum karfl›s›ndaki rücu sorumlulu¤u,
yasa gere¤ince yap›lan veya ileride
yap›lmas› gereken ödemeler ile ba¤lanan gelirin ödenmeye baflland›klar› tarihteki ilk peflin sermaye de¤eri toplam› ile s›n›rlanm›flt›r. Halen
mevcut uygulamada sigortal› ya da
hak sahiplerine gelir ba¤lan›p bu gelirin peflin de¤eri Kurumca tazminat
sorumlusu iflverenden al›nd›ktan sonra, zaman içinde enflasyon nedeniyle
ortaya ç›kan gelir art›fllar›n›n tekrar
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t a z m i n a t s o r u m l u s u i fl v e denetim
r e n e yükümlülü¤ünden
ödettihareketle
r i l m e s i v e 1 0 y › l l › k z a m a iflverenin
n a fl › m ›sorumlulu¤una
süresigidilmekte
n i n h e r a r t › fl › n o n a y t a rve
i h iflverenin
i n d e n Kurum
i fl l e - karfl›s›ndaki som e y e b a fl l a y a c a ¤ › fl e k l i n rumlulu¤u
d e 1 9 9 4kusursuz
tasorumlulu¤a
r i h l i ‹ ç t i h a d › B i r l e fl t i r m e yaklaflmaktad›r
K a r a r › n a (Baflterzi,
( R e s - Y›ld›z)..
mi, 1995, 22439) dayanan uygulama
Uygulamada Kurum’un iflverene
ise hakkaniyete ayk›r›d›r. Çünkü, Ku- karfl› açt›¤› rücu davalar›n›n hemen
rum irat olarak ödedi¤i gelirlerin pehepsi iflverenin ifl sa¤l›¤› ve güvenflin sermaye de¤erini topluca tazmili¤i ile ilgili mevzuat hükümlerine
nat sorumlusu iflverenden tahsil edinayk›r› hareketi kapsam›nda görülce bu paray› fonlar›nda de¤erlendirir
mektedir. ‹fl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i ko(Baflterzi, Y›ld›z).
nusundaki mevzuat›n çok kapsaml›
Yeni düzenlemede, iflverenin so- ve karmafl›k olmas›, oluflan ifl kazalarumlu olaca¤› kusur derecesinde bir r› veya meslek hastal›klar›n›n büyük
hafifletme yoktur. Yeni Kanundaki bölümünde iflverenlerin kusurlu say›lmetinde ifl kazas› veya meslek hastamalar›na, sonuç olarak da rücu tazl›¤›n›n iflverenin “suç say›l›r hareketi”
minat›ndan sorumlu tutulmalar›na
sonucu olmas› ibaresi yer almamakneden olmaktad›r.
tad›r. Ancak, iflveren kesiminin bekYarg›tay, sorumlulu¤un kapsam›n›
lentisi, aranan kusur derecesinin bedaha
da geniflletmektedir. Örne¤in,
lirlenmesi, hafif kusurlardan bile rücu
“Genel
olarak iflveren, iflçilerin, ifl güdavalar›na muhatap olunmamas›d›r.
Yeni Kanun bu beklentiyi karfl›lama- venli¤i ortam›nda çal›flmalar›n› sa¤lamakta, ihtiyaca cevap vermemektedir. yacak önlemleri almakla yükümlü‹flverenin rücu sorumlulu¤u kusur dür. ‹flveren salt mevzuatta öngörüesas›na dayand›r›lm›fl ve iflveren ku- len önlemleri de¤il kutsallaflt›r›lmas›
surunun her derecesinden sorumlu gereken insan yaflam›na sayg› çevretutulmufltur. ‹flveren ifl sa¤l›¤› ve gü- sinde günümüz bilim ve teknolojisivenli¤i önlemlerinin al›nmas›nda hafif nin öngördü¤ü önlemleri almakla
ihmalinden dahi sorumludur. ‹fl sa¤l›- dahi yükümlüdür. Her halde çal›flan
¤› ve güvenli¤i mevzuat›nda iflvere- kimsenin ifl güvenli¤i, iflçinin kendi
nin uymas› gereken yükümlülükler dikkatine b›rak›lamaz..” (Yarg›tay,
çok genifl düzenlenmifltir. ‹flverenin 1984) fleklindeki kararlar iflvereni zor
Kuruma karfl› rücu sorumlulu¤u da durumda b›rakmaktad›r. Bu tutum
bu çerçevede de¤erlendirildi¤inde, ifl 4958 say›l› Kanunla getirilen kaç›n›lsa¤l›¤› ve güvenli¤i kurallar›na iflçinin mazl›k ilkesinin çerçevesini de oluymad›¤› durumlarda dahi, e¤itim ve dukça s›n›rlamaktad›r.
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Kaç›n›lmazl›k ilkesi, yeni yasaya da
tafl›nm›flt›r. Al›nan tüm önlemlere
ra¤men zarar›n do¤mufl bulunmas›
“kaç›n›lmazl›k” olarak ifade edilmektedir (Yarg›tay, 1983). Mesela, do¤al
afetler sonucu oluflacak ifl kazalar› bu
kapsama girer. Bu ilke, uygulamada
Yarg›tay kararlar›nda zaten dikkate
al›nmaktayd›. Kaç›n›lmaz bir nedenden kaynaklanan ifl kazas› ya da meslek hastal›¤›ndan ötürü iflverenin sorumlu tutulmamas› için, mevzuat gere¤i al›nmas› gerekli tüm önlemleri
alm›fl olmas› gerekir.
III. ANAYASA MAHKEMES‹
KARARLARI
1972’de Zonguldak Üçüncü ‹fl
Mahkemesi, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun 26. maddesinin birinci f›kras›n›n Anayasa'n›n 2 ve 12.
maddelerine ayk›r›l›¤› iddias›n› ciddi
bularak, konuyu Anayasa Mahkemesine götürmüfl, Anayasa Mahkemesi
23.05.1972 tarihli ve E. 1972/2, K.
1972/28 say›l› karar›yla, oybirli¤iyle
Anayasaya ayk›r›l›k görmemifltir.(Resmi, 1972, 14368)
1976’da Eskiflehir ‹fl Mahkemesi
Anayasa Mahkemesine baflvurmufl,
18.03.1976 tarihli ve E. 1975/198,
K.1976/18 say›l› karar ile iptal talebi
oy çoklu¤uyla reddedilmifltir. .(Resmi,
1976, 15647)
1991’de Bal›kesir ‹fl Mahkemesi
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 26.
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maddesinin birinci f›kras›n›n Anayasa’n›n 10. ve 60. maddelerine ayk›r›l›¤›n› ileri sürerek iptal talebinde bulunmufl, Yüksek Mahkeme 02.05.1991
tarihli ve E. 1990/28, K.1991/11 say›l› karar›yla, (bir üyenin karfl› oyuyla),
iptal talebini, oy çoklu¤uyla reddetmifltir. .(Resmi, 1991, 21023)
‹ptal talebini yine reddeden bu sonuncu Anayasa Mahkemesi karar›nda özetle flöyle denmektedir:
“…Sosyal Sigortalar Kurumu’nun
malvarl›¤› ve gelirleri, sosyal sigortalardan yararlananlara ayr›lm›fl olmas›na karfl›n, Kurum’un geliri devlet geliri, mal› devlet mal› ve kendisi de
devlet Kurumu’dur. Sosyal sigorta
kurulufllar›, devletin yönetimi ve denetimi alt›nda olup, devlet, sosyal sigortalar›n gerektirdi¤i mevzuat›n haz›rlanmas› ve bunlar›n günün gereksinimlerine göre Kurum’un mali yap›s›n›n güçlü tutulmas›ndan sorumludur.
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sigortal›ya ve hak sahiplerine yapt›¤›
ödeme bir yasa hükmüne dayand›¤›
gibi Yasa, bu ödeme nedeniyle Kurum’un iflverene ya da üçüncü kiflilere baflvurabilmesini kabul etmifltir. Bu
yolla sigortal›ya yap›lan sa¤l›k ve parasal yard›mlar›n Kurum’un malvarl›¤›nda meydana getirdi¤i eksilmenin
k›smen ya da tümüyle giderilmesi
sa¤lanm›fl olmaktad›r.
Öte yandan, Anayasa’n›n 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin sos-
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yal bir hukuk devleti oldu¤u aç›kça
öngörülmüfltür. Sosyal devlet, toplumdaki güçsüzleri güçlüler karfl›s›nda koruyarak gerçek eflitli¤i ve toplum dengesini sa¤lamakla yükümlü
devlettir.
Kimi bat› ülkelerinin, kendilerine
özgü koflullar›ndan kaynaklanan “rücu etmeyi yaln›zca kas›t halinde tan›yan” uygulamalar› ülkemiz koflullar›
ve sosyal güvenlik anlay›fl›yla ba¤daflamaz, iflverene ödettirilen giderler
d›fl›nda gelirin sermaye de¤eri, Sosyal
Sigortalar Kurumu’nun zenginleflmesi sonucunu her zaman do¤urmaz.
Zira birçok olayda kendisine gelir
ba¤lanan kiflinin söz konusu gelirin
de¤erinin hesaplanmas› s›ras›nda kabul edilenlerden daha uzun yaflamas›
ya da ba¤lanan gelirde yasa ile yap›lan de¤ifliklikler nedeniyle büyük artmalar olmas› gibi durumlar Sosyal Sigortalar Kurumu’nu ald›¤› primleri ve
sermaye de¤eri biçimindeki tazminat› çok aflan ödemeler yapmak zorunda b›rakabilece¤i de bir gerçektir.
‹tiraz konusu kural›n uygulanmas›yla iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i kurallar›na uymam›fl iflverene getirilen yükümlülük, Anayasa’n›n sosyal güvenlik ilkelerinin ve Devlete verilmifl görevlerin yerine getirilmesini sa¤lam›fl
olacakt›r. ‹tiraz konusu kural›n Anayasa’n›n 60. maddesine ayk›r› bir yönü yoktur. Aç›klanan nedenlerle Anayasa’n›n öbür kurallar›na da ayk›r›l›¤›
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saptanmayan inceleme konusu kurala iliflkin iptal isteminin reddine karar
verilmelidir”.
IV. SONUÇ
Görüldü¤ü gibi, sorumlulu¤u çok
genifl olan iflverenlerin, yard›mlar için
prim flart› aramayan ifl kazalar› ve
meslek hastal›klar› sigortas› çerçevesindeki rücu sorunu, Anayasa Mahkemesince halledilecek gibi gözükmemektedir. Bu konuda ifl dünyas›n›
rahatlatacak teflebbüsün hükümetten gelmesi gerekir. Ne var ki, Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Kanununda bu konuda beklentileri
karfl›lamamaktad›r.
‹flverenlerin sigortal›n›n hem priminin tamam›n› ödemesi hem de Sosyal
Sigortalarca yap›lan masraflar› tazmin etmesi haks›zl›¤›na son verilmesi
için, rücuu düzenleyen maddenin sadece kast, ba¤›fllanmaz kusur ve
a¤›r ihmal gibi kusurun a¤›r dereceleriyle s›n›rl› olarak iflverene rücu edilmesi esas›na göre düzenlenmesi, ifl dünyas›n› ve yarg› organlar›n› büyük bir s›k›nt›dan kurtaracakt›r.
Gerekirse ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sigorta primlerinin, iflyerindeki risk
ve ifl kazas›/meslek hastal›¤› verilerine göre artt›r›labilmesi de düflünülmelidir.
Eski düzen, “yeni” sosyal güvenlik
reformu döneminde de devam ederse, çal›flanlar›n› sigortalayan iflveren-
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lerle kay›t d›fl› çal›flt›ranlar aras›nda
mali yapt›r›mlar aç›s›ndan farkl› bir
sonuç oluflamayacak, bu durum kay›t d›fl› çal›flt›rmay› da teflvik edecektir. Testiyi getiren de k›ran da bir olduktan sonra, yasalara sayg›l› davranmay› beklemek gerçekçi olmaz.
Çal›flma hayat›n› denetlemek Devletin görevidir. ‹fl kazalar› ve meslek

hastal›klar›n› önlemek için, ifl sa¤l›¤›
ve ifl güvenli¤i mevzuat›na uygunluk
denetimini yapacak teknik ifl müfettifli say›s› att›r›lmal›, bu konuda etkin
yapt›r›mlar uygulanmal›d›r. Ancak,
hükümet, istihdam› artt›rmak ve kay›t d›fl› ekonomiyle gerçekten mücadele etmek istiyorsa, ifl dünyas›n› bu
a¤›r rücu belas›ndan kurtarmal›d›r.
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SOSYAL GÜVENL‹K REFORMU
‹STE⁄E BA⁄LI S‹GORTALILI⁄I
NASIL DE⁄‹fiT‹R‹YOR?
Ali TEZEL
Sigorta Müfettifli SSK Baflkanl›¤› Sigorta Teftifl Kurulu
‹stanbul 1 Nolu Grup Baflkan›

1.G‹R‹fi
sK’ya, Ba¤-Kur’a ve T.C. Emekli Sand›¤›na belirli flartlar› tafl›yan ve zorunlu olarak bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemek zorunda olmayanlar iste¤e ba¤l› sigortaya devam edebilmektedirler. Sigortal› veya ifltirakçilerin tercih etti¤i prim ödeme sistemi olan iste¤e ba¤l› sigorta 2007 y›l›nda
büyük bir de¤iflime u¤ramaktad›r. Sosyal güvenlik reformunun uygulama yasas› olan 5510 Say›l› “Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanun”u ile
sadece, 5502 Say›l› Kanunun SSK, Ba¤-Kur ve T.C. Emekli Sand›¤› kapat›l›p
yerine Sosyal Güvenlik Kurumu getirilmiyor, ayn› zamanda kapat›lan üç kurumun ayr› ayr› uygulad›klar› kanunlar›n da nerdeyse tamam› yürürlükten kald›r›l›yor. Yani halen uygulanmakta olan,
-SSK’n›n iflçileri için uygulad›¤› 506 Say›l›,
-Ba¤-Kur’un esnaf-tüccarlar için uygulad›¤› 1479 Say›l›
-T.C. Emekli Sand›¤›’n›n kamu görevlileri için uygulad›¤› 5434 Say›l›,
-Tar›m ifli yapanlar çiftçilerin (Ba¤-Kur’un) 2926 Say›l›,
-Tar›mda amele olarak çal›flanlar›n (SSK’n›n) 2925 Say›l›
kanunlar› ile
-Banka ve Borsalar›n Özel Sand›klar›n›n uygulama senetleri,
ortadan kald›r›l›yor ve hepsini kapsayan Sosyal Sigortalar ile Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanunu geliyor.
Bu de¤ifliklik ile iste¤e ba¤l› sigorta sistemi de kökten de¤ifliyor. Bu yaz› sosyal güvenlik reformunda iste¤e ba¤l› sigorta uygulamas›nda yap›lan de¤ifliklikler ele al›nm›flt›r.

S
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II. SOSYAL GÜVENL‹K
REFORMUNDAN ÖNCE ‹STE⁄E
BA⁄LI S‹GORTALILIK
1- 506 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanununda (SSK) ‹ste¤e Ba¤l› Sigortal›l›k fiartlar›
Halen geçerli olan ve 31.12.2006 günü sona erecek olan uygulamalara
göre;
SSK’ya iste¤e ba¤l› sigortal› olmak
için;
-En az 1080 gün malûllük, yafll›l›k ve
ölüm sigortalar› primi ödemifl olmak
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurulufluna zorunlu ya da iste¤e ba¤l› sigortal› olmamak ve buralardan kendi sigortal›l›¤›ndan dolay› ayl›k ba¤lanmam›fl olmak,
-‹ste¤e ba¤l› olarak her ay kesintisiz
otuz gün üzerinden malûllük, yafll›l›k
ve ölüm sigortalar› primi ödemek,
-Örne¤i SSK’ca haz›rlanan iste¤e
ba¤l› sigorta talep dilekçesiyle Kuruma müracaatta bulunmak,
gerekmektedir. Söz konusu 1080 günün hesab›nda
- 506 say›l› Kanuna tabi çal›fl›lan süreler
- ‹ste¤e ba¤l› sigorta, topluluk sigortas›, askerlik, sanatç›, yurtd›fl› hizmet
borçlanmas› ile edinilen hizmetler
- Hizmet ihyas› yap›larak kazan›lan
hizmetler
- Ülkemizle ikili sosyal güvenlik sözleflmesi akdedilen ülkelerdeki belgelen-
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dirilen çal›flmalar›n tamam› dikkate
al›nmaktad›r.
Bu flartlar› sa¤layan bir sigortal›n›n
ikametgah›n›n bulundu¤u yerdeki sigorta müdürlü¤üne “‹ste¤e Ba¤l› Sigorta Baflvuru Belgesi” ile müracaat›
halinde söz konusu belgenin, Kurum
kay›tlar›na geçti¤i tarihi takip eden
aybafl›ndan itibaren iste¤e ba¤l› sigorta bafllamaktad›r.
‹ste¤e ba¤l› sigorta primi, prime
esas kazanc›n alt ve üst s›n›rlar› aras›nda kalmak kayd›yla sigorta primine esas kazanc›n % 25’i olarak hesaplanmakta olan prim 01/01/2006
tarihinden itibaren iste¤e ba¤l› sigortaya ödenmesi gereken en düflük olarak 132,75 YTL, en yüksek olarak ise
862,88 YTL fleklinde uygulanmaktad›r.
‹ste¤e ba¤l› SSK sigortal›lara prim
ödeme süreleri boyunca SSK taraf›ndan sa¤l›k yard›m› yap›lmamakta
ama emekli olduktan sonra yap›lmaktad›r.
2. Ba¤-Kur ‹ste¤e Ba¤l› Sigortal›l›k
fiartlar›
1479 Say›l› Ba¤-Kur Kanunu gere¤ince,
-Ev han›mlar›,
-Türkiye'de ikamet eden yabanc› uyruklular,
-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurulufluna tabi olmayanlar,
-Yurtd›fl›ndaki vatandafllar›n yanlar›n-
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da bulunan ve herhangi bir iflte çal›flmayan eflleri,
-Ba¤-Kur'a tabi mecburi sigortal›l›k niteli¤ini kaybedenler,
iste¤e ba¤l› Ba¤-Kur sigortal›s› olabilmektedirler.
Ba¤-Kur'a tabi mecburi sigortal›l›k
niteli¤ini kaybedenler dilekçe ile iste¤e ba¤l› olarak ilk kez Ba¤-Kur sigortal›s› olmak isteyenler, BA⁄-KUR'A
“‹ste¤e Ba¤l› Sigortal› Girifl Bildirgesi”
ile daimi ikametgâhlar›n›n bulundu¤u yerdeki ‹l Müdürlü¤üne baflvurmaktad›r.
Ödenecek primlerde Ba¤-Kur gelir
basamaklar›na göre belli edilmekte
ve isteyenler emeklilik priminin yan›nda bir de sa¤l›k primi de ödeyerek
prim öderken de sa¤l›k yard›m› alabilmektedir.
3. Emekli Sand›¤› ‹ste¤e Ba¤l›
Sigortal›l›k fiartlar›
5434 say›l› T.C. Emekli Sand›¤› Kanununun 12. maddesine 5234 say›l›
Kanunun 3. maddesi ile eklenen paragrafla, 657 say›l› Devlet Memurlar›
Kanununa ve di¤er personel kanunlar› ile kendi kurulufl kanunlar›na göre
Emekli Sand›¤› ifltirakçisi olarak en az
10 y›l çal›flt›ktan sonra görevinden
ayr›lanlar›n iste¤e ba¤l› Emekli Sand›¤› ifltirakçisi olabilmeleri mümkün
bulunmaktad›r.
Buna göre;
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Kanunun yürürlük tarihinden önce
görevinden ayr›lm›fl olanlar›n kanunun yürürlük tarihi olan 21.09.2004
tarihinden itibaren üç ay içinde
21.12.2004 tarihine dek baflvuranlara verilen iste¤e ba¤l› sand›k ifltirakçisi olma hakk›, kanunun yürürlük tarihinden sonra görevlerinden ayr›lanlara ise görevlerinden ayr›ld›klar› tarihten itibaren alt› ay içinde baflvurmalar› halinde tan›nm›fl bulunmaktad›r.
III. SOSYAL GÜVENL‹K
REFORMUNDA ‹STE⁄E BA⁄LI
S‹GORTALILIK
5510 Say›l› Kanun ilk baflta SSK’daki gibi 1080 gün flart› veya Emekli
Sand›¤›’ndaki gibi 10 y›l flart› aramamakta bu bak›mdan Ba¤-Kur iste¤e
ba¤l› sigortal›l›¤› ile paralellik arz etmektedir. Benzerlik bununla kalmamakta 5510 Say›l› Kanunun 51 inci
maddesinin son f›kras›ndaki, “…‹ste¤e ba¤l› sigorta primi ödenmifl süreler, malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› ile genel sa¤l›k sigortas› hükümlerinin uygulamas›nda dikkate al›n›r
ve bu süreler 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda sigortal›l›k süresi olarak kabul edilir…”
hükmü nedeniyle 2007 y›l› bafl›ndan
itibaren yürürlü¤e girecek olan 5510
say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununa göre yap›lacak iste¤e ba¤l› sigortal›l›k müracaat›
halinde bafllayacak iste¤e ba¤l› sigortal›l›¤›n 4/b sigortal›l›¤› yani bugünün
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Ba¤-kur sigortal›l›¤› gibi de¤erlendirilece¤i öngörülmektedir.
Bu hüküm nedeniyle 2007 y›l›ndan
sonra ilk defa iste¤e ba¤l› sigortal›
olacaklar›n daha uzun bir emeklilik
sürecine tabi olaca¤› aç›kt›r. Burada
5510 say›l› Kanunun cevab›n› göz ard› etti¤i 506 say›l› Kanuna göre iste¤e ba¤l› sigortal›l›¤› devam edenlerin
2007 y›l›ndan itibaren 4/a sigortal›s›
olarak devam edip etmeyecekleri veyahut zorunlu olarak 4/b sigortal›s›
olarak kabul edilip edilmeyecekleri
sorusu akla gelmektedir.
Hemen belirtelim ki bu konuda görüflümüz iste¤e ba¤l› sigortal›l›¤›
2006 ve öncesinden bafllay›p kesintisiz olarak 2007 y›l›nda devam etme
durumunda olanlar›n sigortal›l›klar›n›n 4/a sigortal›s› olarak kabul edilmesi gerekti¤i yönündedir. Zira, iste¤e ba¤l› SSK sigortal›l›klar› devam etmekteyken bu bireyler aleyhine olarak alt›nc› bir iste¤e ba¤l› sigortal›k
sona erdirme hükmünün getirilmifl
varsay›lamayaca¤›n› düflünüyoruz.
01.01.2007 tarihinden itibaren iste¤e ba¤l› sigortal›lar, bakmakla yükümlü olunan kifli olsa dahi, genel
sa¤l›k sigortal›s› say›larak genel sa¤l›k
sigortas› primini de ödemekle yükümlü tutulmufllard›r.
Ayr›ca, prim ödeme hesaplamas›
da de¤ifltirilmektedir. Yeni dönemde
iste¤e ba¤l› sigortal›lar SPEK alt s›n›r›
ile üst s›n›r› aras›nda kalmak flart›yla
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yüzde 20 oran› kadar emeklilik ve
yüzde 12 oran› kadar da genel sa¤l›k
sigortas› primi ödeyeceklerdir. Bugün
için 531 YTL SPEK alt s›n›r›n›n 2007
y›l›nda art›r›larak en az 600 YTL olaca¤› düflünülürse 600 YTL. üzerinden
hesaplama yap›lacak olursa ödenecek en düflük rakam 2007 y›l›ndan itibaren 192 YTL. en az ve 1248 YTL.
en çok olmak üzere iste¤e ba¤l› sigorta primi ödeyeceklerdir.
‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›k;
a) ‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›¤›n› sona erdirme talebinde bulunanlar›n, primi
ödenmifl son günü takip eden günden,
b) Ayl›k talebinde bulunanlar›n, ayl›¤a hak kazanm›fl olmak flart›yla talep
tarihinden,
c) Ölen sigortal›n›n ölüm tarihinden,
itibaren sona erecektir.
IV. SONUÇ
5510 Say›l› Kanun ilk baflta SSK’daki gibi 1080 gün flart› veya Emekli
Sand›¤›’ndaki gibi 10 y›l flart› aramamakta bu bak›mdan Ba¤-Kur iste¤e
ba¤l› sigortal›l›¤› ile paralellik arz etmektedir. Ancak, ‹ste¤e ba¤l› sigorta
primi ödenmifl süreler, malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› ile genel sa¤l›k sigortas› hükümlerinin uygulamas›nda dikkate al›n›r ve bu süreler 4
üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b)
bendi kapsam›nda sigortal›l›k süresi
olarak, yani bugünün Ba¤-Kur sigortal›l›¤› gibi de¤erlendirilece¤i öngörülmektedir.
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‹ste¤e ba¤l› sigorta sisteminin
2007 y›l›ndan itibaren de¤ifltirilecek
olmas› nedeniyle SSK’l› (4/a’l›) gibi
emekli olmak isteyenlerin sosyal güvenlik reformunun yürürlü¤e girece¤i
2007 y›l›ndan önce iste¤e ba¤l›
SSK’ya bafllamalar› yerinde olacakt›r.
01.01.2007 tarihinden itibaren is-
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te¤e ba¤l› sigortal›lar, bakmakla yükümlü olunan kifli olsa dahi, genel
sa¤l›k sigortal›s› say›larak genel sa¤l›k
sigortas› primini de ödemekle yükümlü tutulmufllard›r.‹ste¤e ba¤l› sigortada genel sa¤l›k sigortas› için de
katk› al›nmas› bize göre yerinde olmufltur.
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HAFTA TAT‹L‹ VE HAFTA TAT‹L‹
ÜCRET‹
Mustafa KURUCA
Sigorta Baflmüfettifli ‹stanbul Sigorta Müdürü

I. G‹R‹fi
aflta anayasam›z olmak üzere çal›flma yaflam›n› düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler çal›flanlar›n dinlenme haklar›n› güvence alt›na alm›flt›r. Kuflkusuz bunlarda en önemlisi olarak görebilece¤imiz “Hafta Tatili Hakk› ve Hafta Tatili Ücreti” de yasalar ile düzenlenerek koruma alt›na
al›nm›flt›r.
4857 say›l› ‹fl Kanunu kapsam›na giren iflyerlerinde esasen hafta tatilinde
çal›flt›rmak yasakt›r. Yani, as›l olan iflçinin hafta tatilinde dinlendirilmesidir.
Ancak, ifl yo¤unlu¤u veya çeflitli nedenlerle hafta tatilinde çal›flan iflçilere,
normal ücretine ilave olarak her bir saat fazla çal›flma için normal çal›flma ücretinin saat bafl›na düflen miktar›n›n yüzde elli yükseltilmesi suretiyle hesaplanacakt›r (Kurt, 2006: 358).
Bu yaz›m›zda “hafta tatili hakk›” ile “hafta tatili ücretinin” uygulanmas› ile
uygulamada karfl›lafl›lan sorunlara ›fl›k tutmaya çal›flaca¤›z.
II. HAFTA TAT‹L‹ HAKKI
Hafta tatili hakk› ile bu hakk›n kullan›m›na iliflkin usul ve esaslar 02.01.1924
tarih ve 394 say›l› “Hafta Tatili Hakk›nda Kanun’da”(Resmi, 21.01.1924) düzenlenmifltir. Söz konusu Kanunun birinci maddesinde, nüfusu on bin veya
on binden fazla olan flehirlerde bulunan bütün iflyerlerinin haftada bir gün
tatili yapmalar› mecburi tutulmufltur. An›lan Kanunun ikinci maddesinde ise,
resmi daireler dahil tüm iflyerlerinde iflçilerin haftada alt› günden fazla çal›flt›r›lmas› yasak edilmifltir.
Hafta Tatili Hakk›nda Kanun, sadece sanayi d›fl›nda kalan ifllerden, tar›m,
avc›l›k, bal›kç›l›k, ormanc›l›k ve benzeri ifllerdeki çal›flmalar› kapsam d›fl›nda b›rakm›flt›r. Say›lan ifller d›fl›ndaki tüm iflyerlerinde söz konusu kanun uygulanmak durumundad›r (m3).
Nüfusu on binden az olan flehir ve kasabalarda bu Kanun hükümlerinin tatbiki belediye meclislerinin kararlar›na ba¤l›d›r (m 12).

B
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Hafta tatili deyiminden genel olarak “pazar gününü” anlamaktay›z. Zira Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
Hakk›nda 2429 say›l› Kanuna göre,
iflçilere normal olarak pazar günü
hafta tatili yapt›r›l›r (Resmi, 19.03.1981).
Genel kural hafta tatilinin “pazar günü” olmas› iken çal›flma yaflam›n›n
koflullar›na ba¤l› olarak pazar günü
çal›flma yap›lan iflyerlerinde çal›flan iflçilere sair günlerde hafta tatili yapt›r›labilece¤ini kabul etmek gerekir.
Nitekim, sa¤l›k sektörü gibi baz› iflyerlerinde hayat›n ola¤an ak›fl› gere¤i
haftan›n yedi günü sürekli çal›flma
zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Bu nedenle 394 say›l› Hafta Tatili Hakk›ndaki Kanunda hastane, eczane, vapur, tramvay, su, elektrik, gaz, telefon, matbaa, günlük gazete bayileri,
müzeler, tiyatrolar, oteller, lokantalar, spor, konser salonlar› ve turistlik
eflya satan ticarethaneler gibi iflyerlerinin pazar günleri de aç›k tutulmas›na imkan tan›nm›flt›r. Ancak, kanundaki istisnalar dolay›s›yla pazar günleri aç›k olan iflyerlerinde çal›flan iflçilere münavebeli olarak haftada bir gün
tatil yapt›r›lmas› gerekir (m 4 ve 5).
Öte yandan pazar günleri tatil edilen iflyerlerinde zorunlu olarak bekçilik ve kap›c›l›k gibi zorunlu hizmetlerde çal›flt›r›lan iflçilere haftan›n di¤er

bir günüde dinlenme yapt›r›lma zorunlulu¤u vard›r (m 6).
Hafta Tatili Hakk›nda Kanuna ayk›r›
hareket edenlere idari para cezas› uygulanmas› Kanunun 10’uncu maddesiyle hüküm alt›na al›nm›flt›r. Buna
göre, kanuna muhalefet eden iflyeri
sahiplerine veya mesul müdürlerine
seksen yedi YTL idari para cezas› uygulan›r.
III.‹fi KANUNU’NDA HAFTA TAT‹L‹
Hafta tatili ve uygulamas› ile ilgili
benzer bir düzenlemeye 4857 say›l›
‹fl Kanunu’nda da yer verilmifltir. ‹fl
Kanunu’nda Hafta Tatili Kanunu’nda
oldu¤u gibi hafta tatili nüfusu on bin
ve üzerinde olan flehir ve kasabalar
için s›n›rlanmam›flt›r.
‹fl Kanunu’nun “Hafta Tatili Ücretini” düzenleyen 46’›nc› maddesinin
birinci f›kras›nda, ‹fl Kanunu kapsam›na giren iflyerlerinde genel olarak
haftada 45 saat çal›flm›fl olmak koflulu ile yedi günlük bir zaman dilimi
içinde kesintisiz olarak en az yirmi
dört saat dinleme verilece¤i hükme
ba¤lanm›flt›r.
A.Hafta Tatiline Hak Kazanma
Koflullar›
Bilindi¤i gibi, 1475 say›l› mülga ‹fl
Kanunu’nun* Hafta Tatili Ücretini
düzenleyen 41’inci maddesine göre,

* 1475 say›l› Kanun 22.05.2003 kabul tarihli, 10.06.2003 tarih ve 25134 say›l› R.G.de yay›mlanan
4857 say›l› Kanunun 120. maddesi ile, 1475 say›l› ‹fl Kanunu 14 üncü maddesi hariç yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.
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iflçinin hafta tatili ücretine hak kazanabilmesi için, haftan›n tatilden önceki 6 ifl gününde bu kanunun günlük ifl sürelerine uygun olarak çal›flm›fl
olmas› gerekmekteydi.
Halen yürürlükte bulunan 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 46’›nc› maddesinde ise; “bu Kanun kapsam›na giren
iflyerlerinde, iflçilere tatil gününden
önce 63’üncü maddeye göre belirlenen ifl günlerinde çal›flm›fl olmalar›
koflulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört
saat dinlenme (hafta tatili) verilir.”
hükmü bulunmaktad›r.
Genel olarak bakt›¤›m›zda her iki
kanunda da haftal›k 45 saat çal›flma
flart›na ba¤l› olarak iflçilere haftada
bir gün dinleme (hafta tatili) verilmesi zorunlu tutulmufltur.
Ancak, 4857 say›l› ‹fl Kanunu ile esnek çal›flma anlay›fl› benimsendi¤i
için, haftal›k 45 saat çal›flma süresi
haftan›n günlerine eflit olarak bölünmeden de tamamlanmak flart›yla,
haftada bir gün dinlenme imkan› tan›nm›flt›r(Centel, 2006). Baflka bir anlat›mla, haftal›k 45 saatlik çal›flma süresinin haftan›n günlerine eflit olarak
bölmek yerine, 4857 say›l› Kanunun
63’üncü maddesinde belirtilen ifl
günlerinde çal›flm›fl olmak ölçütü getirilmifltir.
‹fl Kanunun 63’üncü maddesinde
çal›flma süresi genel bak›mdan 45 saat olarak belirlenmifltir. E¤er ifl sözlefl-
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mesinde aksi kararlaflt›r›lmam›flsa bu
süre, iflyerlerinde haftan›n çal›fl›lan
günlerine eflit ölçüde bölünerek uygulan›r.
‹fl sözleflmesini düzenleyen taraflar›n anlaflmas› ile haftal›k normal çal›flma süresi, iflyerlerinde haftan›n çal›fl›lan günlerine, günde on bir saati aflmamak koflulu ile farkl› flekilde da¤›t›labilir. Bu halde, iki ayl›k süre içinde
iflçinin haftal›k ortalama çal›flma süresi, normal haftal›k çal›flma süresini
aflamaz.
Kanunda öngörülen bu “denklefltirme süresi” toplu ifl sözleflmeleri ile
dört aya kadar art›r›labilir. Yani toplu
ifl sözleflmesiyle, iflçinin dört ayl›k süre içinde haftal›k ortalama çal›flma
süresi, normal haftal›k çal›flma süresi
olan 45 saati aflamamal›d›r.
B.Hafta Tatili Ücreti
Hafta Tatili Ücreti Konusu 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nda düzenlenmifltir.
Yukar›da aç›klad›¤›m›z üzere, ‹fl Kanunu kapsam›na giren iflyerlerinde,
iflçilere tatil gününden önce çal›flm›fl
olmalar› kofluluyla yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili)
verilir.
Çal›fl›lmayan hafta tatili günü için
iflveren taraf›ndan bir ifl karfl›l›¤› olmaks›z›n o günün ücreti tam iflçiye
tam olarak ödenir (m 46/II).
‹flçinin hafta tatili ücretini hak ede-

A¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

220 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

bilmesi için bir hafta içinde 45 saatlik
çal›flma süresini tamamlamas› gerekir. Esnek çal›flma uygulamas› çerçevesinde Kanunun 63’üncü maddesinde belirtildi¤i flekliyle iki ayl›k bir süre
içinde ortalama haftal›k çal›flma süresini ve günlük 11 saatlik çal›flma süresini aflmamak kayd›yla, hafta tatilinden önceki çal›flmalar›n tamamlanmas›yla kesintisiz en az yirmi dört saatlik hafta tatili verilir. Çal›fl›lmayan
bu hafta tatili günü için iflçiye bir
günlük ücreti karfl›l›¤›nda ödeme yap›l›r.
Hafta tatilinden istisna edilmesi nedeniyle pazar günleri çal›flt›r›lan ve
haftan›n di¤er bir günü dinlenme
yapt›r›lan iflçiye pazar günü çal›flmas›
nedeniyle ödenecek ücret konusu uygulamada tart›flma yaratmaktad›r.
Yarg›tay’a göre, hafta tatili istisnas›
olan iflyerlerinde pazar günü çal›flt›r›lan ve hafta tatilini haftan›n di¤er bir
gününde kullanan iflçiye, pazar günü
çal›flmas› nedeniyle bir gündelik tutar›nda ücret ödenmesi gerekmektedir(Çelik, 2006: 333).
C. Cumartesi Günü Çal›flma
‹fl Kanunu haftal›k çal›flma süresini
45 saat olarak belirlemifltir. Söz konusu 45 saatlik çal›flma süresi haftan›n günlerine eflit olarak bölünmek
suretiyle uygulanabilir. ‹flyerinde cumartesi günü çal›flmas› var ve haftal›k
çal›flma süresi çal›flma günlerine eflit
bölünüyorsa her gün yedi buçuk saat
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çal›flma yap›lacakt›r. Cumartesi günü
tatil edilen ifl yerlerinde ise, kalan befl
ifl gününde günlük çal›flma süresi dokuz saat olacakt›r.
‹flyerinin çal›flma uygulamas›nda
cumartesi çal›flmas› yap›lm›yorsa, iflçi,
hafta içi befl günde günlük dokuz saat çal›flarak 45 saatlik çal›flma süresini tamamlar. Bu durumda iflçiye hafta tatili olarak cumartesi ve pazar günü tatil yapt›r›l›r. E¤er, iflçi arada bir
iflçi cumartesi günü çal›flt›r›l›rsa fazla
çal›flma ücreti ödenmesi gerekir. Zira,
iflçi normal haftal›k çal›flma süresini
tamamlad›¤› için iki gün dinlenmeye
ve iki günlük ücrete hak kazanm›flt›r.
D. Çal›fl›lm›fl Gibi Say›lan Haller
‹fl Kanunu, hafta tatiline hak kazanmak için gerekli olan tatil gününden
önce çal›flm›fl olma flart›n›n gerçekleflmesinde –ki bu flart 63’üncü maddeye göre belirlenen ifl günlerinde çal›flmad›r- baz› günlerin çal›fl›lm›fl gibi hesaba kat›laca¤›n› hükme ba¤lam›flt›r.
Bu süreler 46’›nc› maddede flu flekilde say›lm›flt›r;
-Kanunun 66’›c› maddesinde çal›flmad›¤› halde kanunen çal›flma süresinden say›lan zamanlar,
- Günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleflmeden do¤an tatil günleri,
-Evlenmelerde üç güne kadar, ana
veya baban›n, eflin, kardefl veya ço-
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cuklar›n ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri,
- Bir haftal›k süre içinde kalmak üzere iflveren taraf›ndan verilen di¤er
izinlerle hekim raporuyla verilen hastal›k ve dinlenme izinleri,
Çal›fl›lm›fl günler gibi hesaba kat›l›r.
Zorlay›c› ve ekonomik bir sebep olmadan iflyerindeki çal›flman›n haftan›n bir veya birkaç gününde iflveren
taraf›ndan tatil edilmesi halinde haftan›n çal›fl›lmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çal›fl›lm›fl say›l›r (m 46/III).
Bir iflyerinde iflin bir haftadan fazla
bir süre ile tatil edilmesini gerektiren
zorlay›c› sebepler ortaya ç›kt›¤› zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III)
numaral› bentlerinde gösterilen zorlay›c› sebeplerden ötürü çal›fl›lmayan
günler için iflçilere ödenen yar›m ücret hafta tatili günü için de ödenir.
Yüzde usulünün uyguland›¤› iflyerlerinde hafta tatili ücreti iflverence iflçiye ödenir.
IV.HAFTA TAT‹L‹NDE ÇALIfiMA
VE ÜCRET‹
Genel kural, iflçinin haftal›k 45 saat
çal›flmas› karfl›l›¤›nda bir günlük hafta tatili yapmas›d›r. Çal›fl›lmayan hafta tatili için iflçiye bir günlük ücreti çal›flm›fl gibi ödenir. Uygulamada s›kl›kla, iflçi normal haftal›k çal›flma süresini tamamlamas›na ra¤men, hak kazand›¤› hafta tatili gününde de çal›fl-
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t›r›l›r. ‹flte bu gibi durumlarda iflçiye
ödenecek ücret miktar› önem kazanmaktad›r.
Bir kere, iflçi hafta tatilini hak etti¤i
için çal›flmam›fl olsa dahi bir günlük
ücretini alacakt›r.
‹kinci olarak, haftal›k dinlenme süresinde, yani hafta tatilinde çal›flt›¤›
için bir günlük ücret hak edecektir.
Burada iflçinin yapm›fl oldu¤u çal›flma
karfl›l›¤›nda bir günlük ücret ödenecektir.
Üçüncü olarak, Kanunun 41’inci
maddesinde, fazla çal›flma halinde,
her bir saat fazla çal›flma için verilecek ücret normal çal›flma ücretinin
saat bafl›na düflen miktar›n›n yüzde
elli fazlas› olaca¤› ifade edilmifltir. ‹flçinin haftal›k normal çal›flma süresini
tamamlamas›ndan sonra hafta tatili
gününde çal›flmas› bir fazla çal›flma
oldu¤u için, o günkü çal›flmas› nedeniyle ödenecek ücret yüzde elli art›r›lacakt›r. Böylece, iflçiye normal yevmiyesine ilave olarak yüzde elli daha
fazla bir ödeme yap›lacakt›r.
Bu aç›klamalardan anlafl›laca¤› üzere, hafta tatilinde çal›flan iflçiye bir
hafta tatili ücreti, bir normal günlük
çal›flma ücreti ve yar›m ücret fazla çal›flma olmak üzere toplam da yüzde
2.5 günlük ücret ödenecektir (Çelik,
2006: 333).
Konuyu örnekleme yolu ile aç›klayacak olursak; günlük ücreti 50 YTL
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olan bir iflçi haftal›k normal çal›flmas›n› tamamlad›ktan sonra hafta tatiline
hak kazanm›flt›r. ‹flçinin hafta tatili
nedeniyle bir günlük (50-YTL) ücret
alma hakk› do¤mufltur. Söz konusu
iflçi hafta tatili gününde çal›flt›r›l›rsa
bu çal›flmas› karfl›l›¤›nda 50-YTL bir
ücret daha hak edecektir. Üstelik, iflçinin bu çal›flmas› hafta tatilinde oldu¤u için yüzde elli zaml› olacak ve
25-YTL’de fazla çal›flma ücreti alacakt›r. Sonuç olarak iflçiye normal ücretine ilaveten 1,5 yevmiye (yani toplam
125 YTL) ödenmesi gerekir. Ancak,
bu tutar›n 50.-YTL k›sm›n›n zaten çal›flma olmasa bile ödenece¤i göz
önüne al›nd›¤›nda ilave olarak sadece 75.-YTL ödendi¤i görülecektir.
Hafta tatilinden önce çal›flma olmam›flsa, iflçi hafta tatiline denk gelen
günde çal›flmas›ndan dolay› sadece
normal çal›flma ücretini isteyebilir.
Hafta tatiline hak kazanmad›¤› için
yapt›¤› çal›flma bir fazla çal›flma de¤ildir. ‹flçi haftal›k çal›flma süresi doluncaya kadar normal yevmiyesini isteyebilir. Normal yevmiyesi d›fl›nda ilave
bir ücret isteme hakk› yoktur.
Vardiyal› çal›flma yap›lan iflyerlerinde cumartesi gününü pazara ba¤layan gece saat 24:00 de iflbafl› yapan
ve Pazar sabah› saat 08:00’de iflten
ayr›lan iflçinin bu çal›flmas›n› hafta tatili çal›flmas› say›lamaz. Bu normal
haftal›k çal›flmad›r. Pazar sabah›ndan
pazartesi sabah›na kadar 24 saat haf-
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ta tatilini kullanabilir. ‹flçinin bu çal›flmas› vardiyal› çal›flman›n bir sonucudur (Çelik, 2006:334).
V. KISM‹ SÜREL‹ ÇALIfiMA VE
HAFTA TAT‹L‹ ÜCRET‹
K›smi süreli çal›flma ifl hukukumuza
ilk defa 4857 say›l› Kanun ile girmifltir. K›smi süreli çal›flman›n yap›ld›¤› iflyerlerinde çal›flan iflçilerin hafta tatiline hak kazan›p kazanmayacaklar› konusunda ‹fl Kanunu’nda aç›k bir hüküm bulunmamaktad›r.
K›smi süreli ifl sözleflmesinin tan›m›
‹fl Kanunun 13’üncü maddesinde, “iflçinin normal haftal›k çal›flma süresinin, tam süreli ifl sözleflmesiyle çal›flan emsal iflçiye göre önemli ölçüde
daha az belirlenmesi durumunda
sözleflme k›smi süreli ifl sözleflmesidir” fleklinde yap›lm›flt›r.
K›smi süreli ifl sözleflmesi ile çal›flt›r›lan iflçi, ay›r›m› hakl› k›lan bir neden
olmad›kça, salt ifl sözleflmesinin k›smi
süreli olmas›ndan dolay› tam süreli
emsal iflçiye göre farkl› iflleme tabi tutulamaz. K›smi süreli çal›flan iflçinin
ücret ve paraya iliflkin bölünebilir
menfaatleri, tam süreli emsal iflçiye
göre çal›flt›¤› süreye orant›l› olarak
ödenir (m.13/II).
K›smi süreli çal›flma yapan iflçinin
hafta tatili ücretine hak kazan›p kazanmayaca¤› konusu tart›flmal›d›r.
Kanunda, konu ile ilgili aç›k bir hüküm yoktur. Ancak, haftan›n her gü-
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nü yar›m gün çal›flan bir iflçinin “hafta tatiline” ve “hafta tatili ücretine”
hak kazanaca¤› yönünde bir görüfl
vard›r (Centel, 2006: 20).
Aksi görüfle göre ise, k›smi süreli
çal›flma yapan iflçi haftal›k 45 saatlik
çal›flma süresini tamamlamad›¤› için
hafta tatiline ve hafta tatili ücretine
hak kazanamaz (Centel, 2006: 21).
Gerçekten 4857 say›l› ‹fl Kanunu Hafta tatiline hak kazanabilmek için 45
haftal›k 45 saatlik çal›flmay› zorunlu
tutmaktad›r. K›smi süreli çal›flma ile
bu sürenin tamamlanmas› mümkün
olmad›¤› için hafta tatili hakk› da
do¤mayacak kanaatindeyim.
Burada haftal›k 45 saatlik çal›flma
süresinin iki ayl›k ortalama ile tamamlanmas›na imkan tan›yan 63’üncü maddede getirilen “esnek çal›flma” ile “k›smi süreli çal›flman›n” bir
birine kar›flt›r›lmamas› gerekir. Birkaç
hafta, günde 11 saat çal›flan ve daha
sonra bunu dengelemek için günlük
ve dolay›s›yla haftal›k çal›flma süresi
düflen iflçi, hafta tatiline ortalama 45
saat esas›ndan dolay› hak kazanmaktad›r. Bu uygulama k›smi süreli bir
çal›flma olarak yorumlanmamal›d›r.

VI.SONUÇ
‹flçilerin normal haftal›k çal›flmas›n›
tamamlamas›n›n ard›ndan, haftada
en az yirmi dört saat aral›ks›z dinlenmeleri kanunlar ile koruma alt›na
al›nm›flt›r. Genel olarak hafta tatili
“pazar günü” olmakla birlikte “sürekli çal›flma zorunlulu¤u” bulunan iflyerlerinde hafta içi günlerinde de hafta
tatili yapt›r›labilir.
Hafta tatilinde yap›lan çal›flma asl›nda “fazla çal›flma” oldu¤u için, yüzde elli fazla ücret ödemesi yap›lmal›d›r. Hafta tatilinde çal›flma yapan iflçiye 2.5 yevmiye tutar›nda ücret ödenmesi gerekir. Haftan›n befl günü 45
saatlik çal›flma tamamlan›rsa cumartesi günü çal›flma yap›lmaz. E¤er iflçiler bu gibi durumlarda cumartesi günü çal›flt›r›l›rsa fazla çal›flma esaslar›na göre ücret ödemesi yap›l›r.
K›smi süreli çal›flmalarda hafta tatili ücreti ödenmez. Hafta tatili ve hafta tatili ücreti için 45 saatlik çal›flman›n ikmal edilmesi gerekir. Bu ba¤lamda esnek çal›flma ile k›smi süreli
çal›flman›n ayr›t edilmesi laz›m.
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SOSYAL GÜVENL‹K REFORMU ‹LE
‹fi KAZALARININ B‹LD‹R‹LMES‹
VE SORUfiTURULMASINDA
YAPILAN DE⁄‹fi‹KL‹KLER
Resul KURT
Sigorta Müfettifli

I. G‹R‹fi
osyal güvenlik sistemimizin göz önüne al›narak, kapsaml› bir reform
program› haz›rlanm›flt›r. Yap›lan düzenlemeyle tek bir emeklilik sistemi,
tek bir sa¤l›k sistemi, tek bir sosyal yard›m sistemi ve bu yap›y› yürütmek
üzere tek bir kurumsal yap›y› içeren dört temel unsurdan oluflan kapsaml› bir
sosyal güvenlik reformu planlanm›flt›r. Bu Kanunla emeklilik ve sa¤l›k sistemlerinde norm birli¤i gerçeklefltirilmesi amaçlanmaktad›r. (5510 say›l› Kanunun
genel gerekçesi)

S

Sosyal güvenlik kurumlar›n› birlefltiren “5502 say›l› Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ” ile bu kurumun uygulayaca¤› “5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu (5502 say›l› Kanun) olmak üzere
iki yasa haz›rlanm›flt›r. Yap›lan bu düzenlemelerle sosyal güvenlik sistemimizde, 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere önemli de¤ifliklikler
yap›lm›flt›r. Reform kanunlar›n›n sonuncusu olan “Sosyal Yard›mlar Ve Primsiz Ödemeler Kanunu Tasar›s›” ise henüz yasalaflmam›flt›r.
5502 say›l› kanundan sonra Sosyal Sigortalar Kurumu Baflkanl›¤›, Ba¤-Kur
Genel Müdürlü¤ü, T.C. Emekli Sand›¤› Genel Müdürlü¤ü ortadan kald›r›l›p
bu kurumlar›n yerine, “Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤›” kurularak norm
ve standart birli¤i sa¤lanmas› yönünde önemli bir ad›m at›larak sosyal güvenlik kurumlar› tek çat› alt›nda toplanm›flt›r.
5510 say›l› yasa kapsam›nda sigortal› olanlar› üç statüde de¤erlendirmek
mümkündür. “SSK”l›lar 4. maddenin 1. f›kras› (a) bendi (4/a) kapsam›nda
A¤ustos - Eylül - Ekim
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sigortal› olurken, “Ba¤-Kur”lular 4.
maddenin 1. f›kras› (b) bendi (4/b)
kapsam›nda ve “T.C. Emekli Sand›¤› ‹fltirakçileri” ise 4. maddenin 1.
f›kras› (c) bendi (4/c) kapsam›nda sigortal› say›lacakt›r.
Bir ifl kazas› veya meslek hastal›¤›
sonucunda geçici veya sürekli olarak
gelir kayb›na u¤rayan sigortal›larla
bunlar›n hak sahiplerine ilk defa
07.07.1945 tarihinde kabul edilen
4772 say›l› ‹fl Kazalar› ve Meslek Hastal›klar› ve Anal›k Sigortas› Kanunu
ile 01.07.1946 tarihinden itibaren sigorta yard›mlar› sa¤lanmaya bafllanm›fl, 01.03.1965 tarihinde yürürlü¤e
giren 506 say›l› “Sosyal Sigortalar Kanunu” ile 4772 say›l› Kanun yürürlükten kald›r›larak ifl kazalar› ile meslek
hastal›klar› sigorta kolundan sa¤lanacak yard›mlar ve yap›lacak ifllemlerde
uygulanacak usul ve esaslar 506 say›l› Kanunun 11. maddesi ile 31. maddesi aras›nda yer alan 21 maddede
düzenlenmiflti. ‹fl kazas› ve meslek
hastal›¤› ile k›sa vadeli sigorta hükümlerine iliflkin düzenlemeler 5510
say›l› yasan›n 13-24. maddelerinde
yer alm›flt›r.
Bu makalede, sosyal güvenlik reformunda ifl kazas› say›lan durumlar, ifl
kazalar›n›n bildirimi ve soruflturulmas›na iliflkin genel bir de¤erlendirme
yap›lm›flt›r.
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II. ‹fi KAZASI KAVRAMI
‹fl kazas›, sigortal›n›n iflverenin otoritesi alt›nda bulundu¤u bir s›rada
gördü¤ü ifl veya iflin gere¤i dolay›s›yla aniden ve d›fltan meydana gelen
bir etkenle sigortal›y› bedence ya da
ruhça zarara u¤ratan bir olay olarak
tan›mlanabilir. (Güzel, Ali,Okur, A. R›za, Sosyal Güvenlik Hukuku, ‹stanbul, 1994, S.171)
‹flletmelerde meydana gelen kaza
olaylar›n› incelendi¤inde baz› faktörlerin bir araya gelmesi sonucu kazalar›n meydana geldi¤i görülmektedir.
Kazalar›n en önemli nedeni insanlar›n fiziksel zay›fl›klar› nedeniyle d›fl etkilerden zarar görmesidir. Her kazada mutlaka bir insan kusuru vard›r. ‹fl
kazalar›nda iflçilerin dikkatsiz ve tedbirsiz çal›flmas›, e¤itimsiz olmas›, ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerine uyulmamas›, sinirli ve ihmalkar davran›fllarda bulunmalar› kazay› do¤uran di¤er önemli etkenlerdir.
‹flyerlerinde havaland›rman›n yetersizli¤i, iflçilerin çal›flma saatlerinin fazlal›¤› ve ara dinlenmesi verilmemesi
ile çal›flma koflullar›n›n a¤›rl›¤› nedeniyle de ifl kazas›na u¤ramalar› mümkündür. ‹flletmelerde al›nacak ifl güvenli¤i tedbirleri ile hem iflçilerin yapt›klar› ifli en güvenli biçimde nas›l yapabilecekleri konusunda e¤itilmeleri
sa¤lanacak, hem de iflletmedeki çal›flma koflullar› ile güvenlik tedbirleri eksikli¤inden kaynaklanan güvensiz or-
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tamlar›n en aza indirilmesi hatta ortadan kald›r›lmas› mümkün olacakt›r.
III. HANG‹ DURUMLAR ‹fi KAZASI
SAYILACAK
Bir olay›n ifl kazas› say›lmas› için
afla¤›da say›lan durumlardan en az
birinin gerçekleflmesi sonucunda sigortal›n›n bedence veya ruhça ar›zaya u¤ramas› gerekmektedir.
5510 say›l› Kanun esas olarak SSK
mevzuat›ndaki uygulamalar› esas alarak ç›kar›lm›fl ise de, baz› yeni düzenlemeler de getirilmifltir. Böylece SSK
sigortal›lar› d›fl›nda, Devlet memurlar›
ve Ba¤-Kur’lular›n da ifl kazas›ndan
yararlanabilmelerine iliflkin önemli
düzenlemeler yap›lm›flt›r. 5510 say›l›
yasan›n 13. maddesinde ifl kazas›;
a) Sigortal›n›n iflyerinde bulundu¤u
s›rada,
b) ‹flveren taraf›ndan yürütülmekte
olan ifl nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortal› kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›fl›yorsa yürütmekte
oldu¤u ifl veya çal›flma konusu nedeniyle iflyeri d›fl›nda,
c) Bir iflverene ba¤l› olarak çal›flan sigortal›n›n, görevli olarak iflyeri d›fl›nda baflka bir yere gönderilmesi nedeniyle as›l iflini yapmaks›z›n geçen zamanlarda,
d) Emziren kad›n sigortal›n›n, çocu¤una süt vermek için ayr›lan zamanlarda,
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e) Sigortal›lar›n, iflverence sa¤lanan
bir tafl›tla iflin yap›ld›¤› yere gidifl gelifli s›ras›nda,
meydana gelen ve sigortal›y› hemen
veya sonradan bedenen ya da ruhen
özüre u¤ratan olay olarak ifade edilmifltir. Bir kazan›n ifl kazas› say›lmas›
için yukar›da say›lan durumlardan en
az birinin gerçekleflmesi sonucunda
sigortal›n›n bedence veya ruhça ar›zaya u¤ramas› gerekmektedir.
5510 say›l› yasan›n 13. maddesinde yer alan ve ifl kazas› say›lan durumlar esas olarak 506 say›l› Sosyal
Sigortalar Kanunu’ndaki düzenlemelere benzemektedir. Yasada, 4/a,
4/b ve 4/c kapsam›nda sigortal› say›lanlar için bir farkl›l›k getirilmemifltir.
Buna göre, 4 üncü maddenin (b) ve
(c) bentleri kapsam›ndaki sigortal›lar›n hangi hallerde ifl kazas› geçirmifl
say›laca¤› konusunda aç›kl›k bulunmamaktad›r. 13 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinde 4/b sigortal›lar›n›n (Ba¤-Kur’lular) “… sigortal› kendi ad›na ve hesab›na
ba¤›ms›z çal›fl›yorsa yürütmekte
oldu¤u ifl veya çal›flma konusu
nedeniyle iflyeri d›fl›nda” karfl›laflacaklar› olaylar›n ifl kazas› say›laca¤›na
iliflkin hükme istinaden, 4/b kapsam›nda sigortal›lar›n karfl›laflabilecekleri her türlü adi kazan›n “ifl kazas›”
oldu¤u iddia edilebilecektir. Yine, 13.
maddenin (e) bendinde “sigortal›lar›n iflverence sa¤lanan bir tafl›tla
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iflin yap›ld›¤› yere gidifl gelifli s›ras›nda” meydana gelecek kazalar›n
4/b kapsam›ndaki (Ba¤-Kur’lular) sigortal›lar için uygulamada sorun yaflanabilecektir.
Bu nedenle, 4/b kapsam›ndaki sigortal›lar›n maruz kalabilecekleri kazalardan hangilerinin ifl kazas› olarak
de¤erlendirilece¤i aç›kça düzenlenmelidir.
‹flveren taraf›ndan sa¤lanan bir tafl›tla iflin yap›ld›¤› yere götürülüp getirilmeleri esnas›nda meydana gelen
kazalarda ifl kazas› say›lmaktad›r. Tafl›ma arac›n›n iflverene ait olmas› zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Baflka
bir kifliye ait araçla da tafl›ma ifllemi
yap›lm›fl olabilir. Burada önemli olan,
arac›n iflveren taraf›ndan sigortal›lar›n iflyerine gelifl gidiflleri için tahsis
edilmifl olmas›d›r. Daha önce 506 say›l› Sosyal Sigortalar Yasas›n›n 11.
maddesinde geçen “toplu olarak
götürülüp getirme” ibaresi 5510
say›l› yasadan ç›kar›lm›fl ve toplu olarak götürülüp getirilme zorunlulu¤u
kald›r›lm›flt›r.
IV. ‹fi KAZALARININ B‹LD‹R‹LMES‹
VE SORUfiTURULMASI
‹fl kazas›na u¤rayan sigortal›ya gerekli yard›mlar›n yap›lmas› ancak kazan›n Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi ile mümkündür. Sosyal güvenlik reformunda iflverenler yönünden önemli bir de¤ifliklik de ifl kazala-
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r›n›n bildirilmesi ve soruflturulmas›nda yap›lm›flt›r.
Yap›lan düzenleme ile 506 say›l›
Sosyal Sigortalar Kanunu'nda ifl kazalar›n›n iki gün olan bildirim süresi üç
ifl gününe ç›kar›lm›flt›r. Ayr›ca, ifl kazas›n›n iflverenin kontrolü d›fl›ndaki
yerlerde meydana gelmesi halinde, ifl
kazas›n›n ö¤renildi¤i tarihten itibaren
bafllar. ‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›
bildirgesinin do¤rudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi
zorunludur. 4/b sigortal›s› olarak adland›r›lan Ba¤-Kur eski sigortalarlar›n›n u¤rad›klar› kazan›n ayr›ca kolluk
kuvvetlerine bildirim zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.
5510 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendinde
belirtilen sigortal›lar›n ifl kazas› geçirmeleri halinde, belirtilen sürelerde iflverence bildirim yap›lmamas› durumunda, bildirim tarihine kadar sigortal›ya ödenecek geçici ifl göremezlik
ödene¤i Kurumca iflverenden tahsil
edilir.
5510 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (c)
bentlerinde belirtilen sigortal›lar›n iflverenin kontrolü d›fl›ndaki yerlerde ifl
kazas› geçirmeleri halinde, Kurumca
kabul edilebilir bir mazeret halinde
bildirim süresi ifl kazas›n›n ö¤renildi¤i
tarihten itibaren üç ifl günüdür.
Kuruma bildirilen olay›n ifl kazas›
say›l›p say›lmayaca¤› hakk›nda bir ka-

A¤ustos - Eylül - Ekim
Y›l: 2006 Say›: 77

228 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

rara var›labilmesi için gerekti¤inde,
Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurlar› taraf›ndan veya Bakanl›k ifl müfettiflleri vas›tas›yla
soruflturma yap›labilecektir. Bu soruflturma sonunda yaz›l› olarak bildirilen
hususlar›n gerçe¤e uymad›¤› ve olay›n ifl kazas› olmad›¤› anlafl›l›rsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yap›lm›fl bulunan ödemeler, ödemenin yap›ld›¤› tarihten itibaren gerçe¤e ayk›r› bildirimde bulunanlardan, 5510 say›l› Kanunun 96 nc› madde hükmüne
göre tahsil edilecektir. Afla¤›da sigortal›lar›n statüleri dikkate al›narak bildirim süreleri aç›klanm›flt›r.
1) 4/(A) bendi kapsam›nda sigortal›
say›lanlar›n ifl kazas›n›n bildirimi
(SSK sigortal›lar›)
‹fl kazas›n›n, 5510 say›l› Kanunun 4
üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
bendinde say›lan sigortal›lar (SSK’l›lar) ile ceza infaz kurumlar› ile tutukevleri bünyesinde çal›flt›r›lan hükümlü ve tutuklular, 3308 say›l› Meslekî
E¤itim Kanununda belirtilen aday ç›rak, ç›rak ve iflletmelerde meslekî e¤itim gören ö¤renciler, Harp malûlleri
ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 say›l›
Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980
tarihli ve 2330 say›l› Nakdi Tazminat
ve Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanuna göre ayl›klar› hesaplanarak ödenen veya asayifl ve güvenli¤in sa¤lanmas› ile ilgili kanunlara göre vazife
malûllü¤ü ayl›¤› ba¤lanm›fl olanlar,
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sosyal güvenlik destek primine tâbi
olanlar ile Türkiye ‹fl Kurumu (‹fl-Kur)
taraf›ndan düzenlenen meslek edindirme, gelifltirme ve de¤ifltirme e¤itimine kat›lan kursiyerlerin ifl kazas›
geçirmeleri halinde iflverenleri taraf›ndan kazan›n oldu¤u yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumu’na da üç ifl günü içinde bildirilmesi gerekmektedir.
2) 4/(B) bendi kapsam›nda sigortal›
say›lan muhtarlar ile ba¤›ms›z
çal›flanlar›n ifl kazas›n›n bildirimi
(Ba¤-Kur sigortal›lar›)
5510 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendinde
say›lan sigortal›lar (Ba¤-Kur’lular) ile
sosyal güvenlik destek primi ödeyerek Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda
olan sigortal›lar›n ifl kazas› geçirmeleri halinde; kendisi, yak›nlar› veya hak
sahipleri taraf›ndan bir ay› geçmemek flart›yla rahats›zl›¤›n›n bildirimine engel olmad›¤› günden sonraki üç
ifl günü içinde (bildirim yapmaya engel durumlar›n› hekim raporu ile belgelemeleri flartt›r) bildirilmesi gerekmektedir.
3) 4/(C) bendi kapsam›ndaki
sigortal›lar›n (memurlar›n) ifl
kazas›n›n bildirimi (TC Emekli
Sand›¤› ‹fltirakçileri)
5510 say›l› kanunun 4'üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendinde
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say›lan sigortal›lar›n (TC Emekli Sand›¤› ifltirakçileri) ifl kazas› geçirmeleri
halinde ise; bunlar› çal›flt›ran iflveren
taraf›ndan kazan›n oldu¤u yerdeki
yetkili kolluk kuvvetlerine veya
kendi mevzuat›na göre yetkili
mercilere derhal ve Sosyal Güvenlik
Kurumu'na da en geç kazadan sonraki üç ifl günü içinde bildirilmesi
gerekmektedir.
V. ‹fi KAZASININ ÇALIfiMA VE
SOSYAL GÜVENL‹K BAKANLI⁄I
BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄ÜNE B‹LD‹R‹M‹
4857 say›l› ‹fl Kanununun 77. maddesi “‹flverenlerin ve iflçilerin yükümlülükleri” bafll›¤› alt›nda iflverenlerin,
iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin
sa¤lanmas› için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksans›z
bulundurmak ve iflçilerin de ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i konusunda al›nan her
türlü önleme uymakla yükümlü olduklar›n›,
‹flverenlerin iflyerinde al›nan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerine uyulup
uyulmad›¤›n› denetlemek ve iflçileri
karfl› karfl›ya bulunduklar› mesleki
riskler, al›nmas› gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar› konusunda
bilgilendirmek ve gerekli ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i e¤itimini vermek zorunda
olduklar›n› hükme ba¤lam›flt›r. Sadece ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbirlerinin
al›nmas›n›n her zaman ifl kazalar› ve
meslek hastal›klar›n› önlemekte ye-
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terli olmamas› nedeniyle, iflverenlere
denetim ve e¤itim görevleri de getirilmektedir. ‹flverenler iflyerlerinde al›nan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbirlerine iflçiler taraf›ndan uyulup uyulmad›¤›n› sürekli denetleyeceklerdir. Örne¤in koruyucu malzemeyi bulundurmakla yetinemeyecekler, denetim
sonucu bunlar›n kullan›lmas›n› da
sa¤layacaklar, kullanmayanlara disiplin cezas› uygulayabileceklerdir. ‹flyerlerinde ifl kazas› ve meslek hastal›¤›
risklerine iflçiler kadar ç›raklar ve stajyerler de maruz kalabilmektedirler.
Bu sebeple ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
mevzuat› kurallar›ndan ç›raklar›n ve
stajyerler de aynen iflçiler gibi yararlanmaktad›r.
‹flverenlerin iflyerlerinde meydana
gelen ifl kazas›n› ve tespit edilecek
meslek hastal›¤›n› en geç iki ifl günü
içinde yaz› ile ilgili Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürlü¤üne bildirmek zorunda olduklar› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 77. maddesi gere¤ince, iflyerlerinde meydana
gelen ifl kazas›n› ve tespit edilecek
meslek hastal›¤›n› en geç iki ifl günü
içinde yaz› ile ilgili Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› bölge müdürlü¤üne bildirmeyen iflverenlere, 2006 y›l›nda 783.YTL para cezas› verilecektir. Bu tutar her y›l VUK 298. maddesi gere¤ince belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmaktad›r.
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VI. ‹fi KAZALARINDA ‹DAR‹ ‹fiLEMLER
• ‹fl kazas›na u¤rayan personele derhal gerekli sa¤l›k yard›mlar› yap›l›r.
• Kaza Jandarma veya Polise derhal bildirilir.
• ‹flyeri kaza raporu düzenlenir. fiahitlerin ifadesi al›n›r.
• Kaza, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu
Baflkanl›¤› ünitesine vizite ka¤›d› ile
en geç kazadan sonraki üç iflgünü
içinde bildirilir.
• Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› bölge müdürlü¤üne bildirim formu ile en geç iki ifl günü içinde haber verilir.
• Kazayla ilgili bir dosya haz›rlan›r ve
belgeler burada muhafaza edilir.
Dosyada ayr›ca; iflçinin sigortal› ifle girifl bildirgesi, ifle girifl sa¤l›k raporu,
kaza tarihinden önceki üç aya ait ücret hesap pusulalar›n›n ve ücret bordrolar›n›n sureti, iflçi çizelgesi, e¤itim
belgesi ile di¤er sertifikalar ve kiflisel
koruyucular› teslim belgeleri de yer al›r.
VII. SONUÇ
5510 say›l› “Sosyal Sigortalar ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu” ile
yap›lan düzenleme ile 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu'nda ifl kazalar›n›n iki gün olan bildirim süresi üç ifl
gününe ç›kar›lm›flt›r. Ayr›ca, ifl kazas›n›n iflverenin kontrolü d›fl›ndaki yerlerde meydana gelmesi halinde, ifl kazas›n›n ö¤renildi¤i tarihten itibaren
bafllar. ‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›
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bildirgesinin do¤rudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi
zorunludur. 4/b sigortal›s› olarak adland›r›lan Ba¤-Kur eski sigortalarlar›n›n u¤rad›klar› kazan›n ayr›ca kolluk
kuvvetlerine bildirim zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.
4/a sigortal›lar›n›n maruz kald›klar›
ifl kazas›n›n, iflverenleri taraf›ndan kazan›n oldu¤u yerdeki yetkili kolluk
kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumu’na da üç ifl günü içinde
bildirilmesi gerekmektedir.
4/b sigortal›lar›n›n (Ba¤-Kur’lular)
sigortal›lar›n ifl kazas› geçirmeleri halinde; durum kendisi, yak›nlar› veya
hak sahipleri taraf›ndan bir ay› geçmemek flart›yla rahats›zl›¤›n›n bildirimine engel olmad›¤› günden sonraki
üç ifl günü içinde (bildirim yapmaya
engel durumlar›n› hekim raporu ile
belgelemeleri flartt›r) bildirilmelidir.
4/b sigortal›s› olarak adland›r›lan
Ba¤-Kur eski sigortalarlar›n›n u¤rad›klar› kazan›n ayr›ca kolluk kuvvetlerine
bildirim zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.
4/c sigortal›lar›n›n (TC Emekli Sand›¤› ifltirakçileri) ifl kazas› geçirmeleri
halinde ise; bunlar› çal›flt›ran iflveren
taraf›ndan kazan›n oldu¤u yerdeki
yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi
mevzuat›na göre yetkili mercilere
derhal ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na
da en geç kazadan sonraki üç ifl
günü içinde bildirilmesi gerekmektedir.
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‹flverenler, iflyerlerinde meydana
gelen ifl kazas›n› ve tespit edilecek
meslek hastal›¤›n› en geç iki ifl günü
içinde ayr›ca ilgili Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürlü¤üne de bildirmek zorundad›rlar.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildiri-

len olay›n ifl kazas› say›l›p say›lmayaca¤› hakk›nda bir karara var›labilmesi
için gerekti¤inde, Kurumun denetim
ve kontrol ile yetkilendirilen memurlar› taraf›ndan veya Bakanl›k ifl müfettiflleri vas›tas›yla soruflturma yap›labilecektir.
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