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YEN‹ TÜRK T‹CARET KANUNU
TASARISININ YASALLAfiMASI
SEÇ‹MLERDEN SONRAYA
BIRAKILMAMALIDIR
Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baflkan›

YEN‹ TÜRK T‹CARET KANUNU ‹HT‹YACI
957 y›l›nda yürürlü¤e giren ve bugüne kadar uygulanan 6762 say›l› Türk
Ticaret Kanunu; ülkemiz ticaret, sanayi ve hizmetler sektörünün ihtiyaçlar›n› büyük ölçüde karfl›lamaya çal›flarak bu güne kadar gelmifltir.
_ Kanunlar, ne kadar iyi haz›rlan›rsa haz›rlans›n daima de¤iflen ve geliflen sosyal hayata iliflkin taleplerin gerisinde kalmaya mahkumdurlar.
_ Mevcut ticaret kanunumuz yaklafl›k 50 y›ll›k uygulamada zaman zaman küçük de¤iflikliklere u¤ram›fl, ancak bunlar sosyal hayat›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan uzak kalm›flt›r. Uyuflmazl›klar ço¤alm›fl pek çok konu yarg› kararlar›yla yürütülür olmufltur.
Bilgi ve iletiflim teknolojisindeki geliflmeler gerek ülkemizde gerek uluslararas› düzeyde ticareti büyük ölçüde etkilemifl, yeni yeni ekonomik araçlar hayat›m›za girmifltir.
S›kça söylenen :
“Dünyan›n küçük bir köy haline geldi¤i” sözü belki de en çok ticaret hayat›
için geçerlidir. Kifli ve kurumlar birbirlerini görmeden al›fl verifl yapabilmekte,
mallar›n› sigorta ettirebilmekte ve bir ülkeden baflka bir ülkeye mallar›n› naklettirebilmektedirler.
Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›
_ Bunlar ve baflka bir çok nedenden ötürü nihayet 1999 y›l›nda bir komisyon
kurulmufltur.
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_ Say›n Prof. Dr. Ünal Tekinalp’ in
baflkanl›¤›ndaki Türk Ticaret Kanunu
komisyonu yeni bir ticaret kanunu tasar›s› haz›rlam›flt›r.
_ 6 kitaba ayr›lan tasar› ve 1535
maddeden oluflmaktad›r.
Bu kanun tasar›s› özellikle finansal
tablolar aç›s›ndan, ticaret erbab›n›n,
hukukçular›n ve çeflitli menfaat gruplar›n›n taleplerini öne ç›karmaks›z›n,
fleffafl›¤›n ve aç›kl›¤›n bir gere¤i olarak uluslararas› finansal raporlama
standartlar›n› ve uluslararas› denetim
standartlar›n› esas alm›flt›r.
Komisyon baflkan› say›n Prof. Dr.
Ünal Tekinalp’ in ortaya koydu¤u Tasar›’n›n zorunlu hedefleri flunlard›r:
Birinci Zorunlu Hedef : “Türk iflletmelerinin uluslararas› ticaret, endüstri, hizmet, sermaye ve finans piyasalar›n›n, sürdürülebilir rekabet gücünü haiz güvenilir aktörleri olmalar›d›r. …” bu hedef aç›s›ndan, sermaye
flirketlerinde özellikle de anonim flirketlerde kökten de¤iflikli¤e gidilerek,
teknik bir kavram olan finansal raporlama esas al›nmaktad›r. Tasar›’n›n
88 inci maddesi ile de bu yönde, gerçek ve tüzel kiflilerin ticari defterlerine, küçük ve orta ölçekli iflletmelere,
ticaret flirketlerinin finansal tablolar›yla konsolide hesaplara, hatta gerekti¤inde, esnafa Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan uluslararas› finansal raporlama
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standartlar› (UFRS) ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar›n›n uygulanaca¤› hükme ba¤lanmaktad›r. bu
hedef do¤rultusunda ayr›ca, anonim
ve limited flirketlerde flirketin bir organ› olan ve haklar›nda herhangi bir
e¤itim flart› aranmam›fl bulunan denetçiler yerlerini art›k ba¤›ms›z ve uzman denetçilere b›rakmaktad›r (bkz.
tasar› m.400, 635).
‹kinci Zorunlu Hedef : Son on y›lda
öne ç›kan yeni bir kavram olan “fleffafl›kt›r”. bu kavram “bilgi toplumu”
içinde, bilgi almak isteyenin, bilgiye
bulundu¤u yerden kolayca ulaflabilmesini sa¤layan, bilgiyi devaml› olarak önünde bulan; geçmifl ve gelece¤e bak›lmas›n› sa¤layan, dili aç›k bir
bilgi verme anlay›fl›n› ifade etmektedir. Bunu sa¤lamak amac›yla da sermaye flirketlerinin birer internet sitesi
sahibi olmas› ve sitesinin belli bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine
ay›rmas› zorunlu k›l›nmaktad›r (bkz.
tasar› m.1524).
Üçüncü Zorunlu Hedef : “Sürdürülebilir pay sahipleri demokrasisi”nin
sa¤lanmas› aç›s›ndan flirketlerdeki
güç bofllu¤unu önleyecek tedbirlerin
al›nmas›d›r. Bu aç›dan, yönetim kuruluyla genel kurula on-line kat›lma ve
oy kullanma imkan› getirilmekte (tasar› m.1527); ayr›ca, kurumsal yönetim ilkelerine yer verilmektedir.
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Dördüncü Zorunlu Hedef : AB müktesebat› (acquis communautaire) ile
uyum sa¤lanmas›d›r.
Tasar›’n›n Beflinci Zorunlu Hedefi :
Türkiye’nin uluslararas› toplumun kurallar›na uyan ve onun dilini konuflan
bir parças› haline gelmesidir. Bu hedef do¤rultusunda, tasar›, deniz hukuku baflta olmak üzere, kapsam›na
giren milletleraras› sözleflmelere uygun hükümleri ve mekanizmalar› içeren bir yap›ya kavuflturulmaktad›r.
TASARIDAK‹ BAZI ÖNEML‹
DE⁄‹fi‹KL‹KLER
_ Tasar› ile teknik geliflmeler dikkate
al›nmakta ve ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmas›, iflletme ile
ilgili her türlü belgenin elektronik ortamda saklanmas› imkan› getirilmektedir (md.64, 65).
_ Halen TTK’da 10 y›l olan saklama
süresi vergi usul kanunu ile uyumlu
bir hale getirilerek 5 y›la indirilmektedir (md.82).
_ Ticari defterlerin tacirin lehine ya
da aleyhine kesin delil olarak kullan›lmalar›ndaki usul kald›r›larak, takdiri
delil olarak kullan›lmalar› esas› kabul
edilmektedir. (md.84-85)
_ Gerçek ve tüzel kifliler, ticari defterlerini ve finansal tablolar›n› TMSK taraf›ndan yay›nlanacak Türkiye Muhasebe Standartlar›’na, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine

uygun olarak tutmak ve düzenlemek
zorundad›rlar (md.88). Böylece Türk
uygulamas› art›k hem ayr›nt›l› hem
de geliflme halindeki standartlar›n
hakimiyeti alt›na girerek bu alanda
uluslararas› toplumla ve piyasalarla
bütünleflmifl olacakt›r.
_ Cari hesap mutabakatlar›na yap›lacak itirazlarda güvenli elektronik imzan›n kullan›labilece¤i de hükme eklenmifltir (md.94).
_ Halen anonim flirketlerde 50.000
YTL, limited flirketlerde 5000 YTL
olan asgari sermaye miktar› anonim
flirketlerde 50.000 YTL olarak muhafaza edilmekte, limited flirketlerde ise
en az 25.000 YTL olarak befl kat art›r›lmaktad›r (md.332-580).
_ Daha önce kald›r›lm›fl bulunan tescilden önceki blokaj uygulamas› yeniden gelmektedir (md.345).
_ Limited flirketlerde, uygulamada
esas sermayenin taksitlerle ödenmesinin getirebilece¤i sak›ncalar›n önüne geçmek amac›yla nakit olarak taahhüt edilen sermayenin tamam›n›n
kurulufltan önce ödenece¤i hükme
ba¤lanmaktad›r (md.585, 586)
_ Ayni sermaye koymada tafl›nmazlar
için tapuya flerh, tafl›n›rlar için ise güvenilir kifliye tevdi zorunlulu¤u getirilmifltir. (md.128) böylelikle, Anadolu’da sermaye olarak konmufl tafl›nmazlar›n çeflitli ihtilaflar nedeniyle y›llarca flirket tasarrufuna geçememifl
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olmas› gibi durumlar önlenmeye çal›fl›lmaktad›r.
_ Art›k limited flirket ve kooperatifler
de dahil olmak üzere ticaret flirketlerinde orta¤›n flahsi alacakl›s› olanlar
alacaklar›n›, orta¤›n flirketten olan di¤er alacaklar›ndan da alabilme ve bunun için haciz yapt›rabilme yetkisini
haiz olacaklard›r. (md.133)
_ Sermaye flirketlerinde haciz istek
üzerine pay defterine de ifllenebilecektir. (md.133)
_ Bundan böyle tek kiflilik anonim flirketler ve tek kiflilik limited flirketler
kurulabilecektir. (md.338-573)
_ Tek kiflilik yönetim kurulu mümkün
hale gelmektedir. (md.359)
_ Yürürlükteki kanunun 312 maddesinde yer alan “pay sahibi olan hükmi
bir flah›s idare meclisi âzas› olamaz.
fakat hükmi flahs›n temsilcisi olan hakiki flah›slar idare meclisine âza seçilebilirler.” hükmü de¤ifltirilerek anonim flirketlerde tüzel kiflilerin yönetim
kurulu üyesi seçilmesi mümkün k›l›nm›flt›r. (md.359)
_ Anonim flirket yönetim kurullar›nda
daha önce aranmayan bir flart getirilerek, temsile yetkili en az bir üyenin
yerleflme yerinin Türkiye’de bulunmas› ve Türk vatandafl› olmas› flart k›l›nmakta; bugün yönetim kurulu üyesinin göreve bafllayabilmesi için pay sahibi olmas› gerekirken, tasar› ile
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üçüncü kiflilerin de yönetim kurulu
üyesi olabilmeleri sa¤lanmaktad›r
(md.359).
_ Tasar›ya göre, yönetim kurulu üyelerinin en az yar›s› ile tüzel kifli ad›na
tescil ve ilan edilen kiflinin ve tek üyeli yönetim kurulunda bu üyenin yüksek ö¤renim görmüfl olmas› zorunludur. (md.359)
_ Tasar›ya göre, yönetim kurulu üyesi, yak›nlar›, kendisinin ve söz konusu
yak›nlar›n›n orta¤› olduklar› flah›s flirketleri ve en az %20 sine kat›ld›klar›
sermaye flirketleri, flirkete nakit veya
ay›n borçlanamazlar. bu kifliler için
flirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunlar›n borçlar›n› devralamaz. Aksi hâlde, flirkete borçlan›lan tutar için flirket alacakl›lar› bu kiflileri, flirketin yükümlendirildi¤i tutarda flirket borçlar›
için do¤rudan takip edebilirler
(md.395).
_ Yönetim kurullar›na birden fazla
baflkan vekili seçilebilecektir. (md.366)
_ Art›k, esas sözleflmede öngörülmek
flart›yla baflkan ve baflkan vekili veya
bunlardan birinin genel kurul taraf›ndan seçilmesi mümkün olabilecektir.
(md.366)
_ Bugün Yarg›tay Kararlar›na uygun
olarak Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n
komiser yönetmeli¤inde çözülmeye
çal›fl›lan mesele, kanuna aç›k hüküm

mali ÇÖZÜM 15
‹SMMMO Yay›n Organ›

konularak çözülmekte ve yönetim
kurulu süresi dolmufl olsa bile genel
kurulu toplant›ya ça¤›rabilmeye yetkili k›l›nmaktad›r. (md.410)
_ Online olarak yönetim kurulu toplant›lar›na kat›lma ve oy verme imkan› getirilmektedir (md.390-1527).
_ TOBB bünyesinde elektronik sicil
bilgi bankas› kurulacak (md.24), tescile tabi tüm ifllemler sicil bankas›na
kaydolacakt›r.
_ Limited flirketlerde ortaklar kurulunun yerini anonim flirketlerde oldu¤u
gibi genel kurul almaktad›r (md.616).
_ Limited flirketin birden fazla müdürünün olmas› halinde bunlardan birisinin flirketin orta¤› olup olmad›¤›na
bak›lmaks›z›n genel kurul taraf›ndan
müdürler kurulu baflkan› olarak atanaca¤› hükme ba¤lanmaktad›r (md.624).
_ Her sermaye flirketi bir web sitesi
açmak zorunda olacakt›r (md.1524).
_ Taraflar›n aç›k anlaflmalar› flart›yla
ihbarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar,
fatura, teyit mektubu, ifltirak taahhütnamesi, toplant› ça¤r›lar›, elektronik ortamda düzenlenebilecek, yollanabilecek, itiraza u¤rayabilecek ve
kabul edilmiflse hüküm ifade edecektir. (md.1525)
_ Tacirler ticari belgelerinde ticaret
unvanlar›n›n yan›nda, sicil numaras›,
merkezi, sermaye flirketi ise sermaye
miktar› ve internet sitesi adresi ve numaras›n› göstereceklerdir (md.39).

_ Ayr›ca ticaret unvan› iflletmenin girifl cephesinde herkes taraf›ndan görülebilecek flekilde as›lacakt›r (md.39).
_ Modern flirketler hukukuna uygun
olarak pay sahibinin konumu güçlendirilmifl; pay sahipli¤i haklar›n›n listesi
daha da zenginlefltirilmifltir.
_ Halka aç›k olmayan anonim flirketler için de kay›tl› sermaye sistemine
geçme imkân› sa¤lanm›fl (md.460);
bunun yan›nda genel kurulun, yeni
ç›kar›lan tahviller veya benzeri borçlanma araçlar› nedeniyle, flirketten
veya topluluk flirketlerinden alacakl›
olanlara veya çal›flanlara, esas sözleflmede de¤ifltirme veya al›m haklar›n›
kullanmak yoluyla yeni paylar› edinmek hakk› sa¤lamak suretiyle, sermayenin flarta ba¤l› art›r›lmas›na karar verebilme imkan› da getirilmifltir
(md.463).
_ Yönetim kurulu üyelerinin sorumlulu¤una iliflkin olarak, üyelerin sorumluluklar›ndaki farkl›l›klar› esas alacak
farkl›laflt›r›lm›fl müteselsil sorumluluk
kabul edilmifltir (md.557).
_ fiirketler toplulu¤u, hakim (ana) ve
ba¤l› (yavru) flirketler ve bunlar›n denetimi hakk›nda ayr›nt›l› düzenlemeler yap›lm›flt›r (md.195-209).
_ Art›k anonim flirketler ve flirketler
toplulu¤u ile limited flirketlerin finansal tablolar› denetçi taraf›ndan uluslararas› denetim standartlar›na göre
denetlenecektir. (md.397)
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_ Kurucular beyan›, birleflme raporu,
bölünme raporu, tür de¤ifltirme raporlar› ve planlar› haz›rlanacak ve
bunlar denetçiler taraf›ndan denetlenecektir. (md.136-194)
_ Sermaye art›r›m›nda, yönetim kurulu beyan› ve ifllemler ifllem denetçisi
taraf›ndan denetlenerek rapora ba¤lanacakt›r. (md.458)
_ Kimler denetçi olabilirler ?
o Ortaklar› YMM veya SMMM s›fat›n› tafl›yan bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflu,
o Küçük anonim flirketlerde en az iki
YMM veya SMMM
denetçi olarak seçebilirler. (md.400-635)
_ Kimler denetçi olamaz?
YMM, SMMM, ba¤›ms›z denetleme
kuruluflu ve bunlar›n pay sahiplerinden biri, YMM, SMMM, ba¤›ms›z denetleme kuruluflunun veya onun pay
sahibinin yan›nda çal›flanlar veya
bunlar›n mesle¤i birlikte yürüttü¤ü kifliler (md.400);
SONUÇ
Bugün Türk iflletmelerinin, uluslar
aras› rekabet piyasalar›nda güçlü bir
durumda faaliyette bulunabilmelerini
sa¤layacak kurum ve sistemlerin Türk
hukukuna Ticaret Kanununu ilgilendiren yönleriyle tam olarak yans›t›lmas›n› amaçlayan, Türkiye’ nin güncel,
orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar›na ceA¤ustos - Eylül - Ekim
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vap verebilecek mekanizmalar› ve hükümleri içeren, modern ticaret hukukuyla örtüflen, mevcut bilimsel birikimin korunmas› ve yarg› kararlar›yla
bugüne kadar sa¤lanm›fl olan hukuki
geliflimin sürdürülmesini hedefleyen
Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›, kanunlaflmas› sa¤lanmak üzere, 22.06.2005
tarihinde Baflbakanl›¤a sunulmufl ve
Baflbakanl›kça 09.11.2005 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na gönderilmifltir.
Yeni bir Türk Ticaret Kanununun haz›rl›¤›n›n yap›lmas›n›n,bunun d›fl›nda
tüketicinin korunmas›, pay sahipli¤inin ve demokrasisinin geliflmesi, bilgi
toplumu hizmetlerinin ön plana ç›kmas›, elektronik ortamda hukuki ifllem kurman›n yayg›nl›k kazanmas›,
flirketlerin finansal tablolar›n›n uluslar
aras› standartlara göre haz›rlanmas›,
bu finansal tablolar›n denetçi taraf›ndan uluslar aras› denetim standartlar›na göre denetlenmesi gibi çok özel
sebepleri vard›r. 50 y›ll›k uygulamas›nda 6762 say›l› Kanun pek az de¤ifltirilmifltir; bunlardan hiçbiri reform niteli¤i tafl›mam›flt›r. Oysa kat›lmas› hedefledi¤imiz AB’ de her üye ülkenin
kanunu defalarca de¤ifltirilmifltir.
Söz konusu de¤iflikliklerin bir ço¤u
reform düzeyindedir.
Dünyada ve ülkemizde, ekonomik ve
ticari hayatta meydana gelen de¤iflim ve de¤iflimlere paralel olarak
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6762 say›l› Türk Ticaret Kanununda
de¤ifliklikler yapmak ve yeni bir Türk
Ticaret Kanunu Tasar›s› haz›rlamak
üzere Ticaret Bakanl›¤›nca 08.12.1999
tarihinde, Yüksek mahkeme üyeleri,
bilim adamlar›, kamu kurum ve kurulufl temsilcileri, ilgili kurul temsilcileri,
meslek kurulufllar› temsilcileri nin
oluflturdu¤u Türk Ticaret Kanunu Tasar›s› komisyonu çal›flmalar›n› tamamlam›fl ve Hükümete sunmufltur.TBMM gündemine gelen Yeni
Türk Ticaret Kanunu Tasar›s› Baflbakan Say›n Recep Tayyip Erdo¤an ve
Ana Muhalefet Partisi genel baflkan›

say›n Deniz Baykal ›n 13 –16 Kas›m
2006 tarihinde ‹stanbul da yap›lan
Dünya Muhasebe Kongresinin aç›l›fl
konuflmalar›nda bu yasama döneminde TBMM yasallaflt›r›lmas›n›n sözünü vermifllerdir. Ancak tasar›n›n
yasallaflmas› ülke gündeminde gerek
Cumhur Baflkanl›¤› seçimlerinin ,gerekse genel seçimlerin olmas› nedeniyle Hükümet ve Ana Muhalefet
Partisi taraf›ndan önümüzdeki yasama dönemine ertelenmifltir. Bu geliflme ülkemizin içinde bulundu¤u bu
süreç de önemli kay›pt›r.
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PETROL ARAMA VE ÜRET‹M
‹fiLETMELER‹ ‹Ç‹N MUHASEBE
S‹STEM‹ ÖNER‹S‹
PROPOSITION OF ACCOUNTING SYSTEM
FOR PETROLEUM EXPLORATING AND
PRODUCING COMPANIES
Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMO⁄LU*
Arfl. Gör. O¤uzhan BAHADIR**
M. Fatih BOZ***

Öz
luslararas› petrol iflletmeleri, elde etme, arama, gelifltirme giderlerinin
muhasebelefltirilmesinde FC Yöntemi (Full Cost Method-Tam Maliyet
Yöntemi) ve SE Yöntemi (Successful Effort Method-Baflar›l› Sonuç Yöntemi) olmak üzere iki yöntem kullanmaktad›r. Yöntemler aras›ndaki temel
farkl›l›k, sondajs›z arama giderleri ile kuru kuyu giderlerinde ortaya ç›kmaktad›r. SE yönteminde bu giderler gelir tablosuna aktar›lmakta; FC yönteminde
ise aktiflefltirilmektedir. Di¤er taraftan, uluslar aras› muhasebe politikalar›nda
ve uygulamalar›nda uyumu amaçlayan IASB (International Accounting Standards Board-Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu) de 2005 y›l›nda elde
etme ve arama giderlerinin muhasebelefltirilme ilkelerini kapsayan IFRS 6’y›
(International Financial Reporting Standard: Exploration for and Evaluation
of Mineral Resources-Uluslar aras› Finansal Raporlama Standard› 6: Maden
Kaynaklar›n›n Aranmas› ve De¤erlendirilmesi) yay›nlam›flt›r. 2006 y›l›nda yürürlü¤e giren standarda göre, elde etme ve arama giderleri tahakkuk ettikleri anda geçici olarak aktiflefltirilmekte ve dönem sonlar›nda bu giderlerden
de¤er düflüklükleri ayr›lmaktad›r.
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Anahtar Kelimeler: Tam Maliyet
Yöntemi, Baflar› Gücü Yöntemi, Petrol Maliyetleri
Abstract
In accounting of acquisiton, exploration and development costs, international petroleum companies uses
two alternative methods, such as FC
Method (Full Cost Method) and SE
Method (Successful Effort Method ).
The basic difference between these
two methods arises in non-drilling
exploration costs and dry-hole expenses. Under SE method these costs
are reflected to income statement
while FC method requires to capitalize them. On the other hand, IASB
(International Accounting Standards
Board) which aims the convergence
of international accounting policies
and applications issued in year 2005
IFRS 6 (International Financial Reporting Standard 6: Exploration for and
Evaluation of Mineral Resources)
that includes accounting principals
of acquisition and exploration costs.
Under this standard, acquisiton and
exploration costs are temporary capitalised when incurred and any impairment loss is recognized at the period-end.
Key Words: Full Cost Method, Successful Effort Method, Petroleum Costs

1.G‹R‹fi
Petrol arama çal›flmalar›n›n bafll›ca iki
aflamas› vard›r: Jeolojik ve Jeofizik çal›flmalardan oluflan “birinci aflama”
ve hidrokarbonun (ham petrol veya
do¤al gaz) varl›¤›n›n tespiti için yap›lan arama sondaj› çal›flmalar›ndan
oluflan “ikinci aflama”. Birinci aflama
teflvik edici sonuçlar verirse, bu bulgular›n kontrolü amac›yla arama sondaj› yap›l›r. Sondaj faaliyetinden sonra kuyunun üretilebilir petrol rezervlerini bar›nd›rd›¤› tespit edilirse, kuyu
tamamlama operasyonlar›na geçilir.
Genellikle Üretim Paylafl›m Anlaflmalar›nda1 ticari keflfin ilan› ile arama
aflamas› tamamlanm›fl, gelifltirme ve
üretim aflamas› bafllam›fl olmaktad›r.
Kuyu tamamlama ifllemlerinden sonra yeralt›ndaki petrolün yeryüzüne ç›kar›lmas› için gerekli yeralt› ve yer üstü tertibat› kurulur ve üretime geçilir.
Rezervuar›n ticari olarak iflletilebilir
oldu¤u sonucuna var›l›rsa gelifltirme
kuyular› ad› verilen ilave çok say›da
kuyu aç›lmas› gerekecektir.
Petrol arama ve üretim sektöründe
giderler, geleneksel olarak, elde etme giderleri (acquisition costs), arama giderleri (exploration costs), gelifltirme giderleri (development costs)
ve üretim giderleri (production costs)
olmak üzere dört temel k›s›mdan oluflur.

1 Üretim Paylafl›m Anlaflmalar› (Production Sharing Agreements-PSA) petrol faaliyetlerinin
s›n›rlar›n› ve üretilen rezervlerin paylafl›m›n› belirlemek üzere yap›lan sözleflmelere verilen genel
bir add›r. Üretim Paylafl›m Anlaflmalar› genellikle petrol kullan›m hakk›na sahip kurulufl ile (ki bu
genellikle bir kamu kurulufludur) arama faaliyetlerinde bulunmak isteyen kurulufl aras›nda yap›l›r.
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Petrol muhasebesinin temel çerçevesini düzenleyen FASB (Financial Accounting Standards Board-Amerikan Finansal Muhasebe Standartlar› Kurulu)’nin
19, 25 ve 69 numaral› standartlar› ve
SEC (Securities Exchange CommissionAmerikan Sermaye Piyasas› Kurulu)’in
tebli¤leri, temel petrol maliyetlerinin
muhasebelefltirilmesi için SE Yöntemi
(Successful Effort Method-Baflar›l›
Sonuç Yöntemi) ve FC Yöntemi (Full
Cost Method-Tam Maliyet Yöntemi)
olmak üzere iki alternatif yöntem belirlemifltir. Bu yöntemlerde kullan›lan
muhasebe ilkeleri ve süreçleri, yöntemlerin temel petrol maliyetlerine bak›fl aç›lar›na göre farkl›l›k gösterebilmektedir.
SE Yöntemi, üretim öncesi giderlerin
üretilebilir petrol rezervlerinin bulunmas› halinde aktiflefltirilmesini ve
amortisman (tükenme pay›) yoluyla
mamul maliyetine yans›t›lmas›n› öngörmektedir. Di¤er bir deyiflle, bu yöntemde üretim öncesi giderler, arama
faaliyetinde baflar› sa¤land›¤› taktirde
mamul maliyetiyle iliflkilendirilmektedir. Baflar›s›z arama faaliyetleri için katlan›lan üretim öncesi giderler dönem
gideri olarak kabul edilmekte ve direkt
olarak gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
FC Yöntemi ise, üretim öncesi giderle-

rin üretilebilir petrol rezervlerinin bulunup bulunmamas›na bak›lmaks›z›n aktiflefltirilerek amortisman yoluyla mamul maliyetine yans›t›lmas›n› zorunlu
k›lmaktad›r.(Gallun, Stevenson, Nichols 1993, s3)
Uluslararas› muhasebe politikalar› ve
uygulamalar›nda birlik sa¤lamay›
amaçlayan IASB (International Accounting Standards Board-Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› Kurulu) 1998
y›l›nda bir Yürütme Kurulu kurarak
petrol ve maden endüstrilerine özgü finansal raporlama standard› oluflturma
çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Bu çal›flmalar
neticesinde 2000 y›l›nda petrol ve maden endüstrilerindeki ulusal muhasebe
uygulamalar› ve bu alandaki farkl›l›klar› konu edinen tart›flma ka¤›d› ilgililerin
görüfl ve önerilerine aç›lm›flt›r. Ancak,
Kurul 2002 y›l›nda petrol ve maden
endüstrisine özgü tek bir finansal raporlama standard› yay›nlama çal›flmalar›na zaman yetersizli¤i nedeniyle ara
vermifl ve yaln›zca arama ve de¤erlendirme faaliyetlerini kapsayacak bir finansal raporlama standard›n›n oluflturulmas› çal›flmalar›na bafllam›flt›r. 2004
y›l›nda ‘Maden Kaynaklar›n Aranmas›
ve De¤erlendirilmesi’ konulu taslak
metin yay›nlanm›flt›r.2 2005 y›l›nda ise

2 Uluslar aras› finansal raporlama standartlar› aras›nda petrol ve maden endüstrisine özgü bir standard›n bulunmamas› ve bu endüstride faaliyet gösteren iflletmelerin IAS 38’in (Intangible AssetsMaddi Olmayan Duran Varl›klar) kapsam›ndan ç›kar›lm›fl olmas›, mali tablolar›n› 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren uluslar aras› finansal raporlama standartlar›na uygun olarak düzenleme zorunlulu¤u bulunan petrol flirketleri için belirsiz bir ortam›n do¤mas›na neden olmufltur. Kurul, bu belirsizli¤i ortadan kald›rmak için petrol ve maden flirketlerine özgü bir standart oluflturuluncaya kadar
‘arama ve de¤erlendirme’ faaliyetlerini kapsayacak bir standart oluflturmaya karar vermifltir.
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giderlerinin net
t a s l a k m e t i n e s o n fl e k l i v e r (arama
i l e r e kveI de¤erleme
FRS
6 (Exploration for and Evaluation of defter de¤erleri geri kazan›labilir deMineral Resources - Uluslararas› Fi- ¤erlerinden büyük ise) IAS 36 kapsanansal Raporlama Standard› 6: Ma- m›nda (Impairement of Assets-Varl›k
den Kaynaklar›n Arama ve De¤erlen- De¤er Düflüklükleri) de¤er düflüklü¤ü
dirilmesi) oluflturulmufltur. Kurul IFRS karfl›l›¤› ayr›l›r. Yeniden de¤erleme
6’n›n yürürlük tarihini 1 Ocak 2006
modeli seçilmifl ise, arama ve de¤erolarak belirlemifltir.
leme giderlerinin net defter de¤erleri
IFRS 6 yaln›zca arama ve de¤erlendir- otomatik olarak geri kazan›labilir deme giderlerinin3 muhasebelefltirilme- ¤erlerine eflit olaca¤›ndan, de¤er düsini konu edinmekte, arama ruhsat›- flüklü¤ü karfl›l›¤› ay›rmaya gerek kaln›n al›nmas›ndan önce katlan›lan gimayacakt›r. (IFRS 6)
derleri, gelifltirme giderlerini ve üretim giderlerini kapsam d›fl› b›rakmak- IFRS 6, arama ve de¤erlendirme gitad›r. Standart, kapsam d›fl› b›rakt›¤› derlerinin tahakkuk ettiklerinde malibu giderler için IAS 16 (Property, yet de¤erleriyle geçici aktif hesaplarPlant and Equipment- Uluslararas› da aktiflefltirilmelerini ve bunlardan
Muhasebe Standard› 16: Maddi Du- dönem sonlar›nda (e¤er gerekli ise)
ran Varl›klar) ve IAS 38’in (Intangible de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar›n›n ayr›lAssets- Uluslararas› Muhasebe Stan- mas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bununla
dard› 38: Maddi Olmayan Duran Var- birlikte IFRS 6, sahada ticari olarak ifll›klar) uygulanmas› gerekti¤ini belirt- letilebilir rezervlerin var olup olmad›¤› saptand›ktan sonra, daha önce gemektedir.
IFRS 6’ya göre arama ve de¤erlendir- çici olarak aktiflefltirilen arama ve deme giderleri maliyet de¤erleriyle ak- ¤erlendirme giderlerinin nas›l bir mutiflefltirilmelidir. Dönem sonlar›nda hasebe prosedürüne tabi tutulacaklaise bu giderler maliyet modeline ya r›n› aç›klamamakta; bu konuda iflletda yeniden de¤erlendirme modeline melerin daha önce uygulad›klar› mugöre de¤erlemeye tabi tutulmal›d›r. hasebe politikalar›n› devam ettirebileMaliyet modelinin seçilmesi halinde, ceklerini vurgulamaktad›r. Di¤er bir
3 IFRS 6’da sözü geçen arama ve de¤erlendirme giderleri, arama ruhsat›n›n al›nmas›ndan, arama
yap›lan sahada ticari olarak iflletilebilir rezervlerin bulunup bulunmad›¤›n›n de¤erlendirilmesine
kadar katlan›lan giderleri içermektedir. Arama ruhsat›n›n elde edilmesinden önce yap›lan giderler ve sahada ticari olarak iflletilebilir rezervlerin bulunup bulunmad›¤›n›n de¤erlendirilmesinden
sonra katlan›lan giderler (gelifltirme giderleri ve üretim giderleri) arama ve de¤erlendirme giderlerinin d›fl›ndad›r.
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deyiflle standart, bu aflamadan sonra
arama ve de¤erlendirme giderlerinin
kal›c› aktif hesaba al›n›p amortismana tabi tutulmalar› ya da dönem gideri olarak kaydedilmeleri karar›n›
daha önce uygulanan muhasebe politikalar›yla ters düflmemek kayd›yla
iflletmelere b›rakmaktad›r.(IFRS 6)
Bu çal›flmada temel petrol maliyetlerinin muhasebelefltirilme ilkeleri SE ve
FC yöntemleri ve IFRS 6’n›n kurallar›
alt›nda incelenmifl; uluslararas› uygulamalardaki muhasebe kay›t sistemleri aç›klanarak bunlar›n Tek Düzen
Muhasebe Sistemi’ne nas›l adapte
edilebilece¤i ve konusunda öneriler
sunulmufltur.
2. ELDE ETME G‹DERLER‹
Elde etme giderleri, petrol hakk›na
sahip olmak için katlan›lan tüm giderleri kapsar. Petrol iflletmeleri bir sahadaki petrol arama ve ç›karma haklar›n›, sahay› kiralayarak ya da sahay› sat›n alarak elde ederler. Sahan›n kiralanmas›, sahayla ilgili tüm petrol haklar›n›n bir bedel karfl›l›¤›nda (bu bedel genellikle bonus ödemesi olarak
adland›r›l›r) kirac›ya geçmesi anlam›na gelmektedir. (Gallun, Stevenson,
Nichols 1993, s.83)
FASB’nin 19 numaral› standard›na
göre; kira bonuslar›, saha kiralama ya
da sat›n alma opsiyonlar›, petrol hakk›n›n arsayla birlikte sat›n al›nmas›
halinde petrol hakk› pay›na düflen sa-
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t›n alma bedeli, arac›lara ödenen komisyonlar, sahan›n elde edilmesi esnas›nda yerine getirilen yasal yükümlülükler, elde etme giderleri kapsam›nda muhasebelefltirilmektedir. (F›nanc›al Account›ng Standards Board
1998; s. 229)
SE yöntemi, tüm elde etme giderlerinin ortaya ç›kt›klar› anda geçici bir
hesapta aktiflefltirilmesini zorunlu k›lmaktad›r. Ne var ki, arama çal›flmalar›n›n olumsuz sonuçlanmas› elde etme giderlerinin geçici aktif hesaptan
al›n›p gider yaz›lmas›na; arama çal›flmalar›n›n olumlu sonuçlanmas› ise elde etme giderlerinin kal›c› bir aktif
hesaba devredilerek amortismana tabi tutulmas›na neden olmaktad›r.
SE yöntemini uygulayan uluslararas›
petrol iflletmeleri, petrol hakk›na sahip olmak için yapt›klar› bonus ödemelerini ve katland›klar› di¤er elde
etme giderlerini Unproved Property
(‹spatlanmam›fl Sahalar) hesab›nda
aktiflefltirirler. Dönem sonlar›nda saha de¤erlemeye tabi tutulur ve sahan›n de¤erinin düfltü¤ü tespit edilirse
karfl›l›k ayr›l›r. Ayr›lan karfl›l›k giderleri, Allowance For Impairment (De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›) hesab›n›n
alaca¤› karfl›l›¤›nda Lease Impairment Expense (Karfl›l›k Giderleri)
hesab›na borç kaydedilir. Yap›lan arama çal›flmalar› sonucunda sahada
üretilebilir petrol rezervlerinin varl›¤›
tespit edilemez ve sahan›n terk edil-

Kas›m

-

Aral›k

Y›l: 2006 Say›: 78

26 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

mesine karar verilirse, Allowance
For Impairment (De¤er Düflüklü¤ü
Karfl›l›¤› hesab› ve (e¤er ayr›lan karfl›l›klar yeterli de¤ilse) Surrendered
Lease Expense (Terk Etme Giderleri
) hesab› borçland›r›larak, Unproved
Property (‹spatlanmam›fl Sahalar)
hesab› kapat›l›r. (Gallun, Stevenson,
Nichols 1993, s.86-87)
Daha önceden karfl›l›k ayr›lm›fl sahadaki arama çal›flmalar› olumlu sonuç
verirse, di¤er bir deyiflle sahada üretilebilir petrol rezervleri bulunursa Unproved Property (‹spatlanmam›fl
Sahalar) hesab› Allowance For Impairment (De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›) hesab›yla karfl›laflt›r›l›r, aradaki
fark Proved Property (‹spatlanm›fl
Sahalar) hesab›na borç kaydedilerek
bu iki hesap kapat›l›r. Dönem sonlar›nda Proved Property (‹spatlanm›fl
Sahalar) hesab›ndan amortisman ayr›larak elde etme giderleri mamul
maliyetine yans›t›l›r. (Gallun, Stevenson, Nichols 1993, s.86-87)
Tek Düzen Muhasebe Sistemi
(TDMS)’nde gayri maddi iktisadi k›ymetler için 26’l› grup hesaplar ve bu
hesaba kaydedilen k›ymetler için ise
Vergi Usul Kanunu tebli¤i ile genellikle genel bir amortisman oran› öngörülmüfltür. Elde etme giderleri TDMS’de
260 Haklar hesab›, ‹spatlanmam›fl sahalar için ’‹spatlanmam›fl petrol haklar›’ ve ‹spatlanm›fl sahalar için ’‹spatlanm›fl petrol haklar›’ ayr›m› yap›larak
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iki alt hesapta takip edilebilir. Ayr›ca,
petrol haklar›n›n de¤er düflüklü¤ü
karfl›l›¤›n›n izlenmesi için TMDS’ye
yeni bir hesap eklenebilir. TDMS’de
bofl b›rak›lan hesaplar, grup mant›¤›na ba¤l› kal›nmas› ve bununla ilgili
baflka bir hesab›n bulunmamas› kayd›yla iflletmeler taraf›ndan serbestçe
kullan›labilmektedir.(Hac›rüstemo¤lu...(ve öte.) 1996 s.195-196) Biz burada, de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n izlenmesi için 266 kodlu hesaba Haklar
De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) hesab›n›n eklenmesini öneriyoruz. Bu durumda, de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›
266 Haklar De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) hesab›n›n alaca¤› karfl›l›¤›nda 654 Karfl›l›k Giderleri hesab›na
borç kaydedilebilir. Yap›lan arama çal›flmalar› sonucunda sahada üretilebilir petrol rezervlerinin varl›¤› tespit
edilemez ve sahan›n terk edilmesine
karar verilirse 266 Haklar De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) ve (e¤er ayr›lan
karfl›l›klar yeterli de¤ilse) 689 Di¤er
Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar hesab› borçland›r›larak, 260 Haklar-‹spatlanmam›fl Petrol Haklar› hesab›
kapat›l›r.
Karfl›l›k ayr›lm›fl olan sahalarda üretilebilir petrol rezervlerinin varl›¤› ispatlan›rsa, 260 Petrol Haklar›-‹spatlanmam›fl Petrol Haklar› hesab› 266
Haklar De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-)
hesab›yla karfl›laflt›r›l›r, aradaki fark
260 Haklar-‹spatlanm›fl Petrol Haklar›
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hesab›na borç kaydedilerek bu iki hesap kapat›l›r. Dönem sonunda 260
Haklar-‹spatlanm›fl Petrol Haklar›
hesab›ndan amortisman ayr›larak elde etme giderleri mamul maliyetine
yans›t›l›r.
SE yöntemi gibi FC yöntemi de petrol
haklar›na sahip olmak için katlan›lan
tüm giderlerin ortaya ç›kt›klar› anda
geçici bir hesapta aktiflefltirilmesini
zorunlu k›lmaktad›r. Ancak, FC yönteminde arama çal›flmalar›n›n sonucu
ne olursa olsun, elde etme giderlerinin geçici aktif hesaptan kal›c› aktif
hesaba devredilmesi ve amortismana
tabi tutularak mamul maliyetine aktar›lmas› gerekmektedir. (Brock, Kl›ngstedt, Jones, 1990; s. 141 )
FC yöntemini uygulayan uluslararas›
petrol iflletmeleri, petrol haklar›n› tahakkuk ettikleri anda Unproved
Property (‹spatlanmam›fl Saha Giderleri) hesab›nda aktiflefltirirler. Üretilebilir rezervlerin bulunmas› halinde,
petrol haklar› Proved Property (‹spatlanm›fl Petrol Haklar›) hesab›na
devredilerek amortismana tabi tutulur. Sahan›n terk edilmesine karar verilirse, petrol haklar› baflka bir aktif
hesaba, Abandoned Costs (Terk
Edilmifl Saha Giderleri) hesab›na devredilerek amortismana tabi tutulur.
Görüldü¤ü gibi, FC yönteminde sahada üretilebilir petrol rezervlerinin varl›¤›n›n kan›tlanmas› ya da sahan›n
terk edilmesi, petrol hakk›n›n amor-
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tismana tabi tutularak mamul maliyetine yans›t›lmas› sonucunu de¤ifltirmemekte; yaln›zca bunlar›n amortismana tabi tutulacaklar› hesab› etkilemektedir.
TDMS’de FC yöntemi uygulanmaya
karar verilirse flu prosedür izlenmelidir: Elde etme giderleri gerçeklefltikleri anda 260 Haklar-‹spatlanmam›fl Petrol Haklar› hesab›nda aktiflefltirilir. Üretilebilir rezervlerin bulunmas› halinde elde etme giderleri 260
Haklar-‹spatlanmam›fl Petrol Haklar› hesab›ndan 260 Haklar-‹spatlanm›fl Petrol Haklar› hesab›na aktar›larak amortismana tabi tutulur.
Sahada üretilebilir rezervlerin varl›¤›
saptanamaz ve saha terk edilirse 260
Haklar-‹spatlanmam›fl Petrol Haklar› hesab›n› baflka bir aktif hesaba
devretmek ve petrol haklar› burada
amortismana tabi tutmak gerekir.
TDMS’ne eklenecek 265 Terk Edilmifl Saha Giderleri hesab› bu ifllevi
görecektir.
3.ARAMA G‹DERLER‹
Arama ruhsat›n›n al›nmas›ndan ticari
petrol keflfi yap›lmas›na kadar ki süreç içerisinde yap›lan giderler genel
olarak arama gideri olarak kabul edilir. Petrol arama sektöründe arama
giderleri maddi ve maddi olmayan giderler olarak temelde iki k›sma ayr›l›r.
FASB’nin 19 numaral› standard›nda
arama giderleri flu flekilde s›ralanm›flt›r (FASB s.230)
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a. Jeolojik ve Jeofizik Giderler (J&J),
b. Petrol keflfi yap›lmayan bölgedeki
ruhsatlar› elde tutmak için yap›lan giderler, sahalar için ödenen vergiler ve
kira sözleflmelerini uzatmak için katlan›lan di¤er giderler,
c. Baflka bir firman›n kuyusundan bilgi temini amac›yla katlan›lan giderler
(Test-Well Contributions),
d. Arama kuyusu sondaj giderleri,
e. Arama amaçl› stratigrafik test kuyu giderleri.
Sondaj çal›flmalar› bafllamadan önce
ortaya ç›kan yukar›daki ilk üç gider
türü (a,b ve c maddelerindeki giderler) sondajs›z arama giderleri; di¤er giderler ise sondajl› arama giderleri olarak adland›r›lmaktad›r.
FC yönteminde, tüm arama giderleri
(sondajs›z arama giderleri ve sondajl›
arama giderleri) mamul maliyetinin
bir parças› olarak kabul edilir. Bu yüzden, tüm arama giderleri tahakkuk
ettikleri anda aktiflefltirilip amortisman yoluyla mamul maliyetine aktar›l›rlar.
SE yöntemi ise sondajl› arama giderlerinin ancak sondaj›n baflar›ya ulaflmas› halinde mamul maliyetine aktar›lmas›n› öngörmektedir. Di¤er bir
deyiflle, sondajl› arama giderleri üretilebilir rezervler bulundu¤u taktirde
aktiflefltirilmekte ve amortisman yoluyla mamul maliyetine yans›t›lmaktad›r. Üretilebilir rezervler bulunaKas›m

-

Aral›k

Y›l: 2006 Say›: 78

mazsa, sondajl› arama giderleri dönem gideri olarak kabul edilmekte ve
direkt olarak gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. Sondajs›z arama giderlerinin muhasebelefltirilmesi ise arama
sonuçlar›na ba¤l› de¤ildir. SE yöntemi, sondajs›z arama giderlerinin üretilen mamul niteli¤ine ve niceli¤ine
hiçbir etkisinin olmad›¤›n› varsaymakta ve bu giderleri dönem gideri olarak kabul etmektedir. Üretilebilir rezerv bulunsun ya da bulunmas›n, bu
giderler do¤rudan gelir tablosuna
yans›t›lmaktad›r.
J&J giderleri, arama sahalar›n› elde
tutmak için yap›lan giderler ve test
kuyu kat›l›m giderlerinin yer ald›¤›
sondajs›z arama giderleri SE yönetiminde dönem gideri olarak kabul
edilmektedir. Uluslar aras› petrol iflletmeleri bu giderleri tahakkuk ettikleri anda G&G Expense (J&J Giderleri), Delay Rental Expense (Kira Sözleflmesini Uzatma Giderleri) ve
Test Well Contribution Expense
(Test Kuyu Kat›l›m Giderleri) gibi dönem gideri hesaplar›na türlerine göre
kaydederler. (Brock, Kl›ngstedt, Jones, 1990; s. 112 )
TDMS’de özel tükenmeye tabi varl›klar için 27’li grup ve geçici-kal›c› hesap ay›r›m› yap›lmaks›z›n 271-Arama
Giderleri, 272-Gelifltirme Giderleri hesaplar› ve 278-Birikmifl Tükenme Paylar› hesab› öngörülmüfltür. Ne var ki,
uluslararas› petrol muhasebesi ilkeleHakemli Yaz›lar
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ri bu giderlerin tahakkuk ettikleri anda tek bir geçici hesapta aktiflefltirilmelerini ve arama faaliyetinin sonucuna göre farkl› bir hesaba devredilmelerini gerekli k›lmaktad›r.
TDMS’de 27’li grup içerisine, petrol
arama giderlerinin arama faaliyetleri
sonuçlan›ncaya aktiflefltirilmelerini
sa¤layacak geçici bir aktif hesap ve
baflar›l› arama faaliyetleri sonucunda
bu giderlerin birlikte devredilecekleri
kal›c› bir aktif hesap eklenebilir veya
Maliye Bakanl›¤›’nca bu hesap kodlar› revize edilebilir. Böylelikle, kuyu yat›r›mlar›n›n hem petrol arama faaliyetleri esnas›nda, hem de petrol arama faaliyetlerinin sonucunda takip
edilmesi mümkün olacakt›r.
SE Yönteminde bir giderin aktif olarak yaz›labilmesi ve amortisman yoluyla mamul maliyetine aktar›labilmesi için, o giderin üretilebilir petrol rezervlerinin bulunmas›nda ortaya ç›km›fl olmas› gerekir. Dolay›s›yla, sondajl› arama giderleri ancak yap›lan
sondaj çal›flmas› olumlu sonuçlan›rsa
aktiflefltirilir ve amortismana tabi tutulur.
SE yöntemini uygulayan uluslararas›
petrol iflletmeleri, aç›lan kuyunun
üretilebilir rezervleri bar›nd›r›p bar›nd›rmad›¤› anlafl›l›ncaya kadar, yapt›klar› sondajl› arama giderlerini geçici
olarak Wells In Progress (Aç›lmakta
Olan Kuyu Yat›r›mlar›) hesab›nda aktiflefltirirler. Kuyunun ekonomik an-
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lamda üretilebilir rezerv bar›nd›rd›¤›
tespit edilirse bu giderler Wells In
Progress (Aç›lmakta Olan Kuyu Yat›r›mlar›) hesab›ndan Wells and Related Facilities –Intangible (Kuyular)
hesab›na aktar›l›r. Dönem sonunda
Wells and Related Facilities- Intangible (Kuyular) hesab› amortismana tabi tutularak, sondajl› arama
giderlerinin mamul maliyetine yüklenmesi sa¤lan›r. Kuyu baflar›s›zsa, ya
da di¤er bir deyiflle kuyuda üretilebilir rezerv saptanamam›flsa, Wells In
Progress (Aç›lmakta Olan Kuyu Yat›r›mlar›) hesab›n›n alaca¤› karfl›l›¤›nda Dry Hole Expense (Kuru Kuyu
Giderleri) hesab›na borç yaz›larak
sondajl› arama giderleri dönem gideri olarak kaydedilmifl olur.(Brock,
Kl›ngstedt, Jones, 1990; s. 225-226)
Maddi arama giderleri (casing gibi)
farkl› bir hesap kodunda geçici olarak
Wells In Progress-Lease and Well
Equipment (Aç›lmakta Olan Kuyu
Yat›r›mlar›-Maddi) hesab›nda izlenir. Kuyu baflar›l› ise Wells and Related Facilities –Equipment (KuyularEkipman) hesab›na aktar›l›r.
TMDS’de sondajl› arama giderleri ve
gelifltirme giderlerinin geçici olarak
aktiflefltirilmeleri için 27’li grubun alt›nda 27. Aç›lmakta Olan Kuyu
Yat›r›mlar› hesab› kullan›labilir. Baflar›l› petrol arama faaliyetlerinin sonucunda bu giderlerin devredilebilece¤i ve amortismana tabi tutulabile-
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cekleri hesap ise 27. Kuyular hesab›
olabilir. Arama çal›flmalar›n›n baflar›s›z olmas› halinde 27. Aç›lmakta
Olan Kuyu Yat›r›mlar› hesab› 750
Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri
hesab›na devredilerek, baflar›s›z arama giderleri dönem gideri olarak kaydedilecektir.
FC yöntemini uygulayan uluslararas›
petrol iflletmeleri, tüm sondajs›z arama giderlerini petrol haklar› ile birlikte geçici olarak Unproved Property
(‹spatlanmam›fl Sahalar) hesab›nda
aktiflefltirirler. Arama çal›flmalar›n›n
olumlu sonuçlanmas› ve sahada üretilebilir petrol rezervlerinin varl›¤›n›n
ispatlanmas›, bu hesapta geçici olarak aktiflefltirilen sondajs›z arama giderlerinin Proved Property (‹spatlanm›fl Sahalar) hesab›na aktar›larak
amortismana tabi tutulmas›na neden
olmaktad›r.Sahada üretilebilir rezervlerin var olmad›¤› anlafl›ld›¤›nda ise,
Unproved Property (‹spatlanmam›fl
Sahalar) hesab› di¤er bir kal›c› aktif
hesap olan Abandoned Cost (Terk
Edilmifl Saha Giderleri) hesab›na devredilir ve burada amortismana tabi
tutulur. Görüldü¤ü gibi, FC yöntemi
sondajs›z arama giderlerini petrol
haklar› ile birlikte ayn› hesapta aktiflefltirmekte ve sahalar›n üretilebilir
olup olmad›¤›na bakmaks›z›n bu giderleri amortisman yoluyla mamul
maliyetine yans›tmaktad›r.
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TDMS’de FC yöntemi uygulanmaya
karar verilirse, sondajs›z arama giderleri, daha önce petrol haklar›n›n geçici olarak aktiflefltirilmesi için önerdi¤imiz 260 Haklar-‹spatlanmam›fl Petrol Haklar› hesab›na kaydedilebilir.
Sahada üretilebilir rezervlerin varl›¤›n›n tespit edilmesi halinde, bu hesap
260 Haklar-‹spatlanm›fl Petrol Haklar›
hesab›na devredilmelidir.Sahada üretilebilir rezervlerin varl›¤› saptanamaz
ve saha terk edilirse, 260 Haklar -‹spatlanmam›fl Petrol Haklar› hesab›n›, 265 Terk Edilmifl Saha Giderleri hesab›na devretmek ve burada
amortismana tabi tutmak gerekecektir.
FC yöntemi uygulayan uluslararas›
petrol iflletmeleri sondajl› arama giderlerini ise tahakkuk ettikleri anda
geçici olarak Wells In Progress
(Aç›lmakta Olan Kuyu Yat›r›mlar›) hesab›nda aktiflefltirmekte; arama çal›flmas› baflar›l› oldu¤u taktirde Wells
and Related Facilities (Kuyular) hesab›na; arama çal›flmas› baflar›s›z oldu¤u taktirde Exploratory Dry Holes
(Kuru Kuyu Giderleri) hesab›na aktarmaktad›rlar. Her iki hesap da kal›c›
aktif hesaplar olduklar›ndan ve her
iki hesapta yer alan giderler de amortismana tabi tutularak mamul maliyetine yans›t›ld›¤›ndan, FC yönteminde
sondajl› arama giderlerinin muhasebelefltirilme ilkeleri arama sonucuna
ba¤l› de¤ildir. Baflar›s›z arama sonucunda, sondajl› arama giderlerinin
Exploratory Dry Holes (Kuru Kuyu
Hakemli Yaz›lar
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Giderleri) hesab›na devredilmesi ve
burada amortismana tabi tutulmas›,
yaln›zca yönetim muhasebesi aç›s›ndan gerekli bir olgudur.
TDMS’de FC yöntemi uygulanmaya
karar verilirse, sondajl› arama giderlerinin tahakkuk ettikleri anda geçici
olarak 27. Aç›lmakta Olan Kuyu
Yat›r›mlar› hesab›nda aktiflefltirilmeleri gerekir. Arama çal›flmalar›n›n baflar›l› olmas› sonucunda bu hesap 27.
Kuyular hesab›na; baflar›s›zl›k durumunda ise 27. Kuru Kuyu Giderleri
hesab›na devredilerek sondajl› arama
giderleri amortismana tabi tutulmal›d›r.
4. GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹
Gelifltirme yat›r›mlar›, sahan›n elde
edilmesi ve petrol arama aflamas›n›
takiben yap›lan üçüncü aflamad›r. Bir
sahada petrol keflfinin yap›lmas› arzulanan hedef olmas›na ra¤men petrolün üretilebilmesi için yeterli olmamaktad›r. Kuyunun üretime haz›r
edilmesi için yüzey tesislerinin inflaas›
gerekmektedir. Ayr›ca petrol keflfi yap›lan sahada üretimin art›r›lmas› için
ilave sondaj (gelifltirme sondaj›) çal›flmalar› ile üretim art›rma yöntemlerini
kullan›lmas› gerekmektedir.
SE ve FC yöntemlerinin her ikisinde
de, gelifltirme giderleri, kuyuda üretilebilir rezerv bulunup bulunmamas›na bak›lmaks›z›n aktiflefltirilmekte ve
amortisman yoluyla gelir tablosuna
yans›t›lmaktad›r.
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Gelifltirme giderleri geçici olarak
Wells In Progress (Aç›lmakta Olan
Kuyu Yat›r›mlar›) hesab›nda aktiflefltirilmektedir. Kuyuda üretilebilir rezerve ulafl›ls›n veya ulafl›lmas›n Wells In
Progress (Aç›lmakta Olan Kuyu Yat›r›mlar›) hesab› Wells and Related
Facilities (Kuyular) hesab›na aktar›larak aktiflefltirilmekte ve amortisman
yoluyla mamul maliyetine yans›t›lmaktad›r. .(Brock, Kl›ngstedt, Jones,
1990; s. 224-225 )
TDMS’de hem SE hem de FC yöntemi uyguland›¤›nda maddi olmayan
gelifltirme giderleri flu flekilde muhasebelefltirilmelidir: Gelifltirme giderleri önce geçici olarak 27. Aç›lmakta
Olan Kuyu Yat›r›mlar› hesab›nda
aktiflefltirilmeli, kuyunun üretilebilir
rezervler bar›nd›rmad›¤› tespit edilirse bu hesap 27.. Kuyular hesab›na
aktar›lmal›d›r. Maddi gelifltirme giderleri, maddi arama giderleri gibi
25’li grup içerisinde muhasebelefltirilir.
6. SONUÇ
SE ve FC yöntemlerinde benimsenen
muhasebe ilkeleri iflletmelerin finansal tablolar›n› ve faaliyet sonuçlar›n›
do¤rudan etkilemektedir. FC yöntemi uygulayan iflletmelerde, tüm üretim öncesi giderler aktiflefltirilmekte
ve y›llara yay›larak itfa edilmektedir.
SE yöntemi uygulayan iflletmeler ise
elde etme giderlerini ve baflar›l› arama kuyu sondajlar›n› ve gelifltirme gi-
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d e r l e r i n i a k t i f l e fl t i r m e k t e d i rarama
l e r . Bve
a flgelifltirme
ar›yat›r›mlar›n›
s›z arama giderleri tahakkuk ettikleri ise 25’li grup içerisinde de¤erlendönemde gelir tablosuna yans›t›l- dirmek zorunludur. Ana grup kodumaktad›r. ‹ki yöntemin üretim öncesi nun içinde bofl olan üçlü kodlar›n hegiderlere bak›fl aç›s›ndaki farkl›l›k afla- sab›n mant›¤›na ters olmamak kay¤›daki sonuçlar› ortaya ç›karmakta- d›yla kullan›m› mümkün olmakla bed›r:
raber, bu çal›flmada belirtilen hesap
• FC yönteminde SE yöntemine göre isimlerinin, özellikle 26’l› ve 27’li
nispeten yüksek kar ç›kmaktad›r. grup içerisinde Maliye Bakanl›Yüksek kar yüksek vergi anlam›na ¤›’nca yeniden revize edilmesi de
gelece¤inden, FC yöntemi SE yönte- mümkündür.
mine göre yat›r›mlar için nispeten da- IFRS’de petrol arama ve üretim faaliha az elveriflli bir ortam oluflturmak- yetleri ile ilgili detayl› bir standart yatad›r.
y›mlanmad›¤›ndan, çal›flmada a¤›rl›k• FC yöntemi uygulayan iflletmeler l› olarak FASB’da belirtilen yöntemler
tüm üretim öncesi giderlerini bilanço- aç›klanm›flt›r. Gelecekte IFRS’de yap›lar›nda gösterme imkan› bulmakta- lacak detayl› bir standart çal›flmas›n›n
d›rlar. SE yöntemi uygulayan iflletme- FASB’da belirtilen yöntemlerle uyum
ler ise, bilançolar›nda yaln›zca elde içerisinde olaca¤› düflünülmektedir.
etme giderlerini, baflar›l› arama son- Ülkemizde petrol muhasebesinin tedaj giderlerini ve gelifltirme giderleri- mel çerçevesini düzenleyen Tek Düni gösterebilirler. Dolay›s›yla, FC yön- zen Muhasebe Sistemi’nin her iki
teminde aktif büyüklü¤ü SE yönte- yönteme ve IFRS 6’ya (veya TFRS-6)
mindekine göre daha fazlad›r.
göre yeniden düzenlenmesi ve yönTDHP’nda elde etme giderlerini tem seçiminin iflletmelere b›rak›lmas›,
26’l› grup içerisinde, maddi olma- finansal tablolar›n karfl›laflt›r›labilir olyan arama ve gelifltirme yat›r›mla- mas›n› ve gerçe¤i yans›tmas›n› sa¤lar›n› 27’li grup içerisinde, maddi yacakt›r.
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ÖRTÜLÜ SERMAYEDE KANUNEN
KABUL ED‹LMEYEN G‹DER
TUTARININ HESAPLANMASI
COMPUT‹NG OF NONALLOWABLE EXPENSES
AT COVERED (CONCEALED) CAP‹TAL
Doç. Dr. Ayd›n KARAPINAR*
Dr. R›dvan BAYIRLI*
Öz
520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu 21.06.2006 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Kanunun önemli düzenlemelerinden biri, örtülü sermaye konusunda olmufltur. Örtülü sermaye, dönem bafl› özsermayenin üç kat›n›n
aflan k›sm› olarak tan›mlanm›flt›r. Örtülü sermayeye isabet eden faiz, kur fark› ve benzeri giderler ise kanunen kabul edilmeyen gider kabul edilmifltir. Bu
makalede, 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanuna göre örtülü sermayenin ve
örtülü sermayeye isabet eden kanunen kabul edilmeyen giderlerin hesaplanmas› inceleme konusu yap›lm›flt›r. Hesaplama, önemli olan hususlar, özsermaye tutar›n›n ne oldu¤u, borcun neyi ifade etti¤i ve borçlanma maliyeti oran› içermektedir. Bu hususlarla ilgili özellikli konular incelendikten sonra, örneklerle, örtülü sermayeye isabet eden faiz, kur fark› ve benzeri giderlerin hesaplanmas› gösterilmifltir.

5

Anahtar Kelimeler: Örtülü sermaye, örtülü kazanç, kurumlar vergisi kanunu
Abstract
Code 5520 Corporation Tax Law came into effect in 21.06.2006. Significant
regulation of that Law is covered capital. Covered capital is defined as the
amount which over than three times of the beginning of capital. The Inte* Gazi Üniversitesi, ‹.‹.B.F., ‹flletme Bölümü, Bölüm Bflk. Yrd.
* Gazi Üniversitesi, ‹.‹.B.F., ‹flletme Bölümü
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rest expenses, exchange differences
loss and other similar expenses
which covered capital implies are nonallowable charges according to the
Tax Laws. In this article, regulations
about the computing the covered capital and nonallowable expenses
implied in cover capital according to
Code 5520 Corporation Tax Law are
examined. The important cases in
computing the cover capital are,
what is the amount of capital, what
is debt and the ratio of borrowing
costs.
After clarifying the significant regulations about these cases, the calculating of interest expenses, exchange
difference loss and similar expenses
which covered capital implies has been pointed out with samples.
Key Words: Covered Capital, Covered Gains, Corporation Tax Law
1. G‹R‹fi
5520 Say›l› Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu, 21 Haziran 2006 tarihinde
Resmi Gazetede yay›mlanarak kabul
edilmifl ve 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlü¤e
girmifltir.
Yeni KVK ile özellikle örtülü sermaye
aç›s›ndan aksayan yönler büyük ölçüde tespit edilerek günün koflullar›na
uygun reform niteli¤inde de¤ifliklikler
yap›lm›flt›r. Örtülü sermaye unsurlar›
objektif kriterlere ba¤lanm›flt›r. Yap›Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

lan düzenlemede Avrupa Birli¤i müktesabat›na uyumun ön planda tutuldu¤u gözlemlenmektedir.
Yeni kanunla birlikte örtülü sermaye
uygulamas›na iliflkin bir çok makale
kaleme al›nm›fl ve konu üzerinde detayl› aç›klamalar yap›lm›flt›r. Ancak,
örtülü sermayeye isabet eden faiz,
kur fark› ve benzeri giderlerin hesab›
üzerinde durulmam›flt›r. Belki de bu
hesap konunun özünü oluflturmakta
olup, oldukça zahmetli bir süreç olarak ortaya ç›kmaktad›r. Makalemizin
temel amac›, örtülü sermayeye isabet eden faiz, kur fark› ve benzeri giderlerin, bir baflka ifade ile kanunen
kabul edilmeyen giderlerin tutar›n›n
belirlenmesidir.
2. ÖRTÜLÜ SERMAYE KONUNDA
GET‹R‹LEN YEN‹ HÜKÜMLER
Örtülü sermaye konusundaki düzenlemeler, Yeni Kurumlar Vergisi’nin
11. ve 12. maddelerinde yer almaktad›r.
Konuya iliflkin getirilen hükümlerin
eski kanun hükümleri ile karfl›laflt›r›lmas› afla¤›daki tabloda sunulmufltur.
(5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu
Örtülü Sermaye (2006), PricewaterhouseCoopers,[çevrimiçi]http://www.vergiportali.com/doc/seminer/ortulusermayeank.pdf).
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Tablo: 5422 ve 5520 Say›l› Kanunlar›n Karfl›laflt›r›lmas›
Konu
Borcun Kayna¤›

5422 Say›l› KVK
‹liflkili kiflilerden al›nan
borçlar örtülü sermaye kabul
edilmekteydi.
Borcun
süreklili¤i
esas›
koflulu mevcuttu.

5520 Say›l› KVK
‹liflkili kiflilerin kapsam›
belirlenmifltir (% 10’luk oy
veya kar pay› hakk›).
Borçlanma Süresi
Borcun süreklili¤i esas›
kald›r›lm›flt›r. Bir gün için bile
örtülü sermaye sözkonusu
olabilmektedir.
Borcun Tutar›
Borcun
tamam›
örtülü Borcun özsermayenin 3
sermaye kabul edilmekteydi
kat›n› aflan k›sm› örtülü
sermaye kabul edilmifltir.
Faiz Giderleri
Borçlanmaya iliflkin tüm faiz Örtülü sermayeye isabet
giderleri KKEG kabul
eden faiz giderleri KKEG
edilmekteydi.
kabul edilmekte ve kar pay›
say›lmaktad›r.
Kur Farklar›
Kur farklar›n›n durumu
Kur fark› giderleri KKEG’ler
ihtilafl›yd›.
kapsam›na al›nm›flt›r.
Di¤er
Benzeri Bu konuda bir düzenleme
Borç üzerinden hesaplanan
Giderler
yoktur.
faiz, kur fark› giderleri
yan›nda di¤er giderlerde
KKEG’ler
kapsam›na
al›nm›flt›r.
Borç Veren Aç›s›ndan Borç veren aç›s›ndan bir
Kar da¤›t›m stopaj› ve
Yap›lan
düzenleme yap›lmam›flt›r
vergide
düzeltme
esas›
Düzenlemeler
getirilmifltir.
‹fltirak Kazançlar›
‹fltirak kazanc› istisnas›
‹fltirak kazanc› istisna
tart›flmal›yd›.
uygulamas› getirilmifltir.
Örtülü Sermaye
Örtülü sermaye say›lmayacak Örtülü sermaye say›lmayacak
Say›lmayacak Haller
haller tan›mlanmam›flt›.
haller tan›mlanm›flt›r.

Yeni Kanunun getirdi¤i hükümlere bak›ld›¤›nda; y›llar boyunca vergi mahkemelerine konu olan ve Dan›fltay taraf›ndan hükme ba¤lanan konular oldu¤u
gözlemlenmektedir. Yeni KVK’nda, literatürde sürekli elefltirilen ve vergi yarg›s›n›n aksamas›na neden olan eski kanunda muhafazakar yaklafl›m›n de¤iflti¤i, günün ekonomik koflullar›na uyum yönünden do¤ru ad›mlar at›ld›¤› görülmektedir. Örtülü sermaye kriterleri, objektif temellere dayand›r›lm›flt›r.
Tabloda yer verilen yeni düzenlemelerin tümü makalemiz kapsam›nda de¤ildir. Sadece, kanunen kabul edilmeyen giderin hesaplanma sistemati¤i üzerinde durulacakt›r. Di¤er konulara iliflkin olarak birçok makale yay›nlanm›fl durumdad›r (K›z›lot; 2006, 32-36, Erdem; 2006, 121-141,Bayrak; 2006, 43-48,
Tan; 2006, 58-67).
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3. ÖRTÜLÜ SERMAYE TUTARININ
VE KANUNEN KABUL ED‹LMEYEN
G‹DER TUTARININ HESAPLANMASI
Kurumlar vergisi kanunumuz kar› sermayenin tek getirisi olarak kabul etmektedir. Bu ba¤lamda, sermaye ve
örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler de kar da¤›t›m› hükmünde kabul
edilmekte ve kurum kazanc›ndan indirilmeleri de mümkün olmamaktad›r. K.V.K.'nda yer alan örtülü sermaye düzenlemesinin esas›, kurum kazanc›n›n vergilendirilmeksizin kurum
d›fl›na ç›kmas›n› engellemeye yönelik
bir vergi güvenlik müessesesi olmas›d›r. Bu nedenle örtülü sermayede di¤er vergi güvenlik müesseselerinden
farkl› olarak vergi kaç›rma kas›t ve niyeti de aranmaz. Dolay›s›yla örtülü
sermaye vergiden kaç›nma giriflimi
olarak nitelendirilmektedir.
KVK madde 12’ye göre, do¤rudan
veya dolayl› olarak kurum ortaklar›
veya ortaklarla ilgili kiflilerden yap›lan
borçlar›n hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç kat›n› aflan k›sm› ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye say›lmaktad›r. 11 maddeye göre ise, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya
hesaplanan faiz, kur farklar› ve benzeri giderlerin indirimi kabul edilmemektedir.
KVK 12. maddede borcun örtülü sermaye say›lacak k›sm›, öz sermayenin

Hakemli Yaz›lar
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üç kat›n› aflan k›sm›d›r. Bir baflka ifade ile, bu s›n›r›n alt›nda kalan tutar,
normal borçlanma olarak adland›r›lacakt›r. Dolay›s›yla da, borçlanma maliyetlerinin sadece, örtülü sermayeye
düflen k›sm› kanunen kabul edilmeyecektir.
Kanunen kabul edilmeyen gider tutar›n›n hesaplanmas›nda afla¤›daki s›ralama takip edilir:
1. Özsermayenin tespiti
Kanun, hesaplamada,“hesap dönemi
bafl›ndaki özsermayenin” esas al›naca¤›n› hükme ba¤lam›flt›r. Özsermayenin ise Vergi Usul Kanuna göre tespit edilece¤i belirtilmifltir. VUK 192.
maddeye göre, özsermaye, aktif toplam› ile borçlar aras›ndaki fark, özsermayeyi teflkil eder. Yine ayn› madde
de, aktiflerin, mevcutlar ile alacaklar
ve varsa zararlardan olufltu¤u belirtilmektedir. Asl›nda özsermaye tan›ma
muhtaç bir kavram de¤ildir. Varl›klarla, borçlar aras›ndaki fark özsermaye,
bir baflka ifade ile özkaynakt›r. Hesaplamada dikkate al›nacak özkaynak tutar› Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i’nde yer
alan bilanço format›na göre hesaplanan tutard›r.
Bize göre, kanunda VUK’una yap›lan
at›f tan›mdan ziyade, de¤erleme ölçüleri bak›m›ndand›r. Özkaynak tutar›n›n, VUK de¤erleme hükümlerine
göre tespiti flartt›r. Örne¤in, Vergi
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m e v z u a t › m › z t a r a f › n d a n a y rduran
› l m a s(veya
› k abu
- orana kadar oy veya
b u l e d i l m e y e n k › d e m t a z m i nkar
a t pay›
› k ahakk›na
r fl › sahip olunan) gerl › ¤ › n › n T e k d ü z e n M u h a s e b eçekS i kifli
stem
i - kurumlardan yap›lan
veya
ne göre ayr›lmas› durumunda, mali borçlanmalar.
bilanço ile ticari bilanço aras›nda öz- -Kurumlar›n ortaklar›n›n veya ortakkaynaklar aras›nda farkl›l›klar olacak- larla iliflkili kiflilerin sa¤lad›¤› gayrinakt›r. Hesaplamalarda baz özkaynak tu- dî teminatlar karfl›l›¤›nda üçüncü kiflitar›, mali bilanço da yer alan tutar lerden yap›lan borçlanmalar.
olacakt›r.
- Kurumlar›n ifltiraklerinin, ortaklar›2. Borç Tutar›n›n Tespiti
n›n veya ortaklarla iliflkili kiflilerin,
Ortaklar›ndan veya ortaklarla iliflkili banka ve finans kurumlar›ndan ya da
olan kiflilerden do¤rudan veya dolay- sermaye piyasalar›ndan temin ederek
l› olarak temin ederek iflletmede kul- ayn› flartlarla k›smen veya tamamen
land›klar› borçlar kapsama girmekte- kulland›rd›¤› borçlanmalar.
dir. Kanuna göre, örtülü sermaye - 5411 say›l› Bankac›l›k Kanununa gömukayesesinde afla¤›daki borçlar re faaliyette bulunan bankalar tarakapsam dahilinde de¤ildir.
f›ndan yap›lan borçlanmalar.
- Ana faaliyet konusuna uygun olarak - 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanufaaliyette bulunan ve ortak veya or- nu kapsam›nda faaliyet gösteren fitakla iliflkili kifli say›lan banka veya nansal kiralama flirketleri, 90 say›l›
benzeri kredi kurumlar›ndan yap›lan Ödünç Para Verme ‹flleri Hakk›nda
Kanun Hükmünde Kararname kapsaborçlanmalar›n % 50’si.
- Orta¤›n do¤rudan veya dolayl› ola- m›nda faaliyet gösteren finansman
rak en çok % 10’a kadar ortak oldu- ve faktoring flirketleri ile ipotek fi¤u (veya bu orana kadar oy veya kar nansman kurulufllar›n›n bu faaliyetlepay› hakk›na sahip oldu¤u) di¤er bir riyle ilgili olarak ortak veya ortakla
iliflkili kifli say›lan bankalardan yapt›kkurumdan yap›lan borçlanmalar.
lar› borçlanmalar.
-Orta¤›n hisse senetlerinin en çok %
Yap›lan aç›klamalarda mali borçlar›n
10’una kadarl›k k›sm›n› elinde buluntemelde hesaplamalarda dikkate al›nduran (veya bu orana kadar oy veya
mayaca¤› anlafl›lmaktad›r. Herhangi
kar pay› hakk›na sahip olunan) ger- bir ticari nedeni dayanmadan meydaçek kifli veya kurumdan yap›lan borç- na gelen borçlar›n da bu kapsamda
lanmalar.
de¤erlendirilmesi gerekti¤i tart›flma
-Ortakla iliflki kurumun en çok % götürmemektedir. Ancak, ticari borç10’una kadarl›k k›sm›n› elinde bulun- lar›n ne olaca¤› konusunda tereddütKas›m
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ler meydana gelmektedir. Örne¤in TAN (2006, s.65), ticari borçlar›n toplam
borç içine dahil edilmesini gerekli bulurken, ERDEM (2006, s.76) ticari borçlar›n toplam borç içinde de¤erlendirilmemesi ve örtülü sermaye hesab›nda
dikkate al›nmamas› gereklili¤ini ifade etmektedir. Bize göre, ticari borçlar›n
örtülü sermeye kapsam›nda de¤erlendirilmemesi gereklidir. Kanunun kapsam›na, mali borçlar girmelidir. Ticari borçta gerçekleflen bir borç veya hizmet
teslimi bulunmaktad›r. ‹flletmeler aras›nda fiili bir ak›ma ba¤l› olarak borç
do¤maktad›r. E¤er, bu tür borçlar, örtülü sermayeyi gizlemek, için yap›lacaksa, bunu ortaya koymak son derece kolay olacakt›r (di¤er müflterilerle sektörle k›yaslama, süreklili¤in araflt›r›lmas›, iadelerin kontrolü gibi). Ayn› zamanda,
vadeli mal ve hizmet sat›fl›ndan do¤an borçlanma maliyetlerinin (vade fark›,
kur fark› gibi) di¤er bir güvenlik müessesi olan transfer fiyatlamas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m›na konu olaca¤› da düflünülmelidir. Ticari borçlar›n, örtülü sermaye hesaplamas›nda, toplam borçlar içerisinde düflünülmesi durumda,
birçok grup flirketi de zor duruma düflecektir. Bir yönetim stratejisi olarak, pazarlama birimlerini ayr› bir tüzel kiflilik alt›nda toplam›fl olan grup flirketler cezaland›r›lm›fl olacakt›r. Böyle bir durum, flirketlerin yönetim anlay›fllar›n›, iflletmecilik ilkelerine göre de¤il, vergi mevzuat›na göre belirlemeye zorlamak anlam› tafl›yacakt›r ki, bu da mant›¤a ayk›r›d›r.
3. Örtülü sermayenin tespiti
Borçlar›n hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin
üç kat›n› aflan k›sm› ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye say›lmaktad›r. Özsermaye, borç karfl›laflt›rmas› belirli dönemler itibariyle de¤il, her an yap›lmal›d›r.
Her bir ortaktan yap›lan borçlanman›n maliyeti farkl› oldu¤u için, örtülü sermayenin ortaklara da¤›t›m›n›n yap›lmas› gereklidir. Bir baflka ifade ile, ortaklar baz›nda örtülü sermaye tutar›n›n tespiti gereklidir.
Örnek 1: A iflletmesinin dönem bafl› özsermayesi 30.000 YTL’dir. ‹flletmenin, 11.11.2006 tarihi itibariyle, ortaklar›na olan borç tutar› 120.000 YTL’dir.
‹flletmenin borçlar›na iliflkin bilgi afla¤›daki gibidir:
Ortak
Ortak A
Ortak B
Ortak C
Ortak D
Toplam

Ana Para
20.000
30.000
40.000
10.000
100.000
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Faiz
4.000
6.000
7.000
2.000
19.000

Kur Fark›
1.000
-

Bakiye
25.000
36.000
47.000
12.000
120.000

1.000
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O r t a k C , s a d e c e i l i fl k i l i fl i r k e t l e r e k r e d i v e r m e k i ç i n k u r u l m u fl
tak D, ana faaliyet konusu bankac›l›k olan bir iflletmedir.
11.11.2006 tarihi itibariyle iflletmenin örtülü sermaye hesaplamas›na esas
borç tutar›, 114.000 YTL’dir. Çünkü ortak D, ana faaliyet konusu bir banka
oldu¤u için, bu orta¤a olan borç tutar›, % 50 olarak dikkate al›n›r. Dönem
bafl› özsermayenin üç kat› 90.000 YTL’dir. Borç tutar› ile 90.000 YTL aras›ndaki fark olan 24.000 YTL örtülü sermayeyi teflkil eder.
Örtülü sermayenin ortaklara da¤›t›m› afla¤›daki gibidir.

Ortak
Ortak A
Ortak B
Ortak C
Ortak D
Toplam

Bakiye
25.000
36.000
47.000
12.000
120.000

Örtülü
Sermayeye
Esas Tutar
25.000
36.000
47.000
6.000
114.000

Borç
Toplam›
‹çinde
Orta¤›n
Oran›
0,219
0,316
0,412
0,053
1,000

Örtülü
Sermaye
Tutar›
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000

Ortaklara
Düflen
Örtülü
Sermaye
5.256
7.584
9.888
1.272
24.000

4. Örtülü sermayeye isabet eden borçlanma maliyetini tespiti
Yukar›daki esaslar çerçevesinde örtülü sermaye ortaya ç›kmas› durumunda,
bu tarihten itibaren, örtülü sermayeye isabet eden faiz, kur fark› ve benzeri
giderler kanunen kabul edilmeyen gideri oluflturacakt›r. Kanunen kabul edilmeyen gider tutar›n›n hesaplanmas›nda faiz, kur fark› ve benzeri giderlerin
esas al›naca¤› belirtilmektedir. Bu giderlerin ödenmifl olmas› gerekmemektedir. Tahakkuk etmesi de yeterlidir. Benzeri giderler ifadesi, komisyon, ifllem
maliyeti gibi borçlanman›n ortaya ç›kard›¤› giderleri ifade etmektedir.
Hesaplamada önemli bir husus, örtülü sermayenin ortaya ç›kt›¤› tarih ile, örtülü sermayenin ortadan kalkt›¤› tarihlerin belirlenmesi ve ayr›ca, bu tarihler
aras›ndaki de¤iflimin takip edilmesidir. Bunun için, “adatland›rma” yap›lmas› gereklidir. Borçlanma ve ödeme tarihleri itibariyle alacakl› ve borçlu adat
tutarlar› hesaplan›r. Adat hesaplamalar›ndan sonra, borçlanma maliyeti oran› dikkate al›narak örtülü sermayeye isabet eden kanunen kabul edilmeyen
gider tutar› hesaplan›r. Hesaplamada kullan›lan borçlanma maliyeti oran›, taraflar aras›nda belirlenmiflse bu oran esas al›n›r. Ancak, çeflitli tarihlerde çeflitli oranlar hesaplanm›flsa ve ifllem maliyetleri varsa tekrar bir hesaplama yap›lmas› gereklidir.
Borçlanma maliyeti oran›n›n, piyasa faiz oran›n›n üstüne ç›kmas› durumunda,
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örtülü sermaye d›fl›nda, transfer fiyatlamas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m› da
söz konusu olmaktad›r. Asl›nda, bu örtülü sermaye limitleri afl›lmasa bile ortaya ç›kabilecek bir durumdur. Örtülü sermaye ile örtülü kazanç olmas› durumunda, ilk önce, örtülü kazanc›n hesaplamas› yap›l›r, daha sonra, piyasa faiz oran› esas al›narak, örtülü sermayeye isabet eden kanunen kabul edilmeyen faiz, kur fark› ve benzeri giderler saptan›r.
Afla¤›da konuya iliflkin çeflitli örneklere yer verilmifltir.
Örnek 2:
A. A.fi’nin özsermaye tutar› 1.000 YTL’dir. Ortak A ve Ortak B’nin cari hesaplar› afla¤›daki gibidir. ‹flletme, ortaklar›na dönem sonunda y›ll›k % 10 üzerinden faiz tahakkuk ettirmifltir.
331.01. Ortak A
Tarih
01.10.2006
15.11.2006
10.12.2006
20.12.2006
31.12.2006

Aç›klama
Borç Al›m›
Borç Al›m›
Borç Ödeme
Borç Al›m›
Faiz Tahakkuku

Borç

331.02. Ortak B
Tarih
01.10.2006
15.11.2006
10.12.2006
20.12.2006
31.12.2006

Aç›klama
Borç Al›m›
Borç Al›m›
Borç Ödeme
Borç Al›m›
Faiz Tahakkuku

Borç

Alacak
1.500
1.000

Bakiye
1.500
2.500
2.300
2.400
2.449,41

200
100
49,41
Alacak
1.000
500

Bakiye
1.000
1.500
500
900
926,79

1.000
400
26,79

Örtülü sermaye aç›s›ndan ortaklara borçlar› ve ödenen faiz tutar›n› de¤erlendirelim.
‹flletmenin ortaklara borçlar› afla¤›daki gibi olacakt›r.
Tarih
01.10.2006
15.11.2006
10.12.2006
20.12.2006
31.12.2006

Aç›klama
Borç Al›m›
Borç Al›m›
Borç Ödeme
Borç Al›m›
Faiz Tahakkuku
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Ortak A
1.500
2.500
2.300
2.400
2.449,41

Toplam Borç
2.500
4.000
2.800
3.300

Ortak B
1.000
1.500
500
900
926,79

Kas›m

3.376,20

-

Aral›k

Y›l: 2006 Say›: 78

42 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

Buna göre, 15.11.2006 tarihinde, 1.000 YTL tutar›nda örtül
mufltur. Örtülü sermayenin, ortaklara da¤›l›m›, ilgili tarih itibariyle, toplam
borç içerisindeki paylar›na göre da¤›t›l›r.
Borç Tutar›
Ortak
Ortak A
Ortak B

2.500
1.500

Toplam ‹çindeki
Pay
0,625
0,375

Örtülü Sermaye
1.000
1.000

Örtülü Sermaye
Pay›
625
375

Ortak A için 625 YTL, Ortak B için 375 YTL esas al›narak % 10 faiz ve 25 gün
üzerinden hesaplanacak faiz kanunen kabul edilmeyen gider olacakt›r.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, örtülü sermayenin da¤›l›m›n›n, örtülü
sermayeyi etkileyecek her borç hareketinde tekrar hesaplanmas› gerekti¤idir.
Örnek 3:
A. A.fi’nin özsermaye tutar› 1.000 YTL’dir. Ortak Ahmet Dolu’nun 331 Ortaklara Borçlar hesab›n›n detay› afla¤›daki gibidir. ‹flletme, Ahmet Dolu’nun
hesab›na dönem sonunda y›ll›k % 10 üzerinden faiz tahakkuk ettirmifltir.
Aç›klama
Borç Al›m›
Borç Al›m›
Borç Ödeme
Borç Al›m›
Faiz Tahakkuku

Tarih
01.10.2006
15.11.2006
10.12.2006
20.12.2006
31.12.2006

Borç

Alacak
2.500
1.500

1.200
500
76,20

Bakiye
2.500
4.000
2.800
3.300
3.376,20

Örtülü sermaye aç›s›ndan Ahmet Dolu’ya tahakkuk ettirilen faiz giderini de¤erlendirelim.
Özsermaye tutar›n›n üç kat› olan 3.000 YTL’ye aflan tutar örtülü sermayeyi
oluflturmaktad›r. 15.11.2006’da al›nan borçla birlikte 1.000 YTL’l›k örtülü
sermaye oluflmufltur. Bu tutar, borç ödeme tarihi olan 10.12.2006’ya kadar
25 gün süre ile iflletmede kullan›lm›flt›r. 20.12.2006 tarihinde yap›lan borçlanma ile tekrar, 300 YTL’l›k örtülü sermaye oluflmufltur. 1.000 YTL’nin 25 güne, 300 YTL’nin ise 11 güne isabet eden faiz tutarlar›, örtülü sermayeye tekabül etti¤i için kanunen kabul edilmeyen gider olacakt›r.
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Tarih

Aç›klama

Bakiye

Borç Al›m›
01.10.2006
2.500
Borç Al›m›
15.11.2006
4.000
Borç Ödeme
10.12.2006
2.800
Borç Al›m›
20.12.2006
3.300
Faiz Tahakkuku
31.12.2006
3.376,20
Toplam Adat
Gün
Gün Bafl› Adat
Faiz Oran›
Faiz Tutar› ( Gün Bafl› AdatxFaiz Oran›)

Örtülü
Sermaye

Kullan›lan
Gün

Adat

1.000

25

25.000

300

11

3.300
28.300
360
78,611
% 10
7,86

Örnek 4 : (Faiz Oran›n›n Bulunmas›)
A. A.fi’nin özsermaye tutar› 1.000 YTL’dir. Ortak Ahmet Dolu’nun 331 Ortaklara Borçlar hesab›n›n detay› afla¤›daki gibidir. ‹flletme, Ahmet Dolu’nun
hesab›na dönem sonunda 90 YTL faiz tahakkuk ettirilmifltir.
Tarih
01.10.2006
15.11.2006
10.12.2006
20.12.2006
31.12.2006

Aç›klama
Borç Al›m›
Borç Al›m›
Borç Ödeme
Borç Al›m›
Faiz Tahakkuku

Borç

Alacak
2.500
1.500

Bakiye
2.500
4.000
2.800
3.300
3.390

1.200
500
90

Ortaklara Borçlar hesab› incelendi¤inde, özsermayenin üç kat› olan 3.000
YTL’l›k tavan›n 15.11.2006 ve 20.12.2006 tarihinde afl›ld›¤› görülmektedir.
‹flletmenin, orta¤a tahakkuk ettirdi¤i faizin oran› bilinmedi¤i için öncelikle bu
oran›n bulunmas› gereklidir. Buna iliflkin hesaplama afla¤›daki gibidir.
Tarih

Aç›klama

Borç Al›m›
01.10.2006
Borç Al›m›
15.11.2006
Borç Ödeme
10.12.2006
Borç Al›m›
20.12.2006
Faiz Tahakkuku
31.12.2006
Toplam Adat
Gün Say›s›
Gün Bafl› Adat
Faiz Tutar›
Faiz Oran› (Faiz Tutar›/Gün Bafl› Adat)
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Borç

Alacak

Bakiye

2.500
1.500

2.500
4.000
2.800
3.300
3.390

1.200
500
90

Dönem
Sonuna
Kadar Süre
90
46
21
11
0
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274.300
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F a i z o r a n › % 1 1 , 8 1 o l a r a k b u l u n m u fl t u r . B u o r a n a g ö r e ö r t ü l ü
bet eden faiz tutar› afla¤›daki gibi hesaplan›r.
Tarih
01.10.2006
15.11.2006
10.12.2006
20.12.2006

Aç›klama

Bakiye

Örtülü Sermaye

Kullan›lan
Gün

Adat

Borç Al›m›
Borç Al›m›
Borç
Ödeme
Borç Al›m›
Faiz
Tahakkuku

2.500
4.000

1.000

25

25.000

2.800
3.300

300

11

3.300

31.12.2006
3.390
Toplam Adat
Gün
Gün Bafl› Adat
Faiz Oran›
Faiz Tutar› ( Gün Bafl› AdatxFaiz Oran›)

28.300
360
78,611
% 11,81
9,28

Örnek 5: (Örtülü Kazanç)
A. A.fi’nin özsermaye tutar› 1.000 YTL’dir. Ortak Ahmet Dolu’nun 331 Ortaklara Borçlar hesab›n›n detay› afla¤›daki gibidir. ‹flletme, Ahmet Dolu’nun
hesab›na dönem sonunda y›ll›k % 15 üzerinden faiz tahakkuk ettirmifltir. ‹lgili dönemde piyasa faiz oran› % 10’dur.
Aç›klama
Borç Al›m›
Borç Al›m›
Borç Ödeme
Faiz Tahakkuku

Tarih
01.10.2006
15.11.2006
10.12.2006
31.12.2006

Borç

Alacak
2.500
400

1.200
90

Bakiye
2.500
2.900
1.700
1.790

Örtülü sermaye ve transfer fiyatlama yoluyla örtülü kazanç aç›s›ndan Ahmet
Dolu’ya tahakkuk ettirilen faiz giderini de¤erlendirelim.
Özsermayenin üç kat› olan 3.000 YTL üst limit dönem içinde afl›lmam›flt›r. Bu
nedenle örtülü sermayeden bahsedilemez. Ancak, ödenen piyasa faiz oran›n›n üstündedir. Dolay›s›yla, örtülü kazanç da¤›t›m› sözkonusudur. Fazladan
ödenen faiz tutar›, normal faizin 1/3 ((0,15-0,10)/0,15) nispetindedir. Dolay›s›yla, 30 YTL’l›k faiz gideri kanunen kabul edilmeyen giderdir.
Örnek 6: (Örtülü Sermaye, Örtülü Kazanç)
A. A.fi’nin özsermaye tutar› 1.000 YTL’dir. Ortak Ahmet Dolu’nun 331 Ortaklara Borçlar hesab›n›n detay› afla¤›daki gibidir. ‹flletme, Ahmet Dolu’nun
hesab›na dönem sonunda y›ll›k % 11,81 üzerinden 90 YTL faiz tahakkuk ettirilmifltir. ‹lgili dönemde piyasa faiz oran› % 10’dur.
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Tarih
01.10.2006
15.11.2006
10.12.2006
20.12.2006
31.12.2006

Aç›klama
Borç Al›m›
Borç Al›m›
Borç Ödeme
Borç Al›m›
Faiz Tahakkuku

Borç

Alacak
2.500
1.500

Bakiye
2.500
4.000
2.800
3.300
3.390

1.200
500
90

Örtülü sermaye ve transfer fiyatlama yoluyla örtülü kazanç aç›s›ndan Ahmet
Dolu’ya tahakkuk ettirilen faiz giderinin de¤erlendirelim.
Ortaklara Borçlar hesab› incelendi¤inde, özsermayenin üç kat› olan 3.000
YTL’l›k tavan›n 15.11.2006 ve 20.12.2006 tarihinde afl›ld›¤› görülmektedir.
Bu bak›mdan örtülü sermaye sözkonusudur. Di¤er yandan, piyasa faiz oran›n
üstünde bir faiz ödemesi sözkonusudur. Bu nedenle de, örtülü kazanç ortaya ç›kmaktad›r.
‹lk önce, % 10 üzerinde ödenen faiz tutar›n›n bulunmas› ve ödenen faiz ile
hesaplanan bu faiz aras›ndaki fark›n örtülü kazanç olarak hesaplanmas› gereklidir. Daha sonra, örtülü sermaye isabet eden faizin % 10 üzerinden hesaplan›r.
Piyasa faiz oran› üzerinde ödenen faiz tutar›, 14 YTL’dir. Tutar afla¤›daki gibi bulunmufltur.
90x((% 11,81-%10)/%11,81)=14 YTL
Örtülü sermayeye isabet eden faiz tutar› ise 7,86 YTL’dir. Bu tutar afla¤›daki
gibi hesaplanm›flt›r:
Toplam Adat (1.000x25)+(300x11)=
Gün Bafl› Adat (28.300/360)
Faiz Oran›
Faiz Tutar› (78,611x0,10)

28.300
78,611
% 10
7,86

Buna göre, kanunen kabul edilmeyen gider tutar›, 21,86 YTL olacakt›r.
4. SONUÇ
Yeni KVK, örtülü sermayenin hesaplanmas› konusunda objektif esaslar getirerek, uygulamadaki subjektif de¤erlendirmeleri ortadan kald›rmay› hedeflemifl görülmektedir. Bu hedef idare ile mükellef aras›nda meydana gelen bir
çok anlaflmazl›¤›n son bulaca¤›n› göstermektedir.
Örtülü sermaye tutar›n›n hesaplanmas›, oldukça basit bir yap›ya kavuflturulmufltur. Böylece, borç ve örtülü sermaye ayr›m› kolayca yap›labilecektir. Mü-
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kellefler, borç ve örtülümü sermaye
aras›ndaki limiti takip konusunda zorlanmayacaklard›r. Ancak, borçlan›lan
tutara ödenen, faiz, kur fark› ve benzeri giderlerin, örtülü sermayeye isabet eden tutar›n›n ayr›flt›r›lmas› oldukça zordur. Makalemizde bu konu
çeflitli örneklerle ortaya konmaya çal›fl›lm›flt›r. Örnekler göstermektedir
ki, bu ayr›flt›rma, hem mükellef hem
de inceleme eleman› aç›s›ndan oldukça zordur. Uygulama, örtülü sermayenin ortaya ç›kma ve ortadan kalkma tarihlerinin takip edilmesi ve bu
tarihlere isabet eden faiz, kur fark› ve
benzeri giderlerin hesaplanmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Hesaplamada önemli
bir konu borçlanma maliyetinin hesaplanmas›d›r. Kanunen kabul edilmeyen gider tutar›n›n hesaplamas›nda temel veri borçlanma maliyetidir.
Borçlanma maliyet oran› taraflarca
belirlenmifl olsa bile inceleme eleman› taraf›ndan bu oran›n do¤rulu¤unun ortaya konmas› gerekmektedir.

Kanunla bize göre, örtülü sermaye
uygulamadan fiilen kald›r›lm›flt›r. Bunun nedeni, hesaplamadaki zorluklar›n yan› s›ra, s›n›r›n çok yüksek olarak
belirlenmifl olmas›d›r. S›n›r o kadar
yüksektir ki, bu s›n›r›n afl›lmas›, ticari
borçlar ve kanun kapsam›na girmeyen di¤er borçlar da düflünüldü¤ünde, imkans›z hale gelmektedir. Afl›lmas› demek, iflletmenin mali yap›s›n›n iflas› gerektirecek kadar kötü olmas› anlam›na gelecektir.
Kanunla birlikte asl›nda iflletmelere,
çok ciddi bir vergi teflvi¤i sa¤lanm›fl
olmaktad›r. Uygulama ile, s›n›rlar dahilinde, sermayeye faiz ödenmesi
mümkün hale gelmektedir. ‹flletmelerin tek dikkat etmesi gerekli olan husus, borçlanma oran› olmaktad›r.
Transfer fiyatlamas› ile örtülü kazanç
da¤›t›m› hükümlerine tak›lmayacak,
bir oran bu sorunu da ortadan kald›racakt›r.
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TELEKOMÜN‹KASYON SEKTÖRÜNDE
ARABA⁄LANTI H‹ZMETLER‹N‹N
F‹YAT VE MAL‹YET FARKLI⁄ININ
ANAL‹Z‹ -I
ANALYSIS OF PRICE AND COST DIFFERENCES
RELATING TO INTERCONNECTION SERVICES
IN THE TELECOMMUNICATION INDUSTRY-I
Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇEL‹K *
Dr. Kuddusi YAZICI**
Öz
elekomünikasyon sektöründe rekabetin sa¤lanmas› için etkin düzenlemelerin yap›lmas› gerekir. Düzenlemeler yap›l›rken, iflletmelerin en
önemli maliyet (gelir) kalemlerinden biri olan araba¤lant› hizmetlerinin fiyatlanmas› önem tafl›maktad›r. Araba¤lant› hizmetlerinin fiyatlamas› düzenlenirken göz önünde tutulmas› gereken unsurlar çal›flma kapsam›nda incelenmifltir.

T

Abstract
In order to promote competition in the field of telecommunication, efficient
regulations are required. In the arrangement of such regulations, the pricing
of interconnection services has become one of the most important cost (revenue) items. The aim of this study is to evaluate the factors to be considered in the pricing of interconnection services.

* A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹flletme Bölümü
** Telekomünikasyon Kurumu, Telekomünikasyon Uzman›,
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I. Girifl
Telekomünikasyon sektörünün serbestleflmeye bafllamas›yla, ayn› ülke
s›n›rlar› içerisinde birden fazla iflletmeci faaliyette bulunmaya bafllad›¤›ndan, bu farkl› iflletmecilerin abonelerinin birbirleriyle konuflabilmeleri
için, iki iflletmecinin ayn› ülke içerisinde birbiriyle araba¤lant› 1 yapabilmesi gerekmektedir. Araba¤lant› hizmetleri ile ilgili olarak saptanan ücretler telekomünikasyon flirketlerinin en
önemli maliyet (di¤er iflletmeci aç›s›ndan gelir) kalemlerinden biridir. Bu
çerçevede, iflletmecilerin faaliyetlerini
sürdürürken araba¤lant› ücretlerinin
rekabet ortam›ndaki gibi belirlenmesine yönelik ad›mlar at›l›p, tüketicilerin korunmas›n›n sa¤lanmas› regülasyon kurumlar›n›n önemli görevleri
aras›nda yer almaktad›r. Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için de, do¤ru maliyet hesaplamalar›n›n yap›larak
fiyatlar›n buna göre belirlenmesi gerekmektedir. Telekomünikasyon sektöründe araba¤lant› ücretlerinin düzenlemesinde maliyetlerle ücretlerin
iliflkisi tart›fl›lmakta ve oluflabilecek
farkl›l›klar de¤erlendirilmektedir.

‹flletmecilerin fiyatlama politikalar› iflletmecilerin pazarda kal›c› olmalar›
aç›s›ndan önemlidir. Bir baflka ifadeyle, do¤ru fiyatlama yapamayan iflletmecinin pazarda faaliyetini sürdürebilmesi mümkün olamamaktad›r. Fiyatland›rma yöntemlerinin belirlenmesi iflletmecilerin pazardan pay almalar›n› veya pazardan çekilmelerini
etkileyen önemli kararlardan birisidir.
Mal ve hizmetlerin fiyatland›rmas›
birçok faktörü içeren, bu anlamda
karmafl›k bir süreçtir. ‹flletmecilerin fiyatlama politikalar›n› temelde maliyetler belirlemekte olmas›na karfl›n,
fiyatlar›n belirlenmesinde maliyetler
d›fl›nda baflka unsurlar da etkili olabilmektedir. Telekomünikasyon sektöründe de, ücretlerin nas›l düzenlenmesi gerekti¤i iflletmeciler ve regülasyon
kurumlar› taraf›ndan tart›fl›lmaktad›r.
Son y›llarda telekomünikasyon sektöründe mobil araba¤lant› ücretlerinin
regüle edilmesi gerekti¤i görüflü hakim olmaya bafllam›flt›r. Özellikle etkin piyasa gücüne (EPG) 2 sahip iflletmecilerin son kullan›c› ücretleri ve
araba¤lant› ça¤r› sonland›rma ücretleri regülasyon kurumlar› taraf›ndan

1 Araba¤lant›, iki ayr› telekomünikasyon flebekesi aras›ndaki telekomünikasyon trafi¤inin gerçeklefltirilmesi için iki flebekenin birbiriyle irtibatland›r›lmas›d›r.
2 Etkin Piyasa Gücü (EPG); ilgili telekomünikasyon pazar›nda, bir veya birden fazla iflletmecinin
di¤er iflletmeci ve kullan›c›lara sundu¤u hizmetlerin al›m ya da sat›m fiyat›n›, arz ya da talep miktar›n›, piyasa flartlar›n› ve telekomünikasyon hizmetlerini vermek için kullan›lan ana
telekomünikasyon flebekesi unsurlar›n› ve kullan›c›lara eriflimi kontrol etme gibi ekonomik parametreleri etkileyebilme gücüdür. EPG olarak belirlenen iflletmeciler de araba¤lant› ücretlerinin
maliyet bazl› olmas› yönünde regülasyona tabi olmaktad›rlar.
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ele al›nmaya ve regüle edilmesi gerekti¤i tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. Bununla birlikte, maliyet bazl› olmas›
gereken araba¤lant› ücretlerinin nas›l
hesaplanmas› ve hangi yöntemlerin
kullan›lmas› gerekti¤i ve flebeke içi
ücretlerle iliflkisi önemli bir sorun alan›d›r. Özellikle flebeke içi ücretler ile
flebeke d›fl› ücretler aras›nda farkl›l›¤›n olmas› mobil telefon hizmetlerinde rekabet aç›s›ndan önemli bir unsur olarak gündeme gelmeye bafllam›flt›r. Bu kapsamda uygulamada iflletmecilerin ve regülasyon kurumlar›n›n en çok karfl›laflt›klar› durum ücretlerin dolayl› olarak da maliyetlerin ne
olmas› gerekti¤inin saptanamamas›
durumudur. Ancak, ücretlerin ve maliyetlerin nas›l hesaplanmas› ve hangi
yöntemlerin kullan›lmas› gerekti¤i ve
ücretlerle maliyetler aras›ndaki iliflki
iflletmeciler ve regülasyon kurumlar›
taraf›ndan farkl› yorumlanabilmektedir. Özellikle ortak ve genel maliyetlerin da¤›t›m›nda, farkl› de¤erlendirmeler ve tart›flmalar olabilmektedir.
Telekomünikasyon sektöründe araba¤lant› ücretlerinin saptanmas›n›n
flirketlerinin toplam performanslar›
üzerinde do¤rudan etki eden bir unsur oldu¤u gerçe¤inden hareketle,
çal›flmam›zda; telekomünikasyon sektöründe maliyetlerin ve ücretlerin hesaplanmalar› aç›s›ndan önem tafl›yan
unsurlar aç›klanarak, maliyet ile fiyat

farkl›l›klar›n›n analiz edilmesi amaçlanm›flt›r. Bu amaçla, ça¤r› bafllatma,
ça¤r› sonland›rma ve flebeke içi ça¤r›
hizmetleri analiz edildikten sonra ortak ve genel maliyetlerin da¤›t›m›ndaki Ramsey fiyatlama yöntemi, flebeke d›flsall›¤› ve fiyat ve maliyet
farkl›l›klar› analiz edilmifltir.
II. Telekomünikasyon Sektöründe
Ça¤r› Bafllatma, Ça¤r› Sonland›rma
ve fiebeke ‹çi Ça¤r› Hizmetleri
Araba¤lant›, iki ayr› telekomünikasyon flebekesi aras›nda telekomünikasyon trafi¤inin gerçeklefltirilmesi
için iki flebekenin birbiriyle irtibatland›r›lmas› olarak da ifade edilebilir. Bir
iflletmecinin abonesinin di¤er iflletmecinin abonesiyle telefon konuflmas› yapabilmesi için iflletmeciler aras›nda araba¤lant›n›n yap›labilmesi gerekmektedir. Bu yap›lamad›¤› zaman bir iflletmecinin abonesinin, di¤er iflletmecinin abonesiyle haberleflebilmesi mümkün olmamaktad›r.(Bayaz›tl›, Yaz›c›,
2006, s. 54-55)
Araba¤lant›, ça¤r› bafllatma, ça¤r› sonland›rma ve transit ça¤r› olarak üç gruba ayr›lmaktad›r.
Ça¤r› bafllatma: Bir iflletmecinin abonelerinin, di¤er iflletmecilerin abonelerini arayabilmesi için trafi¤in araba¤lant› noktas›na (Point of Interconnection - POI) 3 kadar iflletmeci taraf›ndan tafl›nmas›d›r (fiekil 1).

3 Araba¤lant› noktas› (Point of Interconnection - POI): ‹ki flebekenin iletiflim kurmak için birleflti¤i
nokta olarak tan›mlanabilir.
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Ça¤r› sonland›rma: Trafi¤in araba¤lant› noktas›na (POI) ulaflmas›ndan sonra,
bu noktada iflletmeci taraf›ndan trafi¤in al›n›p bu iflletmecinin aranan abonesine kadar tafl›nmas› sürecidir (fiekil 1).

fiekil 1. Ça¤r› Bafllatma ve Ça¤r› Sonland›rma Hizmeti
Transit ça¤r›: Bir iflletmecinin, arayan abonenin iflletmecisi ile aranan abonenin iflletmecisinin flebekeleri aras›nda ça¤r› trafi¤inin tafl›nmas›nda arac›l›k etmesidir (fiekil 2). Bu transit ça¤r› hizmetinde ça¤r› bafllatma ve ça¤r› sonland›rma söz konusu olmay›p, yaln›zca trafik tafl›nmaktad›r.

fiekil 2. Temel Olarak Araba¤lant›n›n ‹flleyifli
Mobil telefon hizmetleri de temel olarak üç gruba ayr›lmaktad›r. Bunlar; ça¤r› bafllatma, ça¤r› sonland›rma ve flebeke içi ça¤r› hizmetleridir. fiebeke içi
ça¤r›, iflletmecinin bir abonesinin yine iflletmecinin baflka bir abonesini aramas› dolay›s›yla, ça¤r› bafllatma ve ça¤r› sonland›rman›n ayn› iflletmeci taraf›ndan
yap›larak kendi aboneleri aras›nda telefon görüflmesinin sa¤lanmas›d›r (fiekil 3).
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fiekil 3. fiebeke ‹çi Ça¤r› Hizmeti
fiebeke içi ça¤r›, ça¤r› bafllatma ve ça¤r› sonland›rma sürecinin toplam›ndan
oluflmaktad›r. fiebeke içi ça¤r› sürecinin, ça¤r› bafllatma ve ça¤r› sonland›rma
faaliyetinin birleflmesinden olufltu¤u genel olarak kabul edilmektedir. Ancak,
uygulamada flebeke içi ücretlerin araba¤lant› ça¤r› sonland›rma ücretlerinden
düflük oldu¤u görülebilmektedir. Di¤er taraftan, ortak ve genel maliyetlerin
telekomünikasyon sektöründe çok fazla oldu¤u kabul edilmektedir. Bu anlamda maliyetlerin hesaplanabilmesinin çok zor oldu¤u ve çapraz sübvansiyonun rahatl›kla olabilece¤i de¤erlendirmeleri yap›lmaktad›r.(Gabel,1995,
456) Ortak ve genel maliyetlerin fiyatlara yans›t›lmas›nda maliyetlerden ziyade piyasadaki rekabet dikkate al›nabilmekte ve bat›k maliyetlerin fiyatlara
yans›t›lmas›nda maliyetlerden ziyade baflka hususlar dikkate al›nabilmektedir.(Levine, 2002, 2) Ortak ve genel maliyetlerin da¤›t›m›nda da objektif olunamayaca¤› genel olarak kabul edilmektedir. Di¤er taraftan ücretler belirlenirken maliyet hesaplamalar› yan›nda d›flsal etkenlerin de dikkate al›nmas›
gerekti¤i de¤erlendirilmektedir. Bu kapsamda ücretlerin maliyetlerden farkl›
olmas› Ramsey fiyatlama ve flebeke d›flsall›klar› gibi çeflitli nedenlerle savunulmaktad›r.
III. Ramsey Fiyatlama Yöntemi
Genel ve ortak maliyetlerin birden fazla hizmete hangi oranda yüklenece¤i
çeflitli yöntemler kullan›larak tespit edilebilmektedir. Ortak ve genel maliyetlerin da¤›t›m›nda, talep esnekli¤iyle ters orant›l› olarak ortak maliyetlerin da¤›t›lmas›n› öngören Ramsey fiyatlama yöntemi veya de¤iflken maliyetlerle
orant›l› bir flekilde mark-up yap›larak orant›sal olarak maliyetler da¤›t›lmaktad›r. (Pricing , 2001, 57)
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fiyatlama yöntemi
T a l e p e s n e k l i ¤ i d ü fl ü k o l a n bilecek
h i z mve
e tRamsey
lefarkl› belirlener e d a h a f a z l a o r t a k m a l i y e uygulanarak
t l e r i n y ü kücretler
bilecektir.
lenmesi gerekti¤i Frank Ram
s e y t a Fiyat
r a - ayr›flt›rmas› ile talep
f › n d a n 1 9 2 0 ’ l i y › l l a r d a g ü nesnekli¤i
d e m e yüksek
g e l - olan hizmetlerde düflüks eücret,
m i fl t i r . ( C o s t , 2 0 0 1 , 6 6 ) R a m
y f i fiyat
y a t -elastikiyeti düflük olan
l a m a y ö n t e m i , o r t a k v e g ehizmetlerde
n e l m a l i -yüksek ücret uygulanayetlerin birden fazla mal ve hizmet cakt›r. (The Regulation, 2003, 19-20)
aras›nda nas›l da¤›t›lmas› gerekti¤iyle Genel olarak bat›k maliyetler ve geilgilenen bir yöntemdir. Ramsey fiyat- nel maliyetler daha yüksek ücret ödelama, marjinal maliyete ortak mali- yen tüketicilere yans›t›lmaktad›r.(Leyetlerin eklenmesinde fiyat esnekli¤i vine, 2002, 9)
yüksek oldu¤unda az, düflük oldu- Ramsey fiyatlama yöntemine göre pi¤unda fazla da¤›t›m›n yap›lmas› yön- yasaya yeni giren hizmetler için fiyattemidir. Ramsey fiyatlama yöntemin- lar düflük belirlenip, hizmetler tüketide talep esnekli¤i düflük olan hizmet- ciler taraf›ndan tan›nd›ktan sonra filerde daha yüksek ücret söz konusu yatlar art›r›labilecek, piyasaya yeni
olmaktad›r. (The Regulation, 2003, hizmetler sunulmaya baflland›¤›nda
19) Ramsey fiyatlama yöntemi, talep da fiyatlar düflebilecektir.(Access,
esnekli¤i yüksek olan hizmetlerin üc- 2004, 185) Ramsey fiyatlama yönteretinin düflük, talep elastikiyeti düflük minde rekabetin olmad›¤› alanlarda
olan hizmetlerin ücretinin ise yüksek fiyatlar› yüksek, rekabetin oldu¤u
belirlenmesi gerekti¤ini öngören bir alanlarda fiyatlar› düflük tutmak söz
yöntemdir.(Sang, 2001, 359) Bu mo- konusudur. Telekomünikasyon sektödelde, talep esnekli¤i ile ters orant›l› ründe de araba¤lant› ça¤r› sonland›rda¤›t›m söz konusu olmaktad›r. Ta- ma ücretleri talep elastikiyeti düflük
lep esnekli¤i düflük olan hizmetlerde oldu¤undan yüksek belirlenip, talep
marjinal maliyetin üzerinde, talep es- elastikiyeti yüksek olan di¤er hizmetnekli¤i yüksek olan hizmetlerde de ler düflük fiyatland›r›larak marjinal
marjinal maliyetlere yak›n fiyatlar›n maliyetlere yaklaflmaktad›r.(Crandall,
belirlenmesiyle ortalama maliyetleri 2004, 35) Ramsey fiyatlama yöntekarfl›layacak flekilde fiyatlar›n tespit edil- mi, araba¤lant› ça¤r› sonland›rma ücmesi söz konusudur.(Topkaya, 2003, 19) retlerinin marjinal maliyetlerin üzerinFarkl› abonelere farkl› ücret, farkl› zamanlarda farkl› ücret, farkl› mekanlarda yaflayanlara farkl› ücret uygulanmas›yla fiyat farkl›laflt›rmas› yap›la-
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Ramsey fiyatlama yönteminin etkili
oldu¤u genel olarak de¤erlendirilmektedir. (Crandall ve Sidak, 34-215)
Telekomünikasyon sektöründe iflletmecilerin flebeke içi ücretlerde fiyat
esnekli¤i yüksek oldu¤undan o alanda ücretleri düflük tutup, fiyat esnekli¤i daha az olan araba¤lant› ça¤r›
sonland›rma alan›nda fiyatlar› yüksek
tutarak, flebeke içi ça¤r› fiyatlar›n› finanse etmeleri söz konusu olabilmektedir. Ça¤r› bafllatmada da tüketiciler istedi¤i flebekeyi tercih edebilirken, bu tercih ça¤r› sonland›rmada
söz konusu de¤ildir. Bu nedenle, iflletmeciler ortak maliyetleri daha çok
ça¤r› sonland›rmaya da¤›tarak, ça¤r›
sonland›rmay› yüksek tutup ça¤r›
bafllatmay› finanse edebilmektedir.
(Europe Economics, 67)
Eflit orant›l› mark-up yönteminde ise
ortak ve sabit maliyetler eflit bir flekilde da¤›t›lmaktad›r. Mobil telefon hizmetlerinin talep esnekli¤inin tespiti
zor oldu¤undan da eflit orant›l› markup yönteminin daha uygun oldu¤u
de¤erlendirilmeleri
yap›lmaktad›r.(Competition,2003,224) Ayn› zamanda mark-up yöntemi de, basit ve
kolay olmas› nedeniyle s›kl›kla uygulanan bir yöntemdir.(Koboldt ve Maldom, 2001, 1)
Buna karfl›n, bu yöntem, sadece talep esnekli¤i her hizmet için eflit oldu¤unda, Ramsey fiyatlama yöntemiyle
ayn› olacak ve bu durumda da markHakemli Yaz›lar
Refereed Papers

up yönteminin kullan›lmas› hakl› olabilecektir. (Europe Ecomomics, 69)
Mobil sektörde ortak maliyetlerin talep durumu dikkate al›nmadan eflit
flekilde da¤›t›lmas› halinde etkin ve
verimli çal›flmay› azaltaca¤› de¤erlendirmeleri yap›lmaktad›r. (Europe Ecomomics, 69) Nitekim mobil piyasada
farkl› hizmetlerin talep esnekli¤inin
tespit edilmesinin kolay olmad›¤›, talebin sürekli de¤iflti¤i ve bu alanda
bunun yap›lmas›n›n kolay olmad›¤›
tart›fl›lmaktad›r. Mobil araba¤lant›
ücretlerinin, Ramsey fiyatlama yöntemi uyguland›¤›nda araba¤lant› ça¤r›
sonland›rmada talep esnekli¤i düflük
oldu¤undan yüksek olmas› gerekti¤i,
ancak mobil araba¤lant› ücretlerinin
önemli derecede Ramsey fiyatlama
yönteminden düflük oldu¤u da ileri
sürülmektedir.(Rohlfs, 2002,9) Ramsey fiyatlama yönteminin ise telekomünikasyon alan›nda regülasyonun
uygulanmas›nda yerinde olmad›¤› ve
sektördeki hakim gücü yüksek olan
iflletmeciler taraf›ndan kullan›labilecek bir yöntem oldu¤u, bu nedenle
de regülasyon yap›lmas›n›n bunu engellemek için söz konusu oldu¤u ileri
sürülmektedir. (Sheehan, 1991, 29)
Ramsey fiyatlama yönteminin uygulanabilmesi için talep esnekli¤i ile ilgili
bilgilere de ihtiyaç duyulmaktad›r.
Ancak, talep esnekli¤inin tespit edilmesi kolay olmad›¤›ndan Ramsey fiyatlama yönteminin uygulanmas› koKas›m
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lay olmayacakt›r.(Dippon, 2001,30)
Ayn› zamanda düzenlenen iflletmeciler, regülasyon kurumlar›ndan daha
iyi maliyet ve talep durumu ile ilgili
bilgilere sahiptir (OECD31) Bu kapsamda, Ramsey fiyatlaman›n uygun
olmamas›n›n nedenlerinden birisi, talep elastikiyetinin tespit edilmesinin
kolay olamad›¤›d›r. Bu nedenle de,
piyasada rekabet olmad›¤›ndan regülasyon kurumlar› rekabet varm›fl gibi
ve talep elastikiyeti eflitmifl gibi, ortak
maliyetlerin da¤›t›m›nda mark-up
yöntemini kullanmas›n›n gerekti¤i
düflünülmektedir. ‹kinci husus da,
adaletli karar alman›n Ramsey fiyatlama yöntemini kabul edilemez hale
getirece¤idir. (Europe Ecomomics,
69) Bir baflka ifade ile rekabetin olmad›¤› alanlarda baz› önlemler al›nmas› gerekirken, daha olumsuz sonuçlar do¤urabilecek uygulamalar›n,
yani rekabetin olmad›¤› alanlarda fiyatlar›n yüksek olmas›n›n desteklenmesi do¤ru olmayacakt›r. Ayn› zamanda, bu yöntemin teorik olarak
uygun oldu¤u, ancak uygulamada talep esnekli¤inin saptanmas›n›n çok
zor oldu¤u de¤erlendirilmektedir.
(Larriera, 12)‹ngiltere regülasyon kurumu olan OFTEL de Ramsey fiyatlama yöntemiyle araba¤lant› ücretlerinin yüksek belirlenmesine karfl› ç›km›flt›r. Bunun nedeni olarak da, ‹ngiltere’de araba¤lant› haricindeki di¤er
mobil hizmetlerde de rekabetin olmad›¤› yönündedir. (OFCOM, 2004)
Kas›m

-

Aral›k

Y›l: 2006 Say›: 78

Araba¤lant› ça¤r› sonland›rma alan›nda rekabetin çok az veya hiç olmamas› nedeniyle, Ramsey fiyatlama
yönteminin uygulanmas›n›n do¤ru olmad›¤› düflünülmektedir. Bu kapsamda da, genel olarak uygulamada oldu¤u gibi, mark-up yönteminin uygulanmas›n›n daha uygun olacakt›r.
IV. fiebeke D›flsall›¤›
Fiyatlar›n, maliyetlerden farkl› olmas›n›n nedenlerinden di¤eri de flebeke
d›flsall›klar›d›r. fiebeke d›flsall›klar›
1980’li y›llar›n ortalar›nda daha fazla
gündeme gelmifltir. fiebeke d›flsall›¤›;
yeni bir abone olmas› durumunda bu
abonenin telefon trafi¤i almas›
ve/veya telefon trafi¤i bafllatmas› nedeniyle di¤er iflletmecilerin bundan
faydalanmas› olarak ifade edilebilir.(OFTEL, 2001,37) fiebeke d›flsall›¤›
bir abonenin hem kendi iflletmecisine
hem de di¤er iflletmecilere, kendi
abonesinin aranmas› veya kendi abonesinin di¤er iflletmeci abonelerini
aramas› nedeniyle fayda sa¤lamas›d›r.(Larriera, 103) Yeni abonenin piyasaya girmesiyle bu abonenin di¤er
aboneleri arayarak, ücret elde edilmesi ve di¤er abonelerden de bu yeni abonenin aranmas› nedeniyle, iflletmecinin araba¤lant› gelirleri elde
etmesi iflletmecilere fayda sa¤lamaktad›r. Araba¤lant› uygulamalar›yla da
abonelerin di¤er iflletmecilerin flebekelerine girifli mümkün k›l›narak pozitif flebeke d›flsall›¤› oluflturulmakta
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(Topkaya, 2003,29) di¤er iflletmeciler
de, bu yeni abonenin kendi abonelerini aramas› durumunda bundan faydalanmaktad›r. Di¤er bir ifade ile telekomünikasyon pazar›nda, iflletmecilerin abone sahibi olmas›, dolayl› olarak di¤er mevcut iflletmecileri olumlu
olarak etkilemektedir. Yeni abonesi
olan iflletmecinin bu yeni abonesinin,
sabit veya di¤er mobil iflletmecilerinin
aboneleri taraf›ndan aranmas› durumunda, sabit iflletmeci veya di¤er
mobil iflletmecileri karfl› iflletmeciye
araba¤lant› ücreti ödese dahi, yeni
abonesi olan sabit veya mobil iflletmecilerinin abonesinin olmas› ve o
aboneye ulafl›labilmesi sayesinde; sabit veya di¤er mobil iflletmecileri kendi abonelerinden gelir elde etmektedirler. Bir baflka ifadeyle, iflletmeciler
pozitif flebeke d›flsall›klar›ndan faydalanmaktad›rlar.
Pozitif flebeke d›flsall›¤› iki tarafl› flebeke iletifliminde söz konusu olmaktad›r. Bu flekilde iflletmecilerin di¤er
iflletmecilerle telefon trafiklerinin karfl›l›kl› transferi nedeniyle birbirlerinden faydalanmalar› söz konusudur.
Her yeni abonenin di¤er iflletmeci
aboneleri taraf›ndan aranmas› söz
konusu olaca¤›ndan pozitif d›flsall›k
olarak di¤er iflletmecilerin faydas› olmaktad›r.(Lust, 2003, 5) Mobil iflletmecilerin de piyasaya girmesiyle sabit
iflletmecinin flebeke d›flsall›¤› ile fayda
sa¤lad›¤› tart›fl›lmaya bafllanm›fl bir
Hakemli Yaz›lar
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konudur.(Lust, 2003,45) fiebeke d›flsall›¤›ndan her iki taraf da faydalanmakta, ancak sadece arayan taraf
ödemede bulunmaktad›r. Bu nedenle iflletmeciler aras›ndaki ücretlerin
belirlenmesinde flebeke d›flsall›¤›n›n
da önemli oldu¤u ve dikkate al›nmas› gerekmektedir.(Page ve Lopatka,
1997,1) Uzak mesafede k›rsal bölgelerde düflük gelirli abonelerin veya
ö¤rencilerin iflletmecinin abonesi olmalar› durumunda bu abonenin hiç
baflka aboneleri aramasa dahi dolayl›
olarak o aboneyi yak›nlar›n›n aramas›
nedeniyle, telefon trafi¤i oluflturmayan o abone, iflletmeciye dolayl› olarak fayda sa¤layacakt›r. Di¤er bir husus, sabit telefonu olan ancak bulundu¤u yeri bilinmeyen abonelerin
aranmas› mümkün de¤ildir. Mobilde
ise, abonenin nerde oldu¤u hiç
önemli olmay›p sabit telefondan veya di¤er mobil aboneleri taraf›ndan
bu mobil aboneleri nerde olursa olsun her zaman aranabilmektedir. Yeni abone hiç ücret ödemese dahi di¤er aboneler taraf›ndan bu abonenin
aranmas› nedeniyle iflletmeciye faydas› olacakt›r. Bu kapsamda, bir mobil iflletmecisinin piyasaya girmesinden, sabit iflletmecileri ve/veya di¤er
mobil iflletmecileri dolayl› olarak fayda sa¤lamaktad›r. ‹flletmecilerin abonelerinin di¤er iflletmeci abonelerini
aramas› nedeniyle daha fazla faydalanaca¤› için flebeke d›flsall›¤›n›n maliyetlere yans›t›lmas›n›n gerekli olduKas›m
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¤u düflünülmektedir. Di¤er taraftan
mobil abone say›s›n›n artmas› sabit/mobil veya mobil/mobil telefon
trafi¤inin artmas›na sebep olmaktad›r. Di¤er bir ifadeyle, bir iflletmecinin
abone elde etmesinden di¤er mobil
ve sabit iflletmeciler faydalanmaktad›r. Bu nedenle de, abone elde edilmesi için katlan›lan maliyetlerin bir
k›sm›n› di¤er iflletmecilerin karfl›lamas›, yani flebeke d›flsall›¤›n›n maliyetlerinin di¤er iflletmecilere yans›t›lmas›
gerekti¤i ileri sürülmektedir. fiebeke
d›flsall›klar› maliyetlerin ve fiyatlar›n
belirlenmesini etkileyebilmektedir. Bir
iflletmecinin abone sahibi olmas›, di¤er sabit ve mobil iflletmecilerine dolayl› olarak pozitif fayda sa¤layabildi¤i için, flebeke d›flsall›klar›n›n olmas›
nedeniyle tüketiciler ve iflletmeciler
araba¤lant› hizmetlerinden fayda elde etmektedir. (Kim ve Kim, 2000,3)
fiebeke d›flflall›¤› durumunda piyasa
pay› yüksek olan iflletmeciler, piyasa
pay› düflük olan iflletmecilere göre,
di¤er hususlarda eflitlik olmas› halinde, daha fazla avantaj elde edebilmektedirler. (Liebowitz ve Margolis,
3.) Büyük iflletmeci abonelerinin di¤er iflletmecilere nazaran toplamda
daha fazla konuflma yapmakta oldu¤u ve bu iflletmecilerin, küçük iflletmecilere göre daha fazla avantaja sahip oldu¤u de¤erlendirilmektedir.(
Courcoubetis ,2002, 1) Araba¤lant›
hizmetlerinin de flebeke d›flsall›klar›
Kas›m
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sa¤layarak, di¤er iflletmecilerin abonelerinden dolayl› olarak faydalan›ld›¤› genel kabul görmektedir.( Vogelsang , 1997, 77) Mobil araba¤lant›
ücretlerinin yüksek olmas›yla, di¤er
mobil ücretlerin (flebeke içi ücretlerin) düflük olaca¤› ve mobil abone say›s›n›n artmas›yla di¤er iflletmecilerin
dolayl› olarak bundan faydalanaca¤›,
tersi durumda mobil araba¤lant› ücretleri düflük oldu¤unda, di¤er mobil
ücretlerin (flebeke içi ücretlerin) düflük olamayaca¤› ve abone say›s› fazla olamayaca¤›ndan di¤er iflletmecilerin faydalanamayaca¤› de¤erlendirmeleri yap›lmaktad›r.(OECD, 58)
Piyasa pay› büyük iflletmeciler karfl›s›nda, küçük iflletmecilerin abonelerinin bu iflletmecilerin aboneleriyle telefon görüflmesi yapamadan, küçük
iflletmecilerin abone kazanabilmesi
ve rekabet edebilmesi söz konusu
olamayacakt›r.(‹çöz, 2003, 25) Yeni
abonelerin di¤er aboneler taraf›ndan
her zaman aranaca¤›ndan flebeke
d›flsall›klar› söz konusu olacakt›r. fiebekenin büyük olmas› ve abone say›s›n›n çok olmas› halinde, bu durum
iflletmecilere fayda sa¤layacakt›r. Piyasa pay› düflük olan iflletmeciler de
dolayl› olarak, piyasa pay› büyük olan
iflletmecilerin abonesini aramak veya
onlar›n abonesinin kendi abonesini
aramas› nedeniyle faydalanmaktad›r.
Bu flekilde, piyasa pay› düflük olan iflletmeciler, piyasa pay› yüksek olan iflHakemli Yaz›lar
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letmecilerin abonelerini arayarak faydalanmak isteyeceklerdir.(Lust, 12)
‹flletmecilerin dolayl› olarak birbirlerinden bu flekilde faydalanabilmeleri
de araba¤lant› ile mümkün olabilmektedir.
Pozitif flebeke d›flsall›klar›n›n var oldu¤u tart›flmas›zd›r. Ancak, flebeke
d›flsall›klar›nda sorun, bu d›flsall›klar›n
nas›l hesaplanaca¤› ve hesaplanmas›n›n ise zor oldu¤u genel olarak kabul
edilmektedir.( Houpis ve Valletti,
2004, 31-33) Genel olarak flebeke
d›flsall›klar› maliyetlere ek olarak yans›t›labilmektedir.
fiebeke d›flsall›klar› do¤rudan maliyet

Hakemli Yaz›lar
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hesaplamas› ile ilgili olmasa da, fiyatlar›n belirlenmesine do¤rudan etki
eder. Fiyat tespitleri yap›l›rken flebeke d›flsall›klar›n›n hesaba kat›lmas›
gerekti¤i düflünülmektedir. Bu hesaplaman›n dolayl› olarak olmay›p,
do¤rudan maliyet hesaplamalar›nda
dikkate al›nabilecek bir husus oldu¤u
da kabul edilmektedir. Ancak, bu
maliyetlerin araba¤lant› maliyetlerine
kat›lmas› gerekti¤i konusunda literatürde henüz tam bir görüfl birli¤i bulunmamaktad›r. Bu konu ile ilgili ilk
kez ‹ngiltere’de mobil araba¤lant›
maliyetlerinin hesaplanmas›nda uygulama söz konusu olmufltur.
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TÜRK‹YE’DE YAPILAN F‹NANSAL
K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NE ‹L‹fiK‹N
ESK‹ VE YEN‹ DÜZENLEMELER‹N
MUHASEBE AÇISINDAN
KARfiILAfiTIRMALI ‹NCELENMES‹
VE UYGULAMAYA YÖNEL‹K
ÖRNEKLENMES‹
THE COMPARABLE INVESTIGATION OF THE
FORMER AND NEW REGULATIONS FOR
FINANCIAL LEASES IN TURKEY WITH A
SAMPLE CASE FROM THE ACCOUNTING
PERSPECTIVE
Yrd. Doç. Dr. Tülin ATAKAN *
Arfl. Gör. R. ‹lker GÖKBULUT **

Öz
ktisadi k›ymetlerin yat›r›mlar›nda sat›n almaya alternatif olarak görülen ve
esasen orta ve uzun vadeli bir finansman tekni¤i olan finansal kiralamalar,
ülkemizdeki iflletmeler aç›s›ndan gittikçe artan bir önem tafl›maktad›r. Türkiye’de 1980’lerden itibaren kullan›lan bu tekni¤e iliflkin düzenlenmifl olan ilk
yasal mevzuat, vergi ve muhasebe hususlar›ndaki eksiklikler ve uluslararas›
uygulamalara uyumlu olmamas› nedeniyle elefltirilmifltir. Bu do¤rultuda, ikinci bir yasal düzenleme getirilerek eksik yönler giderilmeye çal›fl›lm›flt›r. Yeni

‹

* ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Fakültesi, Finans Ana Bilim Dal›
** ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Fakültesi, Finans Ana Bilim Dal›
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düzenleme söz konusu ifllemlerin adi
kira sözleflmelerinden farkl› addedilmesine, finansal aç›dan daha do¤ru
ele al›nmas›na ve muhasebe kay›tlar›n›n genel kabul görmüfl muhasebe
prensiplerine uygun olarak yap›lmas›na olanak vermesi bak›m›ndan
önemli görülmektedir.
Bu incelemenin amac›, literatürde çeflitli çal›flmalara da konu olan finansal
kiralamalara iliflkin eski ve yeni düzenlemelerin muhasebe aç›s›ndan
detayl› bir karfl›laflt›rmas›n› yapmak
ve konuyla ilgili hususlar› gelifltirilen
kapsaml› ve uygulamaya yönelik bir
örnek ifllem ile aç›klamakt›r.

for financial leasing activities with
the purpose of recovering the existing gaps. The new regulation,
which defines financial leases differently from ordinary rentals, considers them more correctly in a financial framework, and requires the accounting practices to be in line with
the generally accepted accounting
principles, has gathered positive remarks in the related literature.
The aim of this investigation is to make a comprehensive comparison of
the former and new regulations for
financial leases in Turkey and present
the accounting framework with a detailed and practical sample case.

Anahtar Kelimeler: Finansal Kiralama, Finansal Kiralama ‹fllemlerinin
Muhasebelefltirilmesi

Key Words: Financial Leasing, Accounting of Financial Leasing

Abstract

1. G‹R‹fi

Financial leases, which have been
considered as an alternative technique to the purchase of economic assets and which are actually medium
and long term debt financing techniques, have an increasing importance
for corporations in Turkey. The initial
law for financial leases which have
been used since 1980’s in Turkey,
has been critisized due to inadequate applications in taxation and accounting which were not parallel to the
international practices. In this respect, new regulations have been introduced by the Ministary of Finance

Ülkelerin geliflmesinde iktisadi k›ymetlere yap›lan yat›r›mlar büyük
önem tafl›makta, geliflmifllik ile söz
konusu yat›r›mlar›n artmas› birebir
paralellik arz etmektedir. ‹flletmelerin
faaliyetleri için gerekli olan yat›r›mlar›n› özkaynak ve/veya borç fleklinde
finanse edebilmeleri, kendi finansal
performanslar›yla oldu¤u kadar ülke
ekonomisi ile de iliflkilidir. Ülkemizde,
yeterli düzeylerde sermaye birikiminin olmamas›, likidite s›k›nt›lar›, di¤er
yandan ekonomik hassasiyetin borçlanmay› maliyet ve vade aç›s›ndan
güçlefltirmesi, iflletmelerin yat›r›mlar›-
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n›n finansman› için gerek özkaynak,
gerekse borç finansman›na yönelmelerini zorlaflt›ran etmenlerdir. Ancak,
iktisadi k›ymetlere yap›lan yat›r›mlar›n orta ve uzun vadeli kaynaklarla
gerçeklefltirilmesinin önemi aç›kt›r.
Bu noktada, özkaynak ve/veya borç
finansman› ile sat›n alarak yat›r›m
yapmaya alternatif bir finansman
tekni¤i olan finansal kiralama ifllemlerinin ülkemizdeki iflletmeler aç›s›ndan
önemi ortaya ç›kmaktad›r.
Türkiye’de faaliyet gösteren iflletmeler taraf›ndan gün geçtikçe daha çok
tercih edilen finansal kiralama ifllemlerine iliflkin ilk yasal mevzuat, 80’li
y›llarda düzenlenmifltir. Söz konusu
mevzuat, finansal kiralama ifllemlerinin sadece hukuki yönünü ele almakta, bu nedenle de ifllemlerin muhasebe ve vergi boyutlar› uluslararas› uygulamalardan farkl›l›k göstermekteydi. Bu ba¤lamda yeni düzenleme, finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesinin uluslararas› muhasebe standartlar›na uygun hale getirilmesinde gerekli bir uygulama olarak
addedilmektedir. Di¤er yandan, yeni
düzenleme finansal kiralamaya taraf
olan iflletmelerin finansal tablolar›n›n

analizlerinde daha önceleri yaflanan
aksakl›klar› gidermesi bak›m›ndan
da büyük önem arz etmektedir.
Literatürde, 01.07.2003 tarihinden
sonra yap›lan finansal kiralama ifllemleri için geçerli olan, yeni ve önemli
olarak nitelenebilecek ikinci düzenlemeyi ilk düzenlemeyle birlikte aktaran çeflitli çal›flmalar yer almaktad›r.
Fakat bu çal›flmalardaki eksiklikler ve
karfl›lafl›lan baz› ortak hatalardan hareketle, bu araflt›rmada finansal kiralamaya iliflkin eski ve yeni düzenlemelerle ilgili tüm hususlar›n kapsaml›
bir sentezinin yap›lmas› amaçlanm›flt›r. Bu do¤rultruda, çal›flmada öncelikle eski ve yeni uygulamalar›n muhasebe aç›s›ndan incelenerek k›yaslamas› yap›lm›fl ve belirtilen hususlar
örnek bir finansal kiralama ifllemi
üzerinde ele al›nm›flt›r 1.
2. F‹NANSAL K‹RALAMA
‹fiLEMLER‹NE ‹L‹fiK‹N ESK‹ VE
YEN‹ DÜZENLEMELER
Finansal kiralama ifllemleri, iktisadi
k›ymetlerin yat›r›mlar›nda sat›n almaya alternatif olan ve esasen bu k›ymetlerin borçla edinilmesini sa¤layan
orta ve uzun vadeli bir finansman

1 Yazarlar›n bu çal›flmay› tamamlar nitelikte olan ve konuyu finansal aç›dan inceleyen “Türkiye’de
Finansal Kiralama ‹fllemlerinde Yeni ve Eski Düzenlemelerin Finansal Aç›dan Karfl›laflt›rmal›
De¤erlendirilmesi” bafll›kl› di¤er çal›flmalar›, ‹.Ü. ‹flletme Fakültesi, ‹flletme Dergisi, Cilt:35,
Say›:2, Kas›m 2006’da yer almaktad›r.
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tekni¤idir. Finansal kiralama, European Leasing Association taraf›ndan
“belli bir süre için kiralayan ile kirac›
aras›nda imzalanan, kirac› taraf›ndan
seçilip kiralayan taraf›ndan sat›n al›nan bir mal›n mülkiyetini kiralayanda,
kullan›m›n› belli bir kira ödemesi karfl›l›¤›nda kirac›da b›rakan sözleflme”
fleklinde tan›mlanmaktad›r (Göker,
2004).
Türkiye’de de çeflitli kurumlar taraf›ndan gittikçe yayg›n olarak kullan›lan
finansal kiralama ifllemleri, ülkemizde
ilk olarak 28.06.1985 tarih ve 18795
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
3266 say›l› Finansal Kiralama Kanunu
ile hukuki yap›ya kavuflturulmufltur.
Bu kanunun2 1. maddesinde, “Bu kanunun amac›, finansman sa¤lamaya
yönelik finansal kiralamay› düzenlemektir.” ifadesi yer almakta ve finansal kiralama sözleflmesi bu kanunun
4. maddesinde ”... kiralayan›n, kirac›n›n talebi ve seçimi üzerine üçüncü
kifliden sat›n ald›¤› veya baflka suretle temin etti¤i bir mal›n zilyetli¤ini,
her türlü fayday› sa¤lamak üzere ve
belli bir süre feshedilmemek flart› ile
kira bedeli karfl›l›¤›nda, kirac›ya b›rakmas›n› öngören bir sözleflmedir.”
fleklinde tan›mlanmaktad›r.
Literatürde, finansal kiralama ifllemlerinin tan›m›na da uyumlu bir flekilde,

söz konusu Kanun ile ulafl›lmak istenen amac›n, iflletme veya giriflimcinin
kendi özvarl›¤›n› kullanmadan ya da
mevcut kredi imkan›n› tüketmeden
iflletmenin ihtiyac› olan bir yat›r›m›n
bir bütün olarak tek bir kalem halinde gerçeklefltirilebilmesi olup, böylece yat›r›m ve yenileme ihtiyac› olan,
ancak bunun için yeterli mali imkana
sahip olmayan iflletmeler için önemli
bir finansman imkan› yarat›lmas› ve
iflletmelerin a¤›r bir finansman yükünden kurtar›lmas› oldu¤u belirtilmektedir. (Tu¤lu, 2003: 69)
Ancak, 3266 say›l› Finansal Kiralama
Kanunu, finansal kiralaman›n kimlerce yap›labilece¤i, kiralama sözleflmesinin asgari süresi, ne tür mallar›n
sözleflmeye konu olabilece¤i gibi hususlar› belirterek bu ifllemlerin sadece
hukuki boyutuyla ilgili olup, vergilendirme ve muhasebelefltirme ile ilgili
hususlar› içermemekteydi. Bu durumda, finansal kiralama ifllemi ile yap›lan kiralama ile herhangi bir faaliyet
kiralamas›n›n muhasebe kay›tlar›na
al›n›fl› aras›nda bir farkl›l›k olmamakta, di¤er yandan vergilemede vergi
hukukunun genel esaslar› dikkate
al›nmaktayd›.
Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerinde 2005
y›l›nda Uluslararas› Muhasebe Standartlar› (International Accounting

2 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu, 28.06.1985 tarihli ve 18795 say›l› Resmi Gazete.
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veya flekli yerine,
S t a n d a r d s – I A S ) u y g u l a m a nin
s › nhukuki
a g e çmahiyeti
ilbu
ifllemlerden
do¤an
hak, alacak ve
mesine paralel olarak, AB üyesi olma
yolunda çal›flmalar›n› sürdüren Türki- borçlar›n de¤erlemesi hususlar›na iliflye, bu yönde niyet belirtmifl ve IMF kin eksiklikler giderilmeye çal›fl›lm›fl
4. Gözden Geçirme Raporunda 2004 ve ifllemlerin muhasebelefltirilmesiny›l›nda 20 adet IAS’ye uyumlu muha- de muhasebenin temel ilkelerinden
sebe standard›n›n yürürlü¤e konula- olan “özün önceli¤i”, “dönemsellik”
ca¤› taahhüdünde bulunmufltur. Bu ve “sosyal sorumluluk” ilkeleri göz
ba¤lamda, vergi kanunlar›nda pek önünde tutulmufltur. Yeni uygulamaçok maddenin de¤ifltirilmesi gerek- ya temel oluflturan 4842 say›l› Kamektedir. Bu de¤iflikliklerin ilki finan- nun’un ç›kar›lmas›, finansal kiralama
sal kiralama ifllemleri ile ilgili gerçek- ifllemlerinin muhasebelefltirilmesinin
uluslararas› muhasebe standartlar›na
lefltirilmifltir (Üstünel, 2003).
uyumlu hale getirilmesi amac›yla at›lBu do¤rultuda, Maliye Bakanl›¤› söz
m›fl önemli bir yasal ad›md›r (Aktafl,
konusu ifllemlerin vergilendirilmesi ve
2004). Yeni düzenleme, 4842 Nolu
muhasebelefltirilmesi hususlar›ndaki
Kanun’da da belirtildi¤i üzere
mevzuat eksikli¤ini gidermek üzere,
01.07.2003 tarihinden itibaren yap›24.04.2003’te Resmi Gazetede yalacak finansal kiralama ifllemlerinde
y›nlanan 4842 say›l› Baz› Kanunlarda
uygulanacak olup, bu tarihten evvel
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanusözleflmesi imzalanan ifllemler için
nun 25. maddesiyle Vergi Usul Kanuherhangi bir de¤ifliklik söz konusu olnuna “Finansal Kiralama ‹fllemlerinde
mayacakt›r.
De¤erleme” bafll›¤›n› tafl›yan Mükerrer 290. maddeyi eklemifltir. Söz ko- 3. F‹NANSAL K‹RALAMA
nusu mükerrer madde ile yap›lan dü- ‹fiLEMLER‹NE YÖNEL‹K ESK‹
zenlemelere iliflkin 319 seri nolu VUK UYGULAMA: YASAL ÇERÇEVE
Genel Tebli¤i ve 11 s›ra nolu Muha- VE TARAFLARIN YAPTIKLARI
sebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ‹fiLEMLER
de yay›mlanm›flt›r 3 .
Yap›lan yasal düzenlemede finansal
kiralama ifllemlerinde kiralama ifllemi-

3.1. Finansal Kiralamaya Yönelik
Eski Düzenleme
1985 y›l›nda ç›kar›lan 3226 say›l› Fi-

3 Detayl› bilgi için, 4842 say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun , 24.04.2003
tarih ve 25088 say›l› Resmi Gazete ve 319 seri nolu VUK Genel Tebli¤i, 01.07.2003 tarihli ve
25155 say›l› Resmi Gazete’ye bakabilirsiniz.
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nansal Kiralama Kanunu hukuki çerçeve ile ilgili flu hususlar› içermektedir:
_ Finansal Kiralamada kirac› taraf
gerçek ya da tüzel kifli olabilirken kiralayan konumundaki finansal kiralama flirketleri ancak anonim flirket olarak kurulabilirler.
_ Türkiye’de faaliyet gösteren finansal kiralama flirketleri Hazine ve D›fl
Ticaret Müsteflarl›¤›n›n ba¤l› bulundu¤u Bakanl›¤›n denetimine tabi
iken, 4389 say›l› Bankalar Kanununun 3. maddesinin 1 numaral› f›kras›
uyar›nca 23.06.1999’da kurulan ve
31.08.2000’de faaliyete geçen Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun denetimine girmifltir. Bu konuda, 3226 say›l› Kanunun
ilgili yerlerinde de¤ifliklik yapan düzenleme taslak halindedir.
_ Kanuna göre, finansal kiralama
sözleflmesine tafl›n›r veya tafl›nmaz
mallar konu olabilir, ancak patent gibi fikri ve s›nai haklar bu sözleflmeye
konu olamazlar. - Finansal kiralama
bedeli ve ödeme dönemleri taraflarca serbestçe belirlenir.
_ Finansal kiralama sözleflmeleri en
az dört y›l süre ile feshedilemez. Hangi kiralama hallerinde bu sürenin k›salaca¤›, Bakanlar Kurulu’nca ç›kar›lacak yönetmelikte belirlenir.
3226 say›l› Kanun ile mevzuat›m›za
giren finansal kiralama ifllemlerinin
muhasebelefltirilmesi hususunda bir
düzenleme yap›lmad›¤›ndan, finansal
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kiralama ifllemleri herhangi (adi) bir
kiralama ifllemleri gibi muhasebelefltirilmekteydi. Bu ifllemlere iliflkin böyle
bir uygulaman›n, Finansal Muhasebe
Standartlar› Kurulu (FASB) taraf›ndan
yay›nlanan 13 nolu standarda ve
Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Kurulu taraf›ndan yay›nlanan Uluslararas› Muhasebe Standard› (UMS) 17
veya yeni ad›yla Uluslararas› Finansal
Raporlama Standard› (UFRS) 17’ye
ayk›r› oldu¤u belirtilmektedir.(Taylan,
2004:2)
3226 say›l› Kanuna, di¤er bir deyiflle
eski uygulamaya göre finansal kiralama sözleflmelerinin taraflar›nca yap›lan tüm ifllemler afla¤›da ayr›nt›l› olarak ele al›nmaktad›r.
3. 2. Eski Uygulamaya Göre Kirac›
Taraf›ndan Yap›lan ‹fllemler
Kirac› finansal kiralama ifllemi ile iktisadi k›ymeti kullanma hakk›n› elde etse de, eski uygulamada söz konusu
k›ymeti bilançosunun aktifinde ve kiralama iflleminden do¤an borçlar› pasifinde gösterememekteydi. Kirac›n›n
kiralamaya konu iktisadi k›ymeti bilançosunda hiç bir flekilde aktiflefltirememesine paralel olarak, bu k›ymet
üzerinden amortisman ay›rmas› ve
söz konusu k›ymet için yeniden de¤erleme yapmas› mümkün olmamaktayd›. Kirac› kiralama yoluyla kulland›¤› iktisadi k›ymete iliflkin yat›r›m indiriminden yararlanamamaktayd›. ‹ktiKas›m
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s a d i k › y m e t i k i r a l a y a n t a r a 4.
f › nF‹NANSAL
d a n d ü -K‹RALAMA
z e n l e n e n f a t u r a l a r a i l i fl k i n ‹fiLEMLER‹NE
o l a r a k , k i YÖNEL‹K
YEN‹
rac› ödedi¤i kira bedelinin tümünü UYGULAMA: YASAL ÇERÇEVE
“kira gideri” olarak nitelendiriyor ve VE TARAFLARIN YAPTIKLARI
kaydediyordu. Kirac›, faturadaki tu- ‹fiLEMLER
tar üzerinden hesaplanan KDV’yi duruma göre ya indirim konusu yap- 4.1. Finansal Kiralamaya Yönelik
makta, ya da maliyet veya gider flek- Yeni Düzenleme
linde iliflkilendirmekteydi (Üstünel, Esasen, eski uygulamaya temel oluflturan 1985 y›l›ndaki 3226 say›l› Ka2003; Taylan, 2004; Tu¤lu, 2003).
nun’dan sonra finansal kiralama ifl3. 3. Eski Uygulamaya Göre
lemlerinin muhasebelefltirilmesi ile ilKiralayan Taraf›ndan Yap›lan
gili ilk önemli düzenleme bankalara
‹fllemler
yönelik olarak BDDK taraf›ndan yap›lEski uygulamada, finansal kiralamaya m›flt›r. 22.06.2002 tarihinde Resmi
konu olan iktisadi k›ymet sözleflme Gazete’de yay›nlanan Muhasebe Uysüresince kiralayan durumunda olan gulama Yönetmeli¤ine ‹liflkin 4 Say›l›
finansal kiralama flirketinin bilançosu- “Kiralama ‹fllemlerine ‹liflkin Muhasenun aktifinde, duran varl›klar aras›n- be Standard›” Tebli¤i, daha sonra
da raporlan›yordu. Bu iflleme paralel 31.12.2002 tarihli Resmi Gazete’de
olarak, kiralayan›n söz konusu k›y- yay›nlanan Tebli¤ ile düzeltilerek
met üzerinden amortisman ay›r›p bu 1.10.2002’den itibaren geçerli olatutar› kay›tlar›nda gider olarak kay- cak flekilde yürürlü¤e girmifltir. Bu
tebli¤ ile bankalar›n aralar›nda yapadetmesi ve iktisadi k›ymet için yenicaklar› finansal kiralama ifllemlerinin
den de¤erleme yapmas› mümkün olesaslar› düzenlenmifltir. Bu düzenlemaktayd›. Kiralayan iktisadi k›ymetin
meler ile bankalar›n bu ifllemler için
mülkiyetine sahip oldu¤u için yat›r›m kendi hesap planlar›nda hangi hesapindiriminden yararlanmaktayd›. Kira- lar› kullanacaklar› da aç›kça belirlenlayan, iktisadi k›ymetin kiralanmas›na mifltir. Ancak bu düzenleme de finaniliflkin olarak düzenledi¤i faturalarda- sal kiralama konusu iktisadi k›ymetin
ki kira bedelinin tümünü ‘kira geliri’ kirac›n›n bilançosunda gösterilmesi
olarak nitelendirmekte ve kaydet- ile ilgili bir husus içermemekte ve söz
mekteydi. Kiralayan taraf›ndan dü- konusu k›ymet yine kiralayan taraf›nzenlenen faturadaki tutar üzerinden dan bilançosunun aktifinde yer alKDV hesaplanmaktayd›. (Tu¤lu, 2003). maktad›r (Taylan, 2004: 2-3).
Yeni uygulamaya temel oluflturan
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4842 say›l› Kanunun 25. maddesiyle
Vergi Usul Kanununa eklenen “Finansal Kiralama ‹fllemlerinde De¤erleme” bafll›kl› Mükerrer 290. madde,
finansal kiralama ifllemlerini “kira süresi sonunda mülkiyet hakk›n›n kirac›ya devredilip devredilmedi¤ine bak›lmaks›z›n bir iktisadi k›ymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan
tüm riskler ile yararlar›n kirac›ya b›rak›lmas› sonucunu do¤uran kiralamalard›r” fleklinde tan›mlam›flt›r. Mükerrer 290. madde ve 319 nolu VUK Genel Tebli¤indeki aç›klamalara göre,
yeni düzenleme kiralama iflleminin finansal kiralama say›labilmesini flu
dört kritere ba¤lam›flt›r:
1. ‹ktisadi k›ymetin mülkiyetinin kira
süresi sonunda kirac›ya devredilmesi,
2. Kirac›ya kira süresi sonunda iktisadi k›ymeti rayiç bedelinden düflük bir
bedelle sat›n alma hakk› tan›nmas›,
3. Kiralama süresinin iktisadi k›ymetin
ekonomik ömrünün %80’inden daha
büyük bir bölümünü kapsamas› veya,
4. Sözleflmeye göre yap›lacak kira
ödemelerinin bugünkü de¤erinin
toplam›n›n iktisadi k›ymetin rayiç bedelinin %90’›ndan daha büyük bir
de¤eri oluflturmas›.
Bu kriterlerden herhangi birinin varl›¤› kiralama iflleminin mükerrer madde kapsam›nda, yani finansal kiralama ifllemi olarak de¤erlendirilmesini
gerektirmektedir.
Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama
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sözleflmelerinde, sadece sözleflmede
kira süresi sonunda mülkiyet hakk›n›n kirac›ya devri öngörülmüfl bulunuyorsa veya kirac›ya kira süresi sonunda ilgili gayrimenkulü düflük bedelle sat›n alma hakk› tan›nm›fl ise,
bu takdirde söz konusu ifllemlerde finansal kiralama sözleflmesinin varl›¤›
kabul edilecektir (Sevi¤, 2004). Do¤al kaynaklar›n araflt›r›lmas› veya kullan›lmas›na yönelik kiralama sözleflmeleri ile sinema filmleri, video kay›tlar›, patentler ve kopyalama haklar›
gibi k›ymetlerle ilgili lisans sözleflmeleri ise VUK’nun 290. maddesi kapsam›nda de¤erlendirilmemektedir. Finansal kiralama ifllemlerinin yeni düzenleme ile yukar›da belirtilen hususlarla tan›mlanmas›, UMS 17, ya da
yeni ad›yla UFRS 17’ye uygundur
(Taylan, 2004: 4).
Finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesinin uluslararas› muhasebe standartlar›na uygun hale getirilmesini amaçlayan 4842 say›l› Kanuna göre belirlenen yeni düzenleme,
de¤erleme ve amortisman bafll›klar›
alt›nda yap›lm›flt›r. Buna göre, finansal kiralama sözleflmesinden do¤an
hak, borç ve alacaklar›n de¤erlemesi
ve muhasebelefltirilmesine iliflkin olarak, kirac› ve kiralayan›n yapmalar›
gereken ifllemler afla¤›da ayr› ayr›
derlenmifltir.

Kas›m

-

Aral›k

Y›l: 2006 Say›: 78

66 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

4. 2. Yeni Uygulamaya Göre Kirac›
Taraf›ndan Yap›lacak ‹fllemler 4
Yeni düzenleme ile, kirac›ya finansal
kiralama ifllemine konu olan iktisadi
k›ymeti kullanma hakk› ile kiralama
sözleflmesinden do¤an borçlar›n› de¤erleme yükümlülü¤ü getirilmifltir.
Kirac› söz konusu k›ymetin kullanma
hakk›n› bilançosunun aktifinde, buna
karfl›l›k kiralayana karfl› yüklendi¤i
borcu pasifinde kaydedecektir. Kirac›n›n de¤erlemede dikkate almas› gereken de¤er, iktisadi k›ymetin rayiç
bedeli (ifllem tarihinde piyasadaki
al›fl-sat›fl bedeli) ile kiralama sözleflmesine göre yap›lacak kira ödemelerinin bugünkü de¤eri ölçülerinden
düflük olan›d›r. Örne¤in; iktisadi k›ymetin rayiç bedeli 100 milyar lira ve
kirac›n›n finansal kiralama sözleflmesine göre yapaca¤› kira ödemelerinin
bugünkü de¤eri toplam› 90 milyar
ise, kirac› düflük olan de¤eri dikkate
alacakt›r ve kullan›m hakk› olarak bilançosunun aktifine yaz›lacak de¤er
ile kiralama sözleflmesinden do¤an
borç olarak pasifine yaz›lacak de¤er
90 milyar olacakt›r. Kira ödemeleri-

nin bugünkü de¤eri, ödemelerin sözleflme tarihinde kiralama iflleminde
kullan›lan faiz oran› ile iskontolanmas›yla bulunan bugünkü de¤erlerinin
toplam›d›r. Kirac›n›n kira ödemelerinin bugünkü de¤erlerinin hesaplanmas›nda kullan›lan faiz oran›, kira
ödemelerinin kapsamad›¤› iktisadi
k›ymetin kalan de¤er toplam›n›n bugünkü de¤erini söz konusu k›ymetin
rayiç bedeline eflitleyen iskonto oran›d›r. Kiralamada kullan›lacak faiz
oran›n›n belirlenemedi¤i durumlarda
ise, kirac›n›n kiralama ifllemi yerine
söz konusu k›ymeti sat›n alma alternatifinde ayn› vade ile almas› gereken borç için katlanaca¤› faiz oran›
kullan›lacakt›r.
Finansal Kiralamaya konu olan ve kirac› taraf›ndan bilançosunda aktiflefltirilen iktisadi k›ymeti kullanma hakk›, söz konusu k›ymet için belirlenmifl
usul ve esaslar çerçevesinde yeniden
de¤erlemeye5 ve amortismana tabi
tutulacakt›r. Kiralama iflleminde, kirac› söz konusu k›ymetin mülkiyetini
devralmamakla birlikte, rayiç bedeline yak›n bir kira bedeli ödeyerek k›y-

4 Bu bölümdeki bilgiler ilgili kanun ve yönetmeliklerin yan› s›ra Göker (2004) ve Taylan (2004)’den
derlenmifltir.
5 Enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerinin bir k›sm›n› gidermek amac›yla getirilmifl olan iktisadi k›ymetlerin yeniden de¤erlemesi uygulamas›, enflasyon düzeltmesi hükümlerini getiren
5024 say›l› kanunla yürülükten kald›r›lm›flt›r. Bu kanunla birlikte, 31.12.2003 tarihli mali tablolar
VUK’un geçici 25. maddesi kapsam›nda, daha sonraki y›llara ait mali tablolar ise Mükerrer 298.
maddesi kapsam›nda enflasyon düzeltmesine tabi tutulacakt›r (Özdin, 2006: 77).
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metin ekonomik ömrünün büyük bir
bölümünde kullan›m hakk›n› sat›n almaktad›r. Bu nedenle, amortisman
ay›rmas› gereken taraf›n kirac› olmas› daha do¤ru görülmektedir. Sözleflmenin fesholmas› halinde kalan dönemler için iktisadi k›ymetle ilgili olarak amortisman ay›rma ve yeniden
de¤erleme ifllemleri yap›lmayacakt›r.
Kiralama sözleflmesine göre kirac› taraf›ndan yap›lan kira ödemeleri, borç
anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayr›flt›r›lacakt›r. Ayr›flt›rma ifllemi,
her bir dönem sonunda kalan borç
tutar›na sabit bir dönemsel faiz oran›
uygulamas›n› sa¤layacak flekilde yap›lacakt›r. “Her bir dönem sonu” ifadesi, kirac› aç›s›ndan sözleflmede belirtilen kira ödeme tarihidir. ‹ktisadi k›ymetin kalan de¤erine iliflkin bir taahhüt olmas› durumunda, bu de¤er de
kira ödemesi olarak kabul edilecektir.
Kirac› yap›lan kira ödemelerine iliflkin,
sadece ayr›flt›rd›¤› faiz giderini gider
yazabilecektir. Kira ödemelerinde
anapara ve faiz giderinin ayr›flt›r›lmas› ve kirac›n›n sadece faiz giderini ilgili dönemde gider yazmas› muhasebe
ve finansal aç›dan önemli addedilmektedir. Bu hususlar›n hem muhasebenin dönemsellik ilkesine uygun
olaca¤›, hem de finansal tablolar›n
daha sa¤l›kl› analiz edilebilmelerine

olanak verece¤i düflünülmektedir.
Son olarak, kirac› finansal kiralama
borçlar›n› reeskonta tabi tutamayacakt›r ve yat›r›m indiriminden yararlanma hakk› olmayacakt›r.
4. 3. Yeni Uygulamaya Göre
Kiralayan Taraf›ndan Yap›lacak
‹fllemler 6
Kiralayan, yani finansal kiralama flirketi, eski uygulamada yapt›¤› üzere,
yeni düzenleme sonras› da finansal
kiralamaya konu olan iktisadi k›ymeti
bilançosunun aktifinde gösterecektir,
ancak de¤erlemede söz konusu k›ymetin net bilanço aktif de¤erinden
kira ödemelerinin bugünkü de¤erinin
düflülmesi sonucu bulunan tutar kullan›lacakt›r.
(fark = net bilanço aktif de¤eri – kira ödemelerinin bugünkü de¤eri)
fleklinde bulunan bu tutar›n pozitif,
negatif veya s›f›r olmas› durumlar›nda kiralayan›n yapaca¤› kay›tlar de¤iflik olacakt›r. fiöyle ki, söz konusu fark›n negatif olmas› durumunda, iktisadi k›ymet iz bedeli ile de¤erlenip, aradaki negatif fark iktisadi k›ymetin elden ç›kar›lmas›ndan elde edilen kazançlar gibi iflleme tabi tutulup gelir
kaydedilmesi ve bu gelirin vergilendirilmesi gerekmektedir. Kiralayan›n bilançosunda yer alan net aktif de¤er
ile kira ödemelerinin bugünkü de¤er-

6 Bu bölümdeki bilgiler ilgili kanun ve yönetmeliklerin yan› s›ra Göker (2004) ve Taylan (2004)’den
derlenmifltir.
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lerinin toplam› aras›ndaki fark›n ço¤u
zaman s›f›r olmas› beklenir ve bu durumda kiralayan iktisadi k›ymeti yine
iz bedeliyle kay›tlar›nda gösterecektir. Ancak baz› durumlarda, finansal
kiralama flirketlerinin iktisadi k›ymeti
piyasa fiyat›n›n alt›nda temin etmesi
mümkün olmaktad›r. Bu noktada iki
de¤er aras›nda kiralayan›n mal›n maliyetine ekledi¤i kar kadar bir sapma
olacakt›r. fiayet söz konusu fark pozitif olursa, di¤er bir deyiflle iktisadi k›ymetin bilançoda yer alan net aktif de¤eri kira ödemelerinin bugünkü de¤erleri toplam›ndan büyük bir de¤er
ise, bu pozitif fark kiralayan taraf›ndan aktifinde gösterilecek ve amortismana tabi tutulacakt›r 7 . Bu husus
tebli¤de flu örnekle aç›klanm›flt›r: ‹ktisadi k›ymetin net bilanço aktif de¤eri
veya fatura tutar› 100 milyar lira, kira
ödemelerinin net bugünkü de¤eri 95
milyar lira ise, (fark = net aktif de¤eri – kira ödemelerinin bugünkü de¤eri = 100-95) fleklinde oluflan 5 milyar lira pozitif fark, finansal kiralama
flirketi taraf›ndan amortismana tabi
tutulacakt›r. Amortisman ay›rma ifllemi VUK ve ilgili genel tebli¤lerde bu
iktisadi k›ymet için tespit edilmifl sürelerde yap›lacakt›r. Di¤er durumlarda,

yani fark›n s›f›r veya negatif olmas›
halinde ise, amortisman ayr›lmas› ve
ilgili iktisadi k›ymet için yeniden de¤erleme 8 yap›lmas› söz konusu de¤ildir.
Kiralayan, kiralama süresi boyunca kirac›n›n yapaca¤› kira ödemelerinin
toplam tutar›n› (anapara + faiz olarak), di¤er bir deyiflle sözleflme tutar›n› alacak olarak aktifinde gösterecektir. Aktiflefltirilen alacak tutar› ile
kira ödemelerinin bugünkü de¤eri
aras›ndaki fark ise gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak pasiflefltirmek
suretiyle de¤erleyerek kay›tlara yans›t›lacakt›r. Gelecek dönemlere ait faiz
gelirleri, iktisadi k›ymetin finansal kiralama sözleflmesinin yap›ld›¤› tarihteki rayiç bedelinden, her bir dönem
sonunda, yani sözleflmede yer alan
ödeme plan›ndaki ödeme dönemlerinde anapara geri ödemelerinin düflülmesi sonucu kalan tutar üzerinden
sabit bir dönemsel faiz oran› yaratacak flekilde hesaplanmas›yla tahakkuk ettirilecektir. Tahakkuk tarihinden vadenin bitiminin anlafl›lmas› gerekmektedir. Tebli¤de9 bu husus, “4
y›ll›k kiralama dönemi, y›lda bir kez
ödemeli ve her y›l 30.09..... tarihinde kira ödemesi öngörülmüflse, ‘her
bir dönem sonu’ ifadesinden

7 Söz konusu fark›n pozitif olmas› durumunda, bu fark›n finansal kiralama flirketinin aktifinde gösterilmesi ve amortismana tabi tutulmas› “UFRS 17”ye ve “Finansal Muhasebe Standartlar›
Kurulunun 13 nolu standard›na” ayk›r›d›r. Bkz: Taylan (2004)
8 Bkz. 7 nolu dipnot.
9 319 S›ra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i
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30.09...., 30.09.... ve sonraki y›llar›n
tarihlerini anlamak gerekmektedir.”
fleklinde aç›klanm›flt›r. Bu durumda,
her bir 30.09 tarihi itibar›yla faiz ve
anapara ayr›flt›rmas› yap›larak, pasiflefltirilen faiz gelirlerinden 30.09......
tarihi itibar›yla bakiye anapara borcuna isabet eden faiz tutar› gelir kaydedilecektir. Kiralayan›n, aktiflefltirdi¤i
alacak tutar›n› (kiralama süresi boyunca kirac›n›n yapaca¤› anapara art› faizden oluflan kira ödemelerinin
toplam tutar›n›) reeskonta tabi tutmas› mümkün olmayacakt›r.
Kiralayan›n, iktisadi k›ymetin mülkiyetine sahip olmas›ndan ötürü yat›r›m
indiriminden ve di¤er teflvik unsurlar›ndan yararlanma hakk› olacakt›r. Bu
konudaki yeni uygulama eskisi gibi
olmakla birlikte, bu husus halihaz›rda
tart›flma konusu olmaktad›r. Zira, iktisadi k›ymetin mülkiyeti hukuki olarak kiralayanda olsa da, söz konusu
k›ymeti ekonomik ömrünün büyük
bir k›sm›nda kirac› kullanmakta ve
k›ymetten kirac› yararlanmaktad›r.
Dolay›s›yla, yat›r›m indiriminden ya-
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rarlanmas› gereken taraf›n kirac› oldu¤u ve bu yönde bir düzenleme yap›lmas› gerekti¤i belirtilmektedir.
Finansal kiralama ifllemine konu olan
iktisadi k›ymetin üretiminin veya al›m
sat›m›n›n bizzat kiralayan taraf›ndan
yap›lmas› da mümkün olacakt›r. Bu
durumda, finansal kiralama flirketi
söz konusu k›ymetin net bilanço aktif
de¤eri olarak rayiç bedeli dikkate alacakt›r. Rayiç bedel ile maliyet bedeli
aras›ndaki fark›n normal bir sat›fl iflleminden elde edilen kar veya zarar
olarak iflleme tabi tutulmas› gerekecektir.
Afla¤›da verilen Tablo 1, yukar›daki
bölümlerde ayr›nt›l› olarak ele al›nan
eski ve yeni uygulamaya iliflkin hususlar› birlikte göstermekte ve daha kolay bir k›yaslamaya olanak vermektedir.
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Önceki Uygulama
Konu

Yeni Uygulama

Kirac›

Kiralayan

Kirac›
Kullanma Hakk›

Aktifte ‹z Bedeli ‹le

Aktiflefltiremez

Aktiflefltirir

Olarak Aktife

‹zlenir

Sabit K›ymet
Aktiflefltirmesi

Kiralayan

Kaydeder
Amortisman

Ay›ramaz

Ay›r›r

Ay›r›r

Ay›ramaz

Yapamaz

Yapar

Yapar

Yapamaz

Yararlan›r

Yararlanamaz

Yararlan›r

Yeniden
De¤erleme

Yat›r›m ‹ndirimi Yararlanamaz
Gider Kayd›

Kira Fatura Bedelinin ‹ktisadi K›ymet
Tümü

Amortisman ve

(Amortisman yolu Faiz Gideri

Yapamaz

ile
Gelir Kayd›

Yapamaz

Kira Fatura
Bedelinin Tümü

Kira Faturas›nda
Yapamaz

Gösterilen Faiz Tutar›

Tablo 1. Eski ve Yeni Uygulamalar›n Taraflara Göre Karfl›laflt›r›lmas› (Koç Leasing, 2006)

4. 4. Yeni Uygulamaya Göre Katma De¤er Vergisi (KDV), Kur Fark› ve Faiz Giderlerine ‹liflkin Hususlar
4. 4. 1. KDV’ye ‹liflkin Hususlar
4842 say›l› Kanun ile yap›lan yeni düzenlemede, finansal kiralama ifllemlerindeki KDV uygulamas›na iliflkin olarak herhangi bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r. Finansal kiralama flirketi taraf›ndan iktisadi k›ymetin sat›n al›nmas›, finansal kiralamaya ait faturalar ve kiralama sözleflmesinin sonunda söz konusu k›ymetin kirac›ya teslim edilmesine iliflkin olarak, yeni düzenleme öncesindeki mevcut uygulama aynen devam edecektir (Göker, 2004).
4. 4. 2. Kur Fark› ve Faiz Giderlerine ‹liflkin Hususlar
Yeni düzenleme kapsam›ndaki 319 nolu VUK Genel Tebli¤inde, finansal kiralamaya konu olan iktisadi k›ymetin kiralayan flirketler taraf›ndan sat›n al›nmas›nda Türk Liras› ya da döviz cinsinden kredi kullan›lm›fl ise, ortaya ç›kabilecek olas› kur farklar› ve ödenecek faiz giderlerine iliflkin hususlar belirtilmektedir. fiöyle ki, kiralayan flirketlerler söz konusu k›ymetin sat›n al›nmas›nda
kredi kullanm›fllar ise, ilk y›l için, ödenen kur farklar› ve faiz giderlerinin kiralama sözleflmesi yap›lmas›ndan önce iktisadi k›ymetin maliyetine ilave edilebilecek olmas› durumunda bu tutarlar maliyete ilave edilecek, ancak aksi du-
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rumda gider olarak gösterilecektir. Di¤er y›llarda ise, kur farklar› ve faiz giderleri gider olarak kaydedilecektir (Göker, 2004).
5. F‹NANSAL K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹N‹N YEN‹ DÜZENLEME SONRASI
MUHASEBE AÇISINDAN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Ülkemizde, finansal kiralama yasas›na göre ve ilgili muhasebe standartlar›na
göre olmak üzere iki farkl› uygulaman›n yap›lmakta olmas› sorunu, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan 1 Temmuz 2003 tarihli ve 25155 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 319 Seri No’lu Tebli¤ ile finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesinde 17 nolu Uluslararas› Finansal Raporlama Standard›’n›n belirledi¤i ilkelerin benimsenmesiyle giderilmifltir (Say›lgan, 2004: 70).
Bu noktada, yeni düzenlemeler do¤rultusunda finansal kiralama ifllemlerinin
muhasebelefltirilmesinin nas›l yap›laca¤›n›n örnek bir ifllem ile somutlaflt›r›lmas›nda yarar görülmektedir. Bu do¤rultuda, bir finansal kiralama flirketinin
1 Ocak 2006 tarihinde cari piyasa de¤eri 100.000 YTL olan bir makinay› %1
KDV ile 101.000 YTL’ye edindikten sonra, ayn› gün müflterisi olan bir flirkete
5 y›l süreyle ve kira ödemeleri her y›l sonunda olmak üzere, eflit kira ödemesi plan› do¤rultusunda kiralad›¤› varsay›lmaktad›r. Bu ifllemde kullan›lacak faiz oran› %20 olarak kabul edilirse, makinay› kiralayan flirketin finansal kiralama flirketine yapaca¤› geri ödeme plan› afla¤›daki gibi olacakt›r.
DÖNEM

F‹N.K‹R.ÖDM.

FA‹Z ÖDEMES‹

ANAPARA

KALAN A.PARA BORCU

ÖDEMES‹
101.000,0010

0
1

33.772,35

20.200,00

13.572,35

87.427,65

2

33.772,35

17.485,53

16.286,82

71.140,83

3

33.772,35

14.228,17

19.544,18

51.596,65

4

33.772,35

10.319,33

23.453,02

28.143,63

5

33.772,35

5.628,73

28.143,63

0,00

2-5 TOPLAMI

135.089,40

47.661,75

87.427,65

TOPLAM

168.861,75

67.861,75

101.000,00

Tablo 2. Finansal Kiralama ‹fllemine Ait Borcun Amortisman› Tablosu
10 Baz› finansal kiralama flirketleri %1’lik KDV tutar›n› anaparaya dahil etmemektedirler.
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Ödemelerin her y›l›n sonunda yap›ld›¤› belirtildi¤inden, (i)
den (n) dönem süreyle yap›lacak eflit ödemelerin tutar›n› hesaplamak için
anüitelerin bugünkü de¤er formülü 11 kullan›lacakt›r.
101.000 =

1−

1
(1 + 0.20) 5
* A → A = 33.772,35YTL
0.20

olarak bulunur. Yukar›da verilen borcun amortisman› tablosu bu eflit kira
ödemelerinden hareketle hesaplanm›flt›r.
Tabloda yer alan dönem faizleri, ilgili dönem itibariyle henüz gerçekleflmemifl
olan anapara borç tutar›n›n “y›ll›k faiz oran›”yla çarp›lmas› sonucu bulunmufltur. Daha sonra ise, eflit kira ödemelerinden bu tutar ç›kar›larak elde edilen
de¤er yani di¤er bir ifadeyle, ödenen efl kira tutar› içindeki anapara miktar›
gösterilmektedir.
5.1. Finansal Kiralama ‹fllemlerinin Kiralayan Aç›s›ndan
Muhasebelefltirilmesi
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan 31 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan 11 S›ra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ile Tekdüzen
Hesap Çerçevesi, Hesap Plan› ve Hesap Plan› Aç›klamalar›nda yap›lan de¤ifliklikler çerçevesinde finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesinde Kiralayan (finansal kiralama flirketi) taraf›ndan kullan›lacak yeni hesaplar afla¤›da belirtilmifltir.
124 Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Finansal kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte kiralama ifllemlerinden do¤an alacaklar
ile kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark› gösteren henüz kazan›lmam›fl finansal kiralama faiz gelirleri bu hesaba alacak olarak kaydedilir.
224 Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Finansal kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte kiralama ifllemlerinden do¤an alacaklar
ile kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark› gösteren ve izleyen dö11

ABD =

1−

1
(1 + i ) n
* A = ABDFF%i,n * A
i

Burada;
ABD: anüitelerin bugünkü de¤erini (makinan›n bugünkü de¤erini), i: faiz oran›n›, n: dönem say›s›n›,
A: eflit anüite miktar›n› (eflit kira ödemelerini) ve
ABDFF% i,n :(i) faiz oran› ve (n) dönem üzerinden hesaplanacak anüitelerin bugünkü de¤er faiz
faktörünü göstermektedir.
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nemi aflan henüz kazan›lmam›fl Finansal Kiralama faiz gelirleri bu hesaba alacak olarak kaydedilir.
Yeni hesaplara k›saca de¤indikten sonra, flimdi yeni uygulama do¤rultusunda verilen örnek için Kiralayan aç›s›ndan muhasebe kay›tlar›n›n s›ras›yla nas›l
gerçekleflmesi gerekti¤i ele al›nacakt›r.
_ Kiraya Verilecek Makinan›n Sat›n Al›n›fl›
0 1 .01. 2 0 06
253

TES‹S MAK‹NE VE C‹HAZLAR

191

‹ND‹R‹L ECEK KDV
320

SATICILAR

100.000,00
1.000,00
101.000,00

Finansal kiralamaya konu olan varl›k, Kiralayan iflletme aç›s›ndan bir stok niteli¤i tafl›sa da 253 nolu tesis makina ve cihazlara kaydedilmesi daha uygun
olacakt›r.
_ Finansal Kiralama Sözleflmesinin Kayda Al›n›fl›
0 1 .01. 2 0 06
120

ALICILAR

33.772,35

220

ALICILAR

135.089,40

124 K.MAMIS F.K.FA‹Z GEL.

20.201,00

224 K.MAMIfi F.K.FA‹Z GEL.

47.661,75

253 TES‹S,MAK‹NE VE C‹HAZLAR

99.999,00

679 DI⁄. OLA⁄. ÜST. GEL VE KAR

1.000,00

Öncelikle makine bir iz bedeli ile sabit k›ymetlerde izlenecek flekilde (örnekte
bu tutar 1 YTL olarak belirlenmifltir), (anapara + faiz) tutar› kadar bir alaca¤a dönüfltürülür.
Oluflturulan gelecek dönem faiz gelirleri ise, pasifte bir hesap yerine, aktifte
Ticari Alacaklar grubunda aç›lmas› öngörülen negatif karakterli “124 ve 224
Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)” hesaplar›na alacak kaydedilir (Üstünel, 2003:3).
Makinenin 100 milyar lira olan net aktif de¤erinden, 168.861,75 YTL’lik kira tutar›n›n iskonto suretiyle hesaplanacak bugünkü de¤erinin düflülmesi sonucunda ç›kan fark örnekte oldu¤u gibi negatif ise, bu fark dönem geliri olarak muhasebelefltirilir.
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Görüldü¤ü üzere, kira ödemelerinin bugünkü de¤eri 101.000
saplanmaktad›r. 1.000 YTL’lik bu fark sabit k›ymetin elden ç›kar›lmas›ndan
sa¤lanan kazanç olarak dönem gelirlerine yaz›lmal›d›r. Baflka bir ifadeyle, bu
1.000 YTL’lik fark›n ertelenmifl faiz geliri say›lmamas› gerekti¤ini söylemek
mümkündür.
Makinan›n net aktif de¤eri kira ödemelerin bugünkü de¤erinden yüksek oldu¤u durumlarda ise bu fazlal›k sabit k›ymet olarak muhasebelefltirilmektedir.
_ ‹lk ve Sonraki Taksitler
31,12,2006
120

ALICILAR

337,72

391 HESAPLANAN KDV

337,72

31,12,2006
102

BANKA

34.110,07

120 ALICILAR

34.110,07

31,12,2006
124

KAZANILMAMIfi F.K.FA‹Z.GEL

20.200,00

600 YURT‹Ç‹ SATIfiLAR

20.200,00

Yukar›daki ilk iki ifllem kayd›, 2006 y›l›na iliflkin ilk kira taksidinin %1 oran›nda KDV ile birlikte banka kanal›yla tahsil edilmesini göstermektedir. Her dönem sonunda gerçekleflmifl olan faiz geliri ise üçüncü hesap kayd›nda görülece¤i üzere 600- Yurtiçi Sat›fllar hesab›na alacak olarak kaydedilmifltir.
_ Dönemsellik ‹lkesi Gere¤ince Dönem Sonlar›nda Uzun Vadeli
Hesaplardan K›sa Vadeli Konuma Düflen Hesaplara ‹liflkin Ayarlama
Kay›tlar›
31,12,2006
120

ALICILAR

33.772,35

220 ALICILAR

33.772,35

31,12,2006
224

K.MAMIfi F.K.FA‹Z GEL.
124 K.MAMIS F.K.FA‹Z GEL.

17.485,53
17.485,53

Dönem sonlar›nda gelecek dönemi ilgilendiren finansal kiralama alacaklar› ile
kazan›lmam›fl finansal kiralama faiz gelirlerinin dönemsellik ilkesine göre aktar›m› ise verilen örnek için yukar›da belirtildi¤i üzere olacakt›r.
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5. 2. Finansal Kiralama ‹fllemlerinin
Kirac› Aç›s›ndan Muhasebelefltirilmesi
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan 31 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan 11 S›ra No’lu Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ile
Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap
Plan› ve Hesap Plan› Aç›klamalar›nda
yap›lan de¤ifliklikler çerçevesinde, finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesinde kirac› taraf›ndan
kullan›lacak yeni hesaplar afla¤›da belirtilmifltir.
301 Finansal Kiralama ‹fllemlerinden
Borçlar
Finansal kiralama sözleflmesi kapsam›nda yap›lacak ödemelerin 1 y›l› aflmayan k›sm› bu hesaba alacak kaydedilir.
401 Finansal Kiralama ‹fllemlerinden
Borçlar
Finansal kiralama sözleflmesi kapsam›nda yap›lacak ödemelerin 1 y›l›
aflan k›sm› bu hesaba alacak kaydedilir.
302 Ertelenmifl Finansal Kiralama
Borçlanma Maliyetleri (-)
Finansal kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte
kiralama ifllemlerinden do¤an borçlar
ile kiralanan iktisadi k›ymete iliflkin kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark bu hesaba borç kaydedilir.

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

402 Ertelenmifl Finansal Kiralama
Borçlanma Maliyetleri (-)
Finansal kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte
kiralama ifllemlerinden do¤an ve vadesi 1 y›l› aflan borçlar ile kiralanan iktisadi k›ymete iliflkin kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark
bu hesaba borç kaydedilir.
Yukar›da belirtilen yeni uygulama ve
hesaplar do¤rultusunda, verilen örne¤e dayal› olarak kirac›n›n yapaca¤›
muhasebe kay›tlar› afla¤›da gösterilmifltir:
_ Finansal Kiralama Sözleflmesinin
Kayda Al›nmas›
Finansal kiralama konusu makine, rayiç bedeli ile kira ödemelerinin bugünkü de¤erinden düflük olan› ile de¤erlenerek aktife al›n›r ve ayn› miktarda bir tutar ise pasifte “anapara
borcu” olarak gösterilir.
Tan›m›ndan da anlafl›laca¤› üzere,
esas›nda finansal kiralama ifllemi özü
itibariyle bir “sat›n alma” ifllemidir,
çünkü finansal kiralamaya konu olan
varl›¤›n mülkiyetine sahip olmaktan
kaynaklanan tüm riskler ve faydalar
kirac›ya devredilmifltir. Bunun yan› s›ra, yeni uygulamada amortisman›n
kirac› taraf›ndan ayr›l›yor olmas› da
bu görüflü desteklemektedir.
Bundan dolay› Tebli¤’de aktif hesap
için yeni bir kod öngörülmemifltir. Finansal kiralamaya konu olan iktisadi
k›ymet kirac›n›n aktifinde niteli¤ine
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göre bir varl›k olarak yer alabilmektedir. Yani söz konusu k›
re tafl›tlar, makine ve teçhizat ya da cihazlar hesab›na kaydedilebildi¤i gibi,
k›ymetin finansal kiralama yoluyla edinildi¤ini gösteren yard›mc› hesaplar da
kullan›labilmektedir. Örnekte bunun için 265 kodu uygun görülmüfltür.
Kanunda, sözleflmede yer alan faiz yükleri için “gelecek dönem giderleri” fleklinde bir tahakkuk yap›lmas› öngörülmemifltir; buna karfl›n 11 nolu Tebli¤ ile
pasifte Mali Borçlar hesap grubunda pozitif karakterli 302-402 Ertelenmifl
Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) adl› yeni bir hesap öngörülmüfltür.
0 1 .01. 2 0 06
265
302

F ‹NANSAL K‹RAL AMA HAKLARI
ERTELENM‹fi F.K.BORÇ. MAL.

402

ERTELENM‹fi F.K.BORÇ. MAL.

101.000,00
20.200,00
47.661,75

301 F‹N.K‹R.‹fiLEM. BORÇ.
401 F‹N.K‹R.‹fiLEM. BORÇ.

33.772,35
135.089,40

_ ‹lk Y›l Taksitine Ait Faturan›n Kayda Al›nmas› ve Ödenmesi
Kiralayan taraf›ndan düzenlenecek faturada, yap›lacak ödemenin ne kadar›n›n anapara ne kadar›n›n faiz ödemesi oldu¤unun gösterilmesi, kirac›n›n muhasebe kay›tlar›n› kolaylaflt›racakt›r.
31,12,2006
301

F ‹N.K‹R.‹fiLEM. BORÇ.

191

‹ND‹R‹L ECEK KDV

33.772,35
337,72

320 SATICILAR

34.110,07

31,12,2006
320

SATICILAR

34.110,07

102 BANKA

34.110,07

Yukar›da gösterilen ilk muhasebe kayd› 31.12.2006 tarihli faturan›n tahakkunu, ikinci kay›t ise ilk kira ödemesinin banka kanal›yla yap›ld›¤›n› göstermektedir.
_ ‹lk Döneme Ait Faiz Giderinin Kayd›
Yeni uygulamaya göre her dönem sonunda gerçekleflmifl olan faiz gideri, Finansman Gideri fleklinde kay›t edilmelidir. Bundan dolay› afla¤›da gösterildi¤i
üzere 780 nolu hesaba borç olarak kay›t ifllemi yap›lm›flt›r.
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31,12,2006
780

F ‹NANSMAN G‹DER‹

20.200,00

302 ERTELENM‹fi F.K.BORÇ. MAL.

20.200,00

Burada, gelen finansal kira faturas›n›n tamam›n›n (anapara + faiz) gider yaz›lmay›p, sadece faize isabet eden tutar›n gider yaz›lmas›na ve bununla birlikte bir önceki hesap kayd›nda gösterildi¤i üzere KDV’nin ayr›ca kayda al›nmas›na dikkat edilmelidir.
_ Dönemsellik ‹lkesi Gere¤ince Dönem Sonlar›nda Uzun Vadeli
Hesaplardan K›sa Vadeli Konuma Düflen Hesaplara ‹liflkin Ayarlama
Kay›tlar›
Dönem sonlar›nda gelecek dönemi ilgilendiren finansal kiralama borçlar› ile
ertelenmifl finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin dönemsellik ilkesine
göre ilgili hesaplara aktar›m› ise verilen örnek için afla¤›daki gibi olacakt›r.
31,12,2006
401

F‹N.K‹R.‹fiLEM. BORÇ .

33.772,35

301 F‹N.K‹R.‹fiLEM. BORÇ.

33.772,35

31,12,2006
302

ERTELENM‹fi F.K.BORÇ. MAL.

17.485,53

402 ERTELENM‹fi F.K.BORÇ. MAL.

17.485,53

Yukar›da gösterilen ilk hesap kayd›, 2006 y›l sonu itibariye vadesi bir y›l›n alt›na düflen borcun ilgili hesaba aktar›l›fl›n›, ikinci hesap kayd› ise yine ayn› dönem sonu itibariyle vadesi bir y›l›n alt›na gerileyen ertelenmifl finansal kiralama borçlanma maliyetinin ilgili hesaba aktar›l›fl›n› göstermektedir.
_ Amortisman Ayr›lmas› (5 y›l faydal› ömür varsay›m› ile)
Her y›l sonu itibariyle bu ifllem tekrarlanaca¤› üzere ayn› flekilde geçici vergi,
dönemlerinde de amortisman hesaplanabilecektir. Finansal kiralama haklar›,
amortisman uygulamas›na ve gerekiyorsa enflasyon düzeltmesine tabi tutulabilecektir.
31,12,2006
730

GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹
268 B.AM ORTIS MAN

20.000,00
20.000,00

Baz› iflletmeler, KDV’li tutar üzerinden (örnekte 101.000 YTL) amortisman
ay›rmaktad›r. Fakat bu anapara tutar› içerisindeki KDV tutar›, 391 nolu Hesaplanan KDV hesaplar› ile dengelendi¤inden sadece cari de¤er üzerinden
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amortisman ayr›lmas› muhasebelefltirme aç›s›ndan daha do¤ru bir yaklafl›m olacakt›r. Ayr›ca, amortisman›n
rayiç bedel üzerinden ayr›lmas› gerekti¤i muhasebe kurallar› içerisinde
belirtilmifltir.
6. SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME
‹ktisadi k›ymetlerin yat›r›mlar›nda alternatif bir finansman seçene¤i olarak, ülkemizde gün geçtikçe daha
çok baflvurulan finansal kiralama ifllemleri ile ilgili mevcut ancak yetersiz
olan düzenlemenin vergi ve muhasebe hususlar›ndaki mevzuat eksikli¤i,
4842 say›l› Kanunun 25. maddesiyle
VUK’a eklenen Mükerrer 290. maddeyle giderilmifltir.
Geçmiflte kirac› taraf›ndan muhasebe
kay›tlar›nda izlenemeyen finansal kiralama konusu iktisadi k›ymetlerin izlenmesine yönelik yap›lan bu yeni düzenleme söz konusu k›ymetlerin muhasebe kay›tlar›nda izlenmesi aç›s›ndan oldukça önemli bir de¤ifliklik olarak kabul edilmektedir. Di¤er bir ifadeyle, daha önce genel kabul görmüfl muhasebe prensiplerine uygun
olmayan bir tarzda muhasebelefltiri-
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len finansal kiralama ifllemleri, vergi
kanunlar›nda yap›lan bu de¤ifliklikle
Uluslararas› Muhasebe Standartlar›’na uyumlu hale getirilmifltir.
Finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesine iliflkin ülkemizde
yap›lan yeni düzenlemeler, finansal
kiralama ifllemlerinde kiralama ifllemlerinin hukiki mahiyeti ve flekli yerine
özün önceli¤i ilkesini benimsemekte,
bu sayede hem kirac›, hem de Kiralayan iflletmelerin finansal yap›lar›n›n
daha gerçekçi bir flekilde gösterilmesine olanak sa¤lamaktad›r Bu da, flirketlerin gerek de¤erlemelerinin gerekse finansal analizlerinin daha do¤ru bir flekilde yap›lmas›na ve ayn› zamanda riskliliklerinin daha gerçekçi
tespit edilebilmesine olanak vermesi
bak›m›ndan oldukça büyük önem tafl›maktad›r.
Yeni düzenlemeyle birlikte taraflar›n
yapacaklar› ifllemlerin hem muhasebe, hem de finans disiplinleri aç›s›ndan literatürde kapsaml› olarak ele
al›nmas›n›n gerek akademik, gerekse
uygulama alanlar›nda yap›labilecek
olas› hatalara ›fl›k tutaca¤› düflünülmektedir.
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TÜRK VERG‹ HUKUKU AÇISINDAN
RANDIMAN ‹NCELEMES‹ VE HUKUK‹
SONUÇLARI
PRODUCTIVITY INVESTIGATION AND LEGAL
CONSEQUENCE IN VIEW OF TURKISH TAX LAW
Yrd.Doç.Dr. Ali ÇEL‹KKAYA*

Öz
ergi incelemesinin temel amac› vergiyi do¤uran olay›n gerçek mahiyetini ortaya ç›karmakt›r. Bunun için vergi hukuku alan›nda delil serbestisi
ilkesi getirilmifltir. Bu ba¤lamda vergi incelemesinde kullan›lan delil toplama tekniklerinden biri de rand›man incelemeleridir. Zira verimliliklerini oldu¤undan düflük göstererek daha az vergi ödemek niyetinde olan mükelleflerin, gizledikleri karlar›n› ortaya ç›karmak bazen ancak rand›man incelemesi ile
mümkün olabilmektedir. Bu çal›flmada vergi incelemesinde önemli bir yeri
olan rand›man incelemesi çeflitli yönleriyle ele al›nacak ve tek bafllar›na re’sen
tarhiyat konusu yap›l›p yap›lamayaca¤› de¤erlendirilmeye çal›fl›lacakt›r.
Anahtar Kelimeler: Vergi incelemesi, Rand›man incelemesi, Re’sen tarhiyat

V

Abstract
To reveal the real nature of the tax transaction is the main goal of the tax
audit. For this reason, freedom of proof was come into force in tax law field. One method to collect proof is productivity investigation. Sometimes,
productivity audit is the only way to show the real income of taxpayers, who
intentionally misrepresent the real income to pay less tax, through uncovering hidden efficien-cies. This study analyzes of various aspects of productivity audit and evaluate whether solely its results are sufficient for tax reappraisal.
* Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi ‹‹BF Maliye Bölümü, Mali Hukuk Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi.
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1. G‹R‹fi
213 Say›l› V.U.K.'nun 3. maddesinde
vergiyi do¤uran olay›n gerçek mahiyetini ortaya ç›karabilmek için yemin
ve vergiyi do¤uran olayla iliflkisi bulunmayan flahit beyan› hariç her türlü
delilden yararlan›labilece¤i, aç›kça
hüküm alt›na al›nm›fl ve VUK’nun 29,
30 ve 134 üncü maddelerinde ise bu
do¤rultuda düzenlemeler yap›lm›flt›r.
Vergilemede “ekonomik yaklafl›m” ilkesinin bir neticesi olan söz konusu
düzenlemeler vergi incelemelerinde
“delil serbestisinin” esas oldu¤unu
ortaya koymaktad›r (Tekin ve Çelikkaya, 2005, 115-146).
Dolay›s›yla söz konusu ilke vergi inceleme elemanlar›na vergiyi do¤uran
olay›n gerçek durumunu ortaya ç›karmak için her türlü delilden yararlanma imkan› sunmaktad›r. Bunu
VUK’nun 134 üncü maddesinde tan›mlanan vergi incelemesinin amac›na ulaflmak bak›m›ndan da do¤al
karfl›lamak gerekir.
Bu ba¤lamda vergi incelemesinde
kullan›lan delil toplama tekniklerinden biri de rand›man incelemeleridir.
Zira rand›man incelemesi özellikle
vergi gibi cebri bir yükümlülü¤ün yerine getirilmesinde ve vergi matrah›n›n gerçe¤i yans›t›p yans›tmad›¤›n›n
tespitinde önemli bir vergi inceleme
Hakemli Yaz›lar
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tekni¤idir. Çünkü karlar›n› (verimliliklerini) oldu¤undan düflük göstererek
daha az vergi ödemek niyetinde olan
mükelleflerin, gizledikleri verimliliklerini ortaya ç›karmak bazen ancak
rand›man incelemesi ile mümkün olabilmektedir (Alptekin, 1997).
Bu çal›flmada vergi incelemesinde delil niteli¤i tart›flmas›z olan rand›man
incelemesi çeflitli yönleriyle ele al›nacak ve do¤urdu¤u hukuki sonuçlar
de¤erlendirilmeye çal›fl›lacakt›r. Bu
noktada özellikle rand›man incelemelerinin tek bafllar›na re’sen tarhiyat
konusu yap›l›p yap›lamayaca¤› üzerinde durulacakt›r.
2. TANIM
Rand›man (Sevi¤, 2004; Alptekin,
1997) incelemesi, iflletmenin verimlili¤ini ortaya koyarak yaratt›¤› katma
de¤eri, gerek fiziki gerekse de parasal yönden ölçen, olmas› gereken ile
olan aras›nda sebep-sonuç iliflkisi kurmaya çal›flan bir vergi inceleme tekni¤idir. Dolay›s›yla üretilen mamul ile
kullan›lan hammadde, yar› mamul ve
yard›mc› maddeler aras›ndaki iliflkiye
dayan›r (Alptekin, 1997).
Bu suretle üretim miktar› ile üretimde
kullan›lan hammadde miktar› denetlenmifl, has›lat ve gider kalemlerinin
gerçek tutar› ile gerçek üretim miktar› belirlenmifl olur. Bunun için de ya
üretilen mamul miktar›ndan ya da
mamulün üretiminde kullan›lan hamKas›m
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m a d d e v e y a r d › m c › m a d d e ne
m i kkadar
t a r › nhammaddeden
ne kadar
dan hareket edilir (Alptekin, 1997; ürün üretti¤inin veya ne kadarl›k
Kelecio¤lu, 2001) .1
ürün üretimini ne kadarl›k hammaddeden gerçeklefltirildi¤ini tespit et3. RANDIMAN ‹NCELEMES‹NDE
mek mümkün olur.
YARARLANILAN ARAÇLAR
Defter ve belgelerin d›fl›nda rand›Rand›man incelemelerinde çok çeflitli
araçlardan yararlan›l›r (Kelecio¤lu, man incelemelerinde kullan›lan bir di2001). Mükellefin defter ve belgeleri ¤er araç kapasite raporlar›d›r. ‹flletbunlardan ilki olup rand›man incele- melerin belli bir mal veya hizmeti ya
melerinin bafllang›ç noktas›n› teflkil da belirli mal veya hizmetler grubunu
eder. Mükellefin tutmufl oldu¤u def- üretme, yetenek ve olanaklar›n›n beterler içerisinde böyle bir denetime lirli bir ölçü ile ifadesi olan iflletme kaimkan sa¤layan, ifllemlerin gerçek ni- pasitesi her iflletme baz›nda verilen
teli¤inin ortaya konmas›na yard›mc› kapasite raporlar› ile belirlenir. Bu raolan defter ise imalat defteridir (Kar- porlar da rand›man incelemelerinde
ya¤d›, 1995) 2. Bu sayede iflletmenin önemli bir araç olarak kullan›l›r.
1 Rand›man incelemelerinde bafll›ca iki yöntem uygulan›r. Birincisi, üretilen mamul miktar›ndan
yola ç›karak bunun için sarf edilmesi gereken hammadde miktar›n›n bulunmas›d›r. Özelikle
imalat sektöründe (bu sektörde defterlere kay›tl› hammaddenin ifllenmesi suretiyle elde edilen
ürünün miktar› yüksek fire ve zayiat oranlar› ile daha az gösterilmektedir) yap›lan rand›man
incelemelerinde, öncelikle mamul miktar dengesi (kaydi envanter çal›flmas›) daha sonra ise hammadde miktar dengesi kurulmaktad›r. ‹kinci yöntem ise sarf olunan hammadde miktar›na fire
oranlar›n› uygulamak suretiyle üretilmesi gereken mamul miktar›n› bulunmas›d›r. Burada da fiilen
üretilen mamul miktar› ile üretilmesi gereken mamul miktar› k›yaslanarak verimlilik test edilir.
Ölçü biriminin ayn› olarak al›nmas› rand›man incelemesinin s›hhati aç›s›ndan büyük öneme sahiptir.
2 ‹malat defteri, imal edilen emtian›n ham ya da yard›mc› maddeden hareketle sat›ld›¤› safhaya
kadar olan sürecinin miktar ve tarih olarak görülebilmesine ve yard›mc› maddelerin imalatta kullan›lmayarak sat›lmas› durumunda hesap harekelerinin görülmesine olanak tan›r. VUK’nun 197
nci maddesi devaml› olarak imalat ifliyle u¤raflan ve bilanço esas›na tabi olan yükümlülerin, imalat
defteri tutmas›n› zorunlu hale getirmifltir. ‹malat defterine her çeflit iptidai madde, hammadde,
imalatla ilgili yard›mc› maddeler, bunlardan imalatta kullan›lan veya aynen sat›lan maddeler, imal
edilen mamul maddelerle teslim edilen mamul maddelere ait girifl ve ç›k›fl hareketleri tarih
s›ras›na göre cins ve miktarlar› da gösterilmek suretiyle yaz›l›r. Üretim süreci içerisinde oluflan fire,
›skarta, döküntü gibi art›k madde (saç art›klar›, talafl, küspe gibi) ve tali maddelerde imalat defterinde gösterilmek zorundad›r. V.U.K.'nun 203. maddesi uyar›nca s›nai iflletmeler ifllerinin
icaplar› ve özelli¤ine göre imalat defterlerine diledikleri gibi kay›t (kay›t serbestisi) yapabilirler.
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Bunlar›n d›fl›nda Ticaret ve Sanayi
Odalar› ile çeflitli meslek kurulufllar›ndan al›nacak bilgiler de rand›man incelemelerinde kullan›labilmektedir.
Ayr›ca mükellefin üretime iliflkin verece¤i bilgi, ayn› üretim konusunda faaliyet gösteren iflletmelerin imalat hesaplar› veya bu iflletmelerden al›nacak bilgiler, iflletmede yap›lacak fiili
tespitler ile banka hesap hareketleri
(Kelecio¤lu, 2001)3 de rand›man incelemelerinde kullan›lan di¤er araçlard›r.
4. RANDIMAN ‹NCELEMES‹ VE
F‹RELER

Rand›man incelemeleri s›ras›nda firelerin (Alptürk, 2003; Cano¤lu, 2005)4
de mutlaka göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir (Kelecio¤lu, 2001) 5.
Aksi takdirde elde edilen sonuçlar
gerçe¤i yans›tmayacakt›r. Çünkü fireler, üretim miktarlar›n› etkileyen
önemli unsurlard›r (Orhun, 2003,
159). Dolay›s›yla fire oranlar›nda yap›lacak de¤iflikliklerle firelerin yüksek
gösterilmesi ve neticesinde üretilen
ürün miktar›n›n art› ya da eksi yönde
de¤ifltirilmesi olas›l›¤› her zaman
mümkündür (Alptürk, 2003, 34,39).
Bu sebeple vergi incelemeleri s›ras›n-

3 Rand›man sonucunda fark bulunmas› halinde, kay›tlara intikal etmeyen nakit giriflini tespit etmek
için iflletmenin veya gerekirse iflletme çal›flanlar›n›n banka hesap hareketlerinin incelenmesi de
mümkündür.
4 Fire, üretim s›ras›nda veya sonras›nda ortaya ç›kan ve ekonomik de¤eri bulunmayan veya saptanamayan kay›plar› (üretim kay›plar›n›) ifade eder. Örne¤in, sabun ve f›nd›k gibi mallar›n kuruyarak a¤›rl›klar›n› kaybetmeleri, belirli ham maddelerin üretim aflamas›nda bozulmas›, k›salmas›,
a¤›rl›¤›n›n ya da etki gücünün azalmas›, uçmas›, makinelerin ar›zalanmas›, baz› mamullerin
k›r›labilmesi, bozulabilmesi veya istenilen kaliteyi tutmamas› birer firedir. Fireler “normal” ve
“anormal (ola¤anüstü)” fireler olarak ikiye ayr›l›r. Normal fireler, her mamul için Ticaret Odalar›
taraf›ndan belirlenen oranlarda gerçekleflen kay›plar›, anormal fireler ise söz konusu belirlenmifl
oranlar›n üzerinde oluflan kay›plar› ifade eder. Dolay›s›yla normal firelerin üretim giderleri içerisine dahil edilirken, anormal fireler ise üretim maliyetlerine dahil edilmeden Dönem Kâr veya
Zarar› Hesab›na aktar›l›r. Ayr›ca normal firelerin takdir komisyonlar› taraf›ndan takdir edilmesine
gerek bulunmazken, ola¤anüstü firelerin takdir komisyonlar› taraf›ndan belirlenmesine gereksinim vard›r.
5 Örne¤in ekmek imalinde kullan›lan unda, üretim aflamas›nda fire meydana gelmiflse, bulunacak
fire oran›n›n toplam un tutar›ndan düflülmesinden sonra kalan k›sm›n›n rand›man hesaplar›na
konu edilmesi zorunludur. Ya da kaflar peynir üretildikten sonra G›da Maddeleri Tüzü¤ü’ne göre
60 gün bekletilmeden tüketime verilemeyece¤inden, bu bekletme süresinde oluflan firenin kaflar
peynirine iliflkin rand›man hesaplamalar›nda dikkate al›nmas› gerekmektedir.
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d a ü r e t i m d e k u l l a n › l a n h a pit
m medilir.
a d d Buna
e - verimlilik oran› uyguler, enerji sarfiyat› (Maliye,1993, .8; lanarak imal edilmesi gereken mamul
Dan›fltay karar› D.7.D. E.No:2001/350, miktar› hesaplan›r ve bulunan tutar
K. No:2004/572 www.maliye.com.tr defter kay›tlar› ile karfl›laflt›r›l›r. Bu
/eriflim, 30/11/2006.)6, firman›n üre- karfl›laflt›rmada mamul mal›n Dönem
tim teknolojisi vb nin yan›nda üretim- Bafl› (DB) ve Dönem Sonu (DS) stok
de ortaya ç›kan firelerin de göz miktarlar› da göz önünde bulunduruönünde bulundurulmas› (Denetim, larak, DBS + ‹malat + Sat›fl ‹adesi =
1996, 397) ve ayr›ca fire oranlar›n›n Sat›fl + DSS eflitli¤i araflt›r›l›r. Söz kokullan›lan teknoloji ile uyumlu olup nusu eflitli¤in sa¤ taraf› fazla ç›kaolmad›¤›n›n test edilmesi flartt›r (Da- maz. Çünkü üretilmeyen mal›n sat›ln›fltay Karar› D.3. D. E.No:1997/000980, mas› söz konusu olmaz. Sol taraf›n
K.No: 1998/002267,,Dan›fltay Karar- fazla olmas› ise imalat›n bir k›sm›n›n
lar› Dergisi, Say› 98, sayfa, 193, (C) belgesiz olarak kay›t d›fl› sat›ld›¤›n›
2000)7 .
gösterir (HUD, 398).
5. RANDIMAN HESAPLAMALARININ Rand›man fark› olarak tespit edilen
YAPILMASI
mamul miktar› ortalama sat›fl fiyat›
Rand›man hesaplamas› yapabilmek ile çarp›larak, gizlenen sat›fl has›lat›
için öncelikle iflletmenin ve üretimin tespit edilir ve genellikle tamam› matteknik özellikleri hakk›nda bilgi sahibi rah fark›n› oluflturur (HUD, 398).
olmak gerekir (Alptekin, 2001). Ran- Rand›man fark› tespit edildi¤inde
d›man incelemelerinin s›hhati aç›s›n- (Alptekin, 2001; Yakup, 2004, 132)8 ,
dan bu son derece önemlidir. Daha imalatta kullan›lmas› gereken yard›msonra öncelikle imalat defterinden c› maddeler ve ambalaj maddelerinin
veya belgelerden yararlanarak imala- miktar› ile kay›tlarda maliyetlere yanta sevkedilen hammadde miktar› tes- s›yan miktar› karfl›laflt›r›l›r 9. Bir eksik6 Örne¤in, bir fabrika binlerce kilovat elektrik sarfiyat› yapm›flsa bu onun çal›flt›¤›na bir delildir ve
bunun bir getirisi olmal›d›r. Yükümlü bu sarfiyat fazlal›¤›n› izah edemez ise ancak o zaman tarhiyata esas al›nmal›d›r. Ahmet Esen, Vergi ‹ncelemesi ile Vergi Dairelerinin ‹fllemleri Vergi Kayb›na
Neden Olabilirmi?
7 Zira Dan›fltay bir karar›nda rand›man incelemesi sonucu kereste imalat›nda ticaret odas›nca
bildirilen %35 fire nispeti uygulanarak matrah belirlenmiflse de davac› tomruk ve odundan üretim yapt›¤›n› %60 fire oldu¤unu ileri sürdü¤ünden, mahkemece bilirkifli incelemesi yapt›r›larak
karar verilmesi gerekirken noksan inceleme sonucu verilen kararda yasal isabet görmemifltir.
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lik söz konusu ise eksik olan maliyet
matrah fark›ndan düflülür. Bu amaçla
kay›tlara yans›mayan maliyet unsuru
olup olmad›¤› tutanakla tespit edilir
(HUD, 398).
6. RANDIMAN ‹NCELEMELER‹N‹N
HUKUK‹ SONUÇLARI
VUK’ununun 30 uncu maddesine göre "vergi matrah›n›n tamamen veya
k›smen defter, kay›t ve belgelere veya kanunî ölçülere dayan›larak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonlar› taraf›ndan takdir
edilen veya vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanlarca düzenlenmifl vergi inceleme raporlar›nda belirtilen matrah
veya matrah k›sm› üzerinden re’sen
tarhiyat yap›l›r. Defter kay›tlar› ve
bunlarla ilgili vesikalar›n, vergi matrah›n›n do¤ru ve kesin olarak tespitine
imkan vermeyecek derecede noksan,
usulsüz ve kar›fl›k olmas›, dolay›s›yla
ihticaca salih bulunmamas› da bir resen tarh nedenidir (VUK, m, 30/4).
Söz konusu hüküm karfl›s›nda yap›lan rand›man incelemesi sonucunda

bulunan has›lat ile defter kay›tlar›nda
gösterilen has›lat aras›nda fark bulunmas› halinde bu durum defter kay›tlar› ve bunlarla ilgili vesikalar›n, vergi matrah›n›n do¤ru ve kesin olarak
tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve kar›fl›k oldu¤unun (ihticaca salih bulunmad›¤›n›n)
göstergesi olarak kabul edilmekte ve
re’sen tarhiyat konusu yap›lmaktad›r
(Kurt, 1997). Bu durum ayn› zamanda genel ve özel usulsüzlük cezas› uygulanmas› da gerektirmektedir (HUD, 398).
Ancak burada önemli olan nokta rand›man incelemelerin tek bafl›na resen
tahiyat konusu yap›l›p yap›lamayaca¤›d›r. Zira bu konuda vergi idaresi ve
vergi yarg›s›n›n bak›fl aç›s› farkl› oldu¤u gibi, vergi yarg›s›n›n dahi zaman
zaman kendi içinde çeliflen kararlar›
oldu¤u gözlenmektedir.
Nitekim Dan›fltay bir olayda “mükellefin ifl yerinin veya imalathanesinin
koflullar› da dikkate al›narak yap›lan
verimlilik (rand›man) incelemesi sonucunda tutulmas› zorunlu defterler-

8 Rand›man incelemeleri neticesinden tespit edilen farkl›l›k kazanc›n gizlenmesine yönelik ifllemlerden do¤abilece¤i gibi (örne¤in, hammadde miktar›n›n gerçek olmayan veya k›smen gerçek belgelerle fliflirilmesi, belgesiz sat›fl, bütün imalat türlerine ayn› fire oran› uygulanmas› gibi),
ekonomik ifllemlerinin takip edilmemesinden ve kay›tlara eksik yans›mas›ndan da kaynaklanabilir.
Ancak her iki durumda da bulunan rand›man farklar›n›n olufltu¤u kayna¤a göre (genellikle
rand›man farkl›l›klar›n›n emsal bedeli uygulamas› ile kay›tlara intikali veya beyana eklenmesi yolu
tercih edilmektedir) sat›fl has›lat›na dahil edilmesi gerekmektedir.
9 Bu hesaplamalar yap›l›rken yard›mc› maddeler ve ambalaj maddelerinde ortaya ç›kabilecek fireler
de hesaplanmal›d›r.
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de yaz›l› olana nazaran fark tespit
edilmesi, bu defter kay›tlar›n›n gerçe¤i yans›tmad›¤›n› gösterir. Bu ise
VUK’unun 30 uncu maddesi uyar›nca
vergi matrah›n›n re’sen takdirini gerektiren bir nedendir. Bu bak›mdan
rand›man yöntemi ile bulunan matrah fark›n›n yerinde olup olmad›¤›
araflt›r›larak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu yola baflvurulmadan rand›man incelemesi yoluyla
hesaplanan üretim fark›n›n defter ve
belgelerin ihticaca salih olmad›¤›n›
gösteremeyece¤ini ve dolay›s›yla
re’se tarh nedeni olamayaca¤›n› söylemek (Dan›fltay Kararlar› Ü.D. E, No,
1995/4118, K, No, 1996/4360, Lebil
Yalk›n VUK, Cilt C, S›ra No 328’deki
28.3.1995 gün ve E.No: 1994/981,
K. No:1995/216 Say›l› Vergi Mahkemesi Karar›.) 10 yasal yönden isabetli
de¤ildir” fleklinde karar vermifltir (Dan›fltay, Ü.D. E, No, 1995/4118, K,
No, 1996/4360, Lebil Yalk›n VUK,
Cilt C, S›ra No 328). Dan›fltay’›n yayg›n görüflü bu do¤rultudad›r (Dan›fltay Kararlar›, DVDDGK, E.No: 1998/284,

K.No:1999/253; DVDDGK, E. No:
1996/218, K.No: 1998/31; DVDDGK,
E.No: 1999/167, K.No:1999/499;
D7.D, E. No:2000/786, K.No: 2003/488;
D.7.D. E.No: 2001/350, K.No:2004/572;
D.7.D. E.No: 2001/1486, K.No:2004/682,
malihaber.com.tr/eriflim 30/11/2006.).
Dan›fltay bir baflka olayda ise
“VUK’unun 30 uncu maddesinde öngörülen re’sen vergi tarh›na iliflkin
hükmün uygulanmas›, belirtilen madde ile idareye verilen yetki ve görevin
eksiksiz yerine getirilerek vergi matrah›n›n tamamen veya k›smen defter, kay›t ve belgelere dayan›larak
saptanmas›na olanak bulunmad›¤›
hususunda sa¤l›kl› tespitlerin yap›lm›fl
olmas› kofluluna ba¤l›d›r. Bu tür tespitlerin bulunmamas› halinde tahmin
ve kanaate dayal› hesaplamalarla verginin re’sen tarh edilmesi mümkün
de¤ildir. Bu itibarla re’sen tarh yoluyla vergileme yap›labilmesi için
VUK’unun 30 uncu maddesinde belirtilen koflullar›n gerçekleflti¤inin bir
karineye dayan›lmadan, aç›k ve kesin
olarak ortaya konulmas› gerekir.

10 28.3.1995 gün ve E.No: 1994/981, K. No:1995/216 Say›l› Vergi Mahkemesi Karar›. Vergi
mahkemesi söz konusu karar›nda yer alan gerekçesinde “re’sen takdir nedenlerinin varsay›ma
dayal› olarak de¤il kesin ve aç›k biçimde ortaya konulmas› gerekti¤i, kendine özgü hesaplama
yöntemiyle, varsay›m ve olas›l›klarla ve oranlama suretiyle dönem has›lat› belirlenerek re’sen
tarhiyat yap›lmas›n›n mümkün olamayaca¤›na hükmetmifl, ancak söz konusu Vergi Mahkemesi
karar› rand›man yöntemi ile bulunan matrah fark›n›n yerinde olup olmad›¤› konusunda araflt›rma
yap›lmadan verildi¤i ve dolay›s›yla eksik incelemeye dayal› oldu¤u ileri sürülerek temyiz edilmifltir.
Temyiz neticesinde ise Dan›fltay taraf›ndan oy çoklu¤u ile bozulmufltur.
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Olayda inceleme eleman› taraf›ndan
iflletmenin u¤rafl konusuna iliflkin mal
girifl ve ç›k›fllar› yönünden rand›man
hesaplamalar› yap›larak bulunan sonuçlar, iflletme kay›tlar› ile karfl›laflt›r›larak re’sen takdir sebebi yarat›lm›flt›r. Ancak davac›n›n defter ve belgelerinin noksan, usulsüz ve karmafl›k
oldu¤una dair baflkaca aç›k ve inand›r›c› bir tespit ve hukuken geçerli deliller ortaya konulmad›¤›ndan, olayda
Kanunda öngörülen anlamda bir
re’sen tarh nedeninin varl›¤›ndan söz
edilemez. Salt rand›man incelemesi
sonucu bulunan matrah fark› üzerinden re’sen vergi tarh› yoluna giderek
yap›lan tarhiyatta isabet görülmemifltir” fleklinde karar vermifltir (Dan›fltay
Kararlar› D.D. E, No, 1998/1171, K,
No, 1998/3388, Lebil Yalk›n VUK,
Cilt C, S›ra No 390. Benzer bir baflka
karar için bkz., D. 4. D. E.No:1989/000912.
K.No:1992/000162, Dan›fltay Kararlar› Dergisi, Say›, 86, Sayfa: 230,
(C) 2000, Corpus, CD-Medya).
Görüldü¤ü gibi Dan›fltay ilk olayda
rand›man yöntemi ile bulunan mat-

rah fark›n›n yerinde olup olmad›¤›
araflt›r›larak sonucuna göre karar verilmesi gerekti¤ine, bir baflka ifade ile
rand›man incelemesi neticesinde bulunan matrah farklar›n›n re’sen tahiyat konusu yap›labilece¤ine hükmederken, ikinci olayda ise “tahmin ve
kanaate ya da karineye” dayal› hesaplamalarla re’sen tarhiyat yap›lamayaca¤›na, tarhiyat›n dayana¤›n›n
aç›k ve kesin olarak ortaya konulmas› (Danifltay 9. D. 2002) 11 gerekti¤ine hükmetmifltir. Bir baflka ifadeyle
Dan›fltay ikinci karar›nda ilkinin ve
yayg›n kanaatinin aksine rand›man
hesaplamalar› yap›larak bulunan sonuçlar›n (salt rand›man incelemesi
sonuçlar›n›n), baflkaca aç›k ve inand›r›c› bir tespit ve hukuken geçerli delillerle desteklenmedi¤i takdirde re’sen
tarh nedeni yap›lamayaca¤›na hükmetmifltir.
Dolay›s›yla Dan›fltay ikinci karar›nda
rand›man incelemesini, maddi olmaktan ziyade tahmin ve kanaat unsurlar›n›n a¤›rl›kta oldu¤u sonuçlar do¤uran bir yöntem olarak kabul etmifl ve

11 Dan›fltay’a göre re'sen tarh yoluyla vergileme yap›labilmesi için, Vergi Usul Kanunu'nun 30. maddesinde belirlenen koflullar›n gerçekleflti¤inin bir karineye dayan›larak de¤il, aç›k ve kesin olarak
ortaya konulmas› gerekir. Bkz., Dan›fltay 4. Dairesi'nin 25.2.1997 tarihli ve Esas No: 1996/630
ve Karar No: 1997/635, Yaklafl›m Dergisi, Y›l: 5 Say›: 56 A¤ustos 1997 Sayfa: 112; Dan›fltay,
D.D. E, No, 1998/1171, K, No, 1998/3388, Lebil Yalk›n VUK, Cilt C, S›ra No 390; Dan›fltay,
VDDGK. E, No, 1999/335, K, No, 2000/98, Lebil Yalk›n VUK, Cilt C, S›ra No 422. Dan›fltay’›n
“tahmin ve kanata” dayal› matrah fark› bulunmas›n›n yerinde olmad›¤› yönünde verilmifl baflka
kararlar› da mevcuttur.
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bunun ise defter ve belgelerin aç›k
olarak ihticaca salih olmad›¤›n› gösteremeyece¤ine bir baflka ifade ile tek
bafl›na resen tarhiyat konusu yap›lamayaca¤›na kanaat getirmifltir.
Rand›man incelemesinin resen tahiyat konusu yap›l›p yap›lamayaca¤›
noktas›nda baflka görüfllerde mevcuttur. Bunlardan bir k›sm› Dan›fltay’›n ilk karar› yönünde iken (lehte
görüfl), bir baflka ifade ile rand›man
incelemesine dayanarak resen tarhiyat yap›labilece¤i yönünde iken bir
k›sm› ise Dan›fltay›n ikinci karar›nda
ifade etti¤i gibi tek bafl›na rand›man
incelemesinin resen tarhiyat konusu
yap›lamayaca¤› (aleyhte görüfl) yönündedir.
Aleyhte olan görüfle göre “VUK’unun
30 uncu maddesine göre re’sen tarhiyat yap›labilmesi için, öncelikle defter ve belgelerin incelenmesi, bu kay›t ve belgelerde vergi matrah›n›n
do¤ru ve kesin olarak tespitini engelleyen noksanl›k, usulsüzlük ve kar›fl›kl›klar bulunuyorsa bunlar›n aç›k olarak ortaya konmas› gerekmektedir.
Rand›man hesaplamas› yoluyla iflletmenin kay›tlar›n›n do¤ru bir vergi incelemesine uygun olmad›¤›n› söylemek ve bu flekilde bulunan matrah
fark› üzerinden vergi hesaplamak
GVK’unun 1 inci maddesinde yer

alan “gerçek gelirin vergilendirilmesi”
yolundaki ilkeye ayk›r› olacakt›r” (Dan›fltay, D.D. E, No, 1998/1171)12.
Lehte olan bir görüfle göre: “Rand›man incelemesine flartlar elverdi¤i ölçüde baflvurulur. Her rand›man incelemesinde, standart rand›man oranlar›, fireler vb. faktörler nazara al›n›r.
fiüphe yok ki, buradaki hesaplamalarda baz› verilerden faydalan›lacakt›r.
Bu veriler mükelleflerin defter, belge
ve ifadeleri ile resmi kurulufllar›n belgelerinden ç›kar›lmaktad›r. ‹flin tabiat› budur ve bu bir hesaplama yöntemidir. Bu durumdaki bir fark için "tahmin ve kanaate dayal›"d›r yorumunun yap›lmas› ne derece do¤rudur.
Rand›mana dayal› matrah fark›nda
re'sen tarhiyat yap›lamazsa ne yap›lacakt›r” (Befle, 1991).
Lehte olan bir baflka görüfle göre
de:”VUK’unun 30 uncu maddesinde
say›lan re’sen tarh nedenlerinin varl›¤›n›n, özellikle de defter ve belgelerin ihticaca salih olmad›¤› yönündeki
iddialar›n her türlü inceleme usulüyle
ortaya ç›kar›lmas› mümkündür. Dolay›s›yla söz konusu madde hükmünü
olabildi¤ince genifl yorumlamak gerekir. Bu nedenle sadece ilk bak›flta görülebilen muhasebe hatalar› ve vergi
hilelerinin varl›¤›n› defter ve belgele-

12 Benzer düflünceler için ayr›ca bkz., 28.3.1995 gün ve E.No: 1994/981, K. No:1995/216 Say›l›
Vergi Mahkemesi Karar›, Lebil Yalk›n VUK (föy), Cilt C, 328 S›ra No’lu Dan›fltay Karar›.
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rin ihticaca salih olmamas›n›n nedeni
saymak bunlar›n d›fl›nda kalan ancak
iflletmenin dinamik durumunun analizi, yani iflletmenin iktisadi, mali analizleri (teknik ve ekonomik verimlilik
ve rand›man) yönünden incelenmesi
ve bu konudaki standartlara göre k›yaslama yap›lmas›yla ortaya ç›kan
ekonomik gerçeklere ayk›r› sonuçlar›
re’sen takdir nedeni saymamak 30
uncu maddenin konulufl amac›na ayk›r›d›r (Dan›fltay, 1995/4118) 13.
7. SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME
Rand›man incelemesi vergiyi do¤uran olay›n gerçek mahiyetinin ortaya
ç›kar›lmas›nda kullan›lan bir vergi inceleme tekni¤idir ve genel olarak
üretim ile üretim faktörleri aras›ndaki
hem miktar hem de de¤er itibariyle
olan iliflkileri kavrar. Bir baflka ifade
ile rand›man incelemesi belirli miktar
ve kalitedeki ham maddeden belirli
üretim vas›ta ve koflullar›yla belli miktarda mamul madde ve yard›mc›
madde üretilebilece¤i gerçe¤ine dayan›r (Dan›fltay, D.D. E, No,
1995/4118, K, No, 1996/4360). Bu
ise rand›man incelemelerini vergi ile
ilgili muamelelerin gerçek mahiyetinin ortaya ç›kar›lmas›nda kan›t olarak
kullan›lmaya elveriflli bir teknik haline

getirmektedir (Dan›fltay, 7.D. E, No,
2000/7856).
Rand›man incelemelerinde kanunen
tutulmas› zorunlu olan defterler ve
düzenlenmesi gereken belgeler
önemli bir yere sahiptir. Çünkü rand›man hesaplamalar›n›n özünü yükümlünün defter ve belgelerinden ç›kart›lacak kay›tlar oluflturacakt›r. Defter
ve belgelerin yan›nda, kapasite raporlar›, Odalardan, mesleki kurulufllardan ve mükellefin bizzat kendisinden al›nacak bilgiler ile ayn› üretim
konusunda faaliyet gösteren iflletmelerin imalat hesaplar› veya bu iflletmelerden al›nacak bilgiler de rand›man
incelemelerinde baflvurulacak di¤er
araçlard›r. Bunlara iflletmede yap›lacak fiili tespitler ile banka hesap hareketlerini de eklemek mümkündür.
Ancak bu takdirde yap›lacak rand›man hesaplamalar› baflar›l› sonuçlar
verir.
Rand›man incelemeleri s›ras›nda firelerin de mutlaka göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir. Zira maliyetlerde yap›lacak de¤iflikliklerde firelerin yüksek gösterilme olas›l›¤› her
zaman mümkündür.
Bu sebeple vergi incelemeleri s›ras›nda üretimde kullan›lan hammadde-

13 Ayn› düflüncelerin tekrarland›¤› çok say›da Dan›fltay karar›ndan biri için bkz., DVDDGK, E.
1996/218, K. 1998/31, www.malihaber.com.tr/eriflim 30/11/2006.
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ler, enerji sarfiyat›, firman›n üretim
teknolojisi vb nin yan›nda üretimde
ortaya ç›kan firelerin de göz önünde
bulundurulmas› (birer veri olarak kullan›lmas›) flartt›r (Befle, 1991) 14.
Rand›man incelemeleri üretilen mamul miktar›ndan yola ç›karak bunun
için sarf edilmesi gereken hammadde miktar›n›n bulunmas› fleklinde yap›labilece¤i gibi sarf olunan hammadde miktar›na fire oranlar› uygulamak suretiyle üretilmesi gereken mamul miktar›n› bulunmas› fleklinde de
yap›labilir. Ancak ikinci durumda ölçü
biriminin ayn› olarak al›nmas› rand›man incelemesinin s›hhati aç›s›ndan
büyük öneme sahiptir.
Rand›man incelemesi sonucunda bulunan has›lat ile defter kay›tlar›nda
gösterilen has›lat aras›nda fark bulunmas› halinde bu durum defter kay›tlar› ve bunlarla ilgili vesikalar›n, ver-

gi matrah›n›n do¤ru ve kesin olarak
tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve kar›fl›k oldu¤unun (ihticaca salih bulunmad›¤›n›n)
göstergesi olarak kabul edilir ve aksi
ispatlanmad›kça (Dan›fltay. 7. D.
E.No: 2000/7876) re’sen tarhiyat konusu yap›l›r. Bir baflka ifadeyle mükellefin iflyeri veya imalathanesinin de
koflullar› dikkate al›narak yap›lan verimlilik incelemesi sonucunda tutulmas› zorunlu defterlerde yaz›l› olana
nazaran fark tespit edilmesi ve bu
fark›n mükellefçe hakl› sebeplerle
izah edilememesi, defter kay›tlar›n›n
gerçe¤i yans›tmad›¤›n› gösterir. Bu
ise VUK’unun 30/4 üncü bendi uyar›nca re’sen takdiri gerektiren bir nedendir (Dan›fltay, D.D. E, No,
1995/4118) 15. Aksi bir yaklafl›m tarz› vergi inceleme tekniklerinin, özellikle de rand›man incelemelerinin anlams›z
oldu¤u sonucunu do¤urur ki böyle bir

14 Fire ve zayiat oranlar›n› tespiti rand›man incelemelerinde son derece önemlidir. Bu itibarla
rand›man incelemelerinin s›httati aç›s›ndan rand›man ve fire oranlar›n›n Maliye ve Gümrük,
Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl›klar› ile mükelleflerin ba¤l› oldu¤u meslek kurulufllar› aras›nda ortaklafla tespitinde yarar bulunmaktad›r. Bu tespitin yap›lmas›n›n flu yararlar› olacakt›r. 1. Mükelleflerin hangi rand›man oranlar›na göre çal›flacaklar›n› bilmeleri, ayn› faaliyet
dal›nda çal›flan iflletmeler aras›nda haks›z ve vergisiz kazanç sa¤lanmas› asgari ölçüye inebilecektir. 2. Vergi incelemeleri s›ras›nda inceleme elemanlar›n›n elinde kabul edilmifl doneler bulunacak,
böylece bilgi istemek üzere çeflitli mercilere baflvurulmas› ve bu yüzden incelemenin uzamas›
önlenecek ve bu surette vergi denetiminin etkinli¤i art›r›lm›fl olacakt›r. 3. ‹nceleme elemanlar›n›n
tenkit edece¤i husus rand›man ile ilgili ise, mükellefin bunun önceden tespit edildi¤ini bilmesi ya
da bilmiyor ise bilgi edinmesi yarg› mercilerine gereksiz müracaatlar› engelleyece¤i gibi bu mercilerin gereksiz yere ifl yükü alt›nda b›rak›lmalar›n› da önleyecektir”. fieklinde bir görüfl için bkz.,
Befle, a.g.e., vdcd/2003.
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anlay›fl›n vergi hukukunda yeri yoktur 16
Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta fludur ki, Dan›fltay’›n ikinci
karar›nda ifade edildi¤i gibi rand›man incelemelerinin gerçek ve sa¤lam verilerden çok tahmin ve kanat
unsurlar›na dayanmas› ya da üretim
aflamalar›ndaki fire ve zayiat oranlar›n›n
dikkate almamas› vb sa¤l›kl› bir inceleme yap›lmas›n› engelleyecek durumla-

r›n bulunmas› halinde pekala rand›man
incelemesine dayanarak re’sen tarhiyat
yap›lmas› mümkün olmayacakt›r (Dan›fltay 9.D. E.No:1998 /003375, K.No:
2000/000365) 17. Bir baflka ifadeyle
rand›man incelemelerinin re’sen tarhiyat konusu yap›labilmesi için; nas›l yap›ld›¤› (DVDDGK, E.No, 2005/102)18,
hangi verilerin dikkate al›nd›¤›, fire ve
zayiatlar›n göz önünde bulundurulup
bulundurulmad›¤›, üretim hakk›nda

15 “Günümüzde rekabet esas›na dayanan ve iflletmelerin birbirlerini verimlilik aç›s›ndan devaml›
gözetim alt›nda tuttu¤u serbest piyasa ekonomisinde standart rand›man (normal üretim
koflullar› içinde elde edilmesi mümkün olan rand›man/gerçek üretim miktar›) ölçülerinin alt›nda
kal›nd›¤› iddias›na çok özel koflullar d›fl›nda itibar edilmemektedir. Bu sebepledir ki, standart
rand›man oranlar› ile kanunen tutulmas› zorunlu defterlerde kay›tl› miktar aras›nda izah› ve telifi
kabul olmayan bir fark bulunmas› halinde bir k›s›m sat›fl has›lat›n›n kay›t d›fl› b›rak›ld›¤› ve böylece
defter kay›tlar›n›n do¤ru bir vergi incelemesine olanak vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve
kar›fl›k oldu¤u kabul edilmektedir” yönünde bir görüfl için bkz., deki Dan›fltay Savc›s›’n›n
Düflüncesi. Ayn› düflüncelerin tekrarland›¤› bir baflka karar için ayr›ca bkz., DVDDGK, E.
1996/218, K. 1998/31, www.malihaber.com.tr/eriflim, 30/11/2006.
16 Defter ve belgeleri usulüne uygun olan mükellefler ilk görünüfl karinesinden yararlan›rlar. Ancak
bu durum onlar›n incelenmeyecekleri anlam›na gelmez. Zira defter ve belgeleri usulüne uygun
olmakla birlikte yap›lan inceleme neticesinde mükelleflerin vergiyi do¤uran olayla ilgili ifllemlerinin, iktisadi, ticari ve teknik icaplara veya olay›n özelli¤ine göre normal ve mutad olana uygun
bulunmamas› halinde, bu durumun aksinin mükellefler taraf›ndan izah ve ispat edilmesi flartt›r.
Aksinin ispatlanamamas› re’sen takdiri gerektiren bir nedendir.
17 Nitekim Dan›fltay bir baflka karar›nda, rand›man incelemesi yönteminin “gerçek gelirin”
kavran›lmas›nda kuflkuya yer vermeyecek tespitlere imkan verdi¤i takdirde kullan›labilecek bir yol
oldu¤una, kesilen hayvanlar›n kesin karkas a¤›rl›klar› bilindi¤i takdirde rand›man incelemesi
yap›labilece¤ine, aksi takdirde hayvanlar›n a¤›rl›klar› bilinmeden rand›man incelemesi yoluyla
matrah fark› tesis edilemeyece¤ine hükmetmifltir.
18 Örne¤in Dan›fltay bir karar›nda rand›man incelemesi yoluyla matrah fark›n›n bulunmas›nda izlenen “yöntemin” hukuka uygun olup olmad›¤›n›n “bilirkifli” incelemesi yoluyla tespit edilmesi
gerekti¤ine hükmetmifl ve haz›r beton üretiminde kullan›lan temel girdilerden (çimento, su agrega gibi) hareketle yap›lacak rand›man incelemesinin özel ve teknik bilgiyi gerektirmesinden dolay›
bilirkifli incelemesi yapt›r›lmamas›nda hukuka uygunluk görmemifltir. DVDDGK, E.No, 2005/102,
K.No: 2005/218, www.malihaber.com.tr/eriflim, 30/11/2006. Dan›fltay’›n tu¤la imalat›
iflletmesi hakk›nda yap›lan rand›man incelemesi s›ras›nda verdi¤i benzer bir baflka karar için bkz.,
DVDDGK, E.No, 1999/167, K.No: 1999/499, www.malihaber.com.tr/eriflim, 30/11/2006.
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yükümlü beyanlar›na hangi oranda
de¤er verildi¤i, benzer iflletmelerdeki
rand›manlarla mukayese imkan› olup
olmad›¤› vb hususlar›n (DVDDGK,
E.No, 1999/167) 19 göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir.
Dolay›s›yla bu noktadan bak›ld›¤›nda
Dan›fltay’›n ikinci karar›n›n aksine,
rand›man incelemesinin usulüne uygun olarak yap›l›p yap›lmad›¤›na kanaat getirilmeden, incelemede yöntem ve uygulama hatas› bulunup bulunmad›¤› yönünde bir araflt›rma yap›lmadan, yükümlü iddialar› ve inceleme raporundaki veriler karfl›laflt›r›lmadan (Dan›fltay, D.D. E, No, 1995/4118),
tek bafl›na rand›man incelemesine
dayanarak re’sen tarhiyat yap›lmas›na imkan yoktur demek VUK’unun
30 uncu maddesi hükmüne ayk›r› düflecektir.

Netice itibariyle rand›man incelemesine dayanarak re’sen tarhiyat yap›lmas› VUK’unun 3, 30 ve 134 üncü
maddeleri hükmü karfl›s›nda mümkündür. Ancak bunun için yukar›da
söylenenlere ilave olarak seçilen yöntemin bilimsel ve incelenen sektör
aç›s›ndan genel kabul görmüfl esaslara dayanmas›, kullan›lan verilerin yasal defter ve belgelerden ve varsa harici karinelerden yararlan›larak sa¤l›kl› bir flekilde ç›kart›lmas›, fire oranlar›n›n sektör itibariyle ve kullan›lan teknolojiye (Dan›fltay 3.D. E.No:1989/003753,
K. No:1990/000295) 20 uygun olarak saptanm›fl olmas› son derece
önemlidir. Bütün bunlara ilave olarak
rand›man hesaplamalar›n›n öncelikle
üretimde kullan›lan ana girdilerden
(ham madde) hareketle yap›lmas›,
yard›mc› maddeler ve enerji gibi veri-

19 Dan›fltay bir karar›nda rand›man incelemesi yap›l›rken, iflletmenin “kapasitesi”, kullan›lan
“teknoloji” ve tüm “temel girdilerin” (örne¤in tu¤la iflletmesinde elektrik ve kömürün
yan›nda toprak ve iflgücünün üretimdeki pay›n›n da dikkate al›nmas› gibi) göz önüne
al›nmas› gerekti¤ine hükmetmifltir. Bir baflka karar›nda da iflletmenin “dönem bafl› ve
dönem sonu stoklar›”, “y›l içi hammadde”, “yar› mamul” ve “yard›mc› madde” al›fllar› ile
“üretim teknolojisi” ve di¤er üretim araçlar›n›n göz önünde bulundurulmas› gerekti¤ini
belirtmifltir. DVDDGK, E.No, 2005/102, K.No: 2005/218, www.malihaber.com.tr/eriflim,
30/11/2006.
20 Nitekim Dan›fltay bir karar›nda iflletmenin teknolojik yap›s›, üretimde kullan›lan di¤er girdiler ve hammadde farkl›l›klar› nedeniyle meydana gelebilecek fire ve zayiatlar›n iflletmeden
iflletmeye ve çeflitli üretim dönemlerine göre de¤iflebilece¤ine hükmetmifltir. DVDDGK,
E.No, 1999/167, K.No: 1999/499, www.malihaber.com.tr/eriflim, 30/11/2006.
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lerle de desteklenmesi 21, uyuflmazl›klar›n yarg› yerlerinde idarenin lehine sonuçlanmas›na katk› sa¤layacakt›r. Aksi takdirde bir iki hammaddeden hareketle ya da tahmin ve kanaate dayal› olarak yap›lacak rand›man incelemelerinin vergiyi do¤uran olay›n gerçek durumunun ortaya ç›kar›lmas› noktas›nda
hukuki dayana¤› bulunmayacakt›r.
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21 Dan›fltay farkl› tarihlerde verdi¤i kararlarda kay›t d›fl› has›lat bulunup bulunmad›¤› saptan›rken,
sadece “elektrik” tüketiminin göz önüne al›namayaca¤›, bunu d›fl›nda kalan toprak, kömür,
emek gibi tüm girdiler ile teknoloji üretim kapasitesi ve d›fl kaynakl› ekonomik ve sosyal olaylar›n
da dikkate al›nmamas› gerekti¤ine hükmetmifltir. Benzer bir baflka olayda da mükellefin iflletti¤i
lokantada tüketilen temel girdi maddeleri olan et, ya¤, pirinç, sebze, meyve miktar› saptanmadan sadece sat›n al›nan “ekmek” miktar›ndan hareketle yap›lan has›lat hesaplamas›na göre
bulunan matrah fark› üzerinden tarhiyat yap›lamayaca¤›na hükmetmifltir. Dolay›s›yla elektrik
enerjisi vb nin rand›man incelemelerinde kullan›lmas› halinde olayla iliflkisinin aç›k bir flekilde
kan›tlanmas› zorunludur. Ancak bu takdirde re’sen tarhiyata konu olabilirler. Nitekim Dan›fltay
bir karar›nda iflletmenin elektrik sayac›ndan okunan elektrik enerjisi miktar› ile fiili üretimle saptanan ve olabilecek tüm enerji kay›plar› da dikkate al›narak hesaplanan elektrik enerjisi aras›da
çok büyük bir fark oldu¤u ve bu fark›n hukuken geçerli belgelerle de kan›tlanamad›¤› gerekçesiyle elektrik enerjisi hesaplamalar›na dayal› olarak yap›lan re’sen tarhiyat yap›lmas›n› yerinde
bulmufltur. Bkz., D.7.D. E.No:2001/350, K. No:2004/572, www.maliye.com.tr/eriflim,
30/11/2006.
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SPONSORLUK HARCAMALARININ
ÖNEM‹ VE VERG‹SEL BOYUTU
THE IMPORTANCE AND TAX ASPECTS OF
SPONSORHIP EXPENDITURES
Yrd. Doç. Dr. Keramettin TEZCAN *
ÖZ
loballeflmenin bir sonucu olarak iflletmeler art›k ürettikleri ürünler ile
de¤il, topluma katt›klar› de¤erler ile ön plana ç›kmaktad›rlar. Günümüzde flirketlerin, topluma ve çal›flanlar›na karfl› olan sayg›s›n› ifade
eden sosyal sorumluluklar›n› yerine getirirken kulland›klar› en önemli araçlardan birisi “sponsorluk”tur. Ço¤u zaman reklam ya da ba¤›fl ile kar›flt›r›lan
sponsorluk; flirketlerin spor, kültür, sanat, sa¤l›k, e¤itim ve sosyal alanlarda
toplumsal yararlar yaratmalar›na katk›da bulunarak, kendilerini tan›tmalar›n›
sa¤lamaktad›r. Sponsorlukla sat›fl› do¤rudan etkileyecek ürün odakl› pazarlama veya farkl› alanlarda topluma yarar sa¤layarak flirkete imaj ve sayg›nl›k
kazand›rma hedeflenmektedir.Ülkemizde devletin, vergi yasalar›nda yer alan
vergi kolayl›klar›yla, spor konusunda oldu¤u gibi, e¤itim, sa¤l›k, sanat gibi temel sosyal konular› desteklemektedir.

G

Anahtar Kelimeler: Sponsorluk, Sosyal Sorumluluk, Spor, Kültür ve Sanat
Faaliyetleri Sponsorlu¤u, ve Sponsorluk Harcamalar›n›n Vergilendirilmesi
ABSTRACT
As a result of globalization, organizations are supposed to create value for
both their customers and society in a broader perpective. Nowadays sponsorship activities are important strategic tools for corporation to meet the requirements of social responsibilities against primary and secondary stakeholders. Comparing with advertisement and charity, the concept of sponsors* Çukurova Üniversitesi ‹.‹.B.F. Mali Hukuk Ö¤retim Üyesi
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hip has very distinctive features.Main
purpose of corporate sponsorship is
to provide opportunities for organization to built successful public relations and corporate image. In this
context, corporations make monetary and other kind of contributions
for activities which create value added for society, such as cultural,
sportive, public health, environment,
educations, etc. As happened in
sport, Government can motivate corporate sponsorships by allowing tax
deduction and incentives to improve
poor quality public services in areas
such as education and public health
etc. ‹n Turkey.
Key Words: Sponsorship, Social Responsibility, Sport, Culture, Sponsorship of Art Facilities, and Taxation of
Sponsorship Expenditures.
I. G‹R‹fi
Sponsorluk, iflletmelerin ola¤an aktivitelerinin do¤rudan bir bölümü olmayan, iflletmelerin imaj›n› gelifltirmek, markalar›n tan›l›rl›¤›n› art›rmak
yada do¤rudan ürünlerin/hizmetlerinin pazarlanmas›n› sa¤lamak için ticari yararlar elde edebilece¤i faaliyetlere/olaylara finansal ve materyal
deste¤i sa¤layan ticari bir yat›r›md›r
(Witcher,1991:14-15; Javalgi vd.,1994, 48).
Sponsorlukla gerçekleflmesi olana¤›
bulunmayan pek çok etkinlik yap›labilmektedir. Sponsorlu¤un söz konuKas›m
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su olmad›¤› durumda kimi etkinlikler
ya hiç gerçekleflmemekte ya da düzeyi çok düflük kalmaktad›r. Rekabet
güçlerini art›rmak ve korumak için
spordan sa¤l›¤a, sanattan e¤itime
kadar tüm alanlarda sponsor iflletmelerin say›s›nda giderek bir art›fl görülmekte ve sponsorluk önemli bir yat›r›m haline gelmektedir.
Sponsorlukta bir olay›n düzenlenmesi, giderlerinin üstlenilmesi söz konusudur. Sponsorluk mal›, hizmeti ya
da kurumu bir e¤lence /dinlence etkinlik ortam›yla ba¤daflt›r›ld›¤›ndan,
hedef kitleyi etkileyip markay› güçlendirerek hedef kitlede güven duygusu oluflturur. Sponsorluk, tarihsel
süreç içerisinde, aristokrasinin ve saray dünyas›n›n üstlendi¤i “sanat› destekleme” ifllevinin bir uzant›s›d›r. ‹flletmeler kendilerini topluma yans›tmada, mal ya da hizmetlerini pazarlamada sanata yönelmektedir. Sözgelimi, otomobil reklamlar›nda Rock
müzik yerine klasik müzik, opera kullan›m› hemen akla gelen ilk örnek
olarak verilebilir (Akyürek, 1998:5-10).
Global medya olgusunun do¤uflu ile
birlikte sponsorluk, iflletmelere yeni
f›rsatlar sunmaya bafllam›flt›r. Global
düzeyde izlenen sportif etkinliklere
ve bu etkinliklerde yer alan dünyaca
tan›nan sporculara sponsor olunmas›
flirketlere bu etkinliklerle ve sporcularla iflletme adlar›n›n, marklar›n›n
iliflkilendirilmesi olana¤›n› sunmakta-
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d›r. Televizyonlarda yay›nlanan dünya kupas› karfl›laflmalar›nda sporcular›n omuzlar›na ve s›rtlar›na marka adlar›n›n yap›flt›r›lmas› karfl›l›¤›nda
sponsor olunmas› Hitachi, Kodak,
Siemens ve Volvo gibi iflletmelere
global pazarlarda önemli bir tan›nma
olana¤› sa¤lam›flt›r (Johanson,
1990:476-477).
Bu çal›flmada, genel bir yaklafl›mla
sponsorluk ve özellikle sporun sponsorlu¤unun vergi kolayl›klar›yla desteklenmesinin önemi üzerinde durulacakt›r. Çünkü, sponsorluk konusunda finansal yard›mlar›n vergisel boyutunu belirlemekte hala bir problem
olarak görülmektedir.
II. SPONSORLU⁄UN TÜRLER‹,
ÖNEM‹ VE YARARLARI
Sponsorluk, iflletmelerin yard›m kurulufllar›na ba¤›flta bulunmas›ndan oldukça farkl›l›k göstermektedir. ‹flletmelere ba¤›flta bulunurken iflletmeler
bu eylemlerinden dolay› direkt bir
ekonomik ç›kar beklemezken, sponsorlukta önceden iyi tan›mlanm›fl baz› ekonomik yararlar› elde etmeyi
umarlar (Javalgi, Gross, Lampman,
1998, 47). Sponsorluk temelde ticari
faaliyet endeksli olup, hay›r ve kamu
yarar› ikinci plandad›r .
Özel olaylar için flirket sponsorlu¤u,
ürün promosyonunun önemli bir parças› olarak pazarlama literatüründe
yayg›n bir flekilde kullan›lmaktad›r.
Hakemli Yaz›lar
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Özellikle spor etkinliklerinin sponsorlu¤u, önemli ve etkin bir promosyon
arac›d›r (Siegel, 2001, 1102). Formula 1 otomobil yar›fl›, binicilik, tenis
v.b. sporlar›n düzenlenme giderleri
ve ödülleri gibi bir çok etkinlik sponsorluk sayesinde gerçeklefltirilebilmekte bu yolla etkinlikler, milyonlarca kifliye ulaflarak, halka aç›k bir duruma gelmektedir (Akyürek, 1998,13).
Görsel ve bas›l› yay›n organlar›nda
spor bölümlerinin önemli bir yere sahip olmas› spor sponsorluklar›n›n
desteklenmesi, di¤er sponsorluk
alanlar›na göre daha yo¤undur (Mullin, 1993, 21). Dünyada otomobil yar›fl›, yüzme, bisiklet, tenis, atletizm,
snowboard, rüzgar sörfü, da¤c›l›k,
basketbol, futbol, tek kiflilik dünya
gezisi spor sponsorlu¤u uygulamalar›
yayg›nd›r. Spordan sonra en fazla
sponsorluk deste¤i, baflta müzik ve
tiyatro olmak üzere opera, konser,
bale, kiflisel sanat, sergi, ödül da¤›t›m› gibi sanat-kültür alanlar›na yap›lmaktad›r (Akyürek, 1998, 13-17).
Geliflmekte olan ülkelerde kurumsal
amaçlara ba¤l› kalmadan e¤itim ve
araflt›rma burslar›, yar›flmalar, kürsü
aç›lmas›, sempozyum ve kongrelere
destek gibi de¤iflik uygulamalar e¤itime yönelik sponsorluk uygulamalar›d›r. Sponsorlu¤un di¤er bir çeflidi
televizyon ve radyo yay›nlar› deste¤idir.
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Genel anlamda sponsorluk, flirketler
ve markalar› için ulafl›lmas› arzulanan
potansiyel müflterilerle önemli ve etkin iletiflim kurma olanaklar› sa¤lamaktad›r (Morse, 1995, 420). Sponsorluk harcamalar›, pazarlamadaki
iletiflim karmas›n›n önemli bir bilefleni
olarak promosyon bütçelerinin %1015’ine ulaflmaktad›r (Harrell, Frazier,
1996, 329). ‹flletmelerin sponsorluk
harcamalar›n›n giderek artmas›nda;
“‹flletmelerin adlar›n›n ve markalar›n›n sponsor olunan özel sanatsalsportif olaylarla iliflkilendirilmesiyle
ortak ilgi alan›na sahip izleyici kitlelerine ulaflma”, “tüketicilerin sürekli de¤iflen medyatik ilgilerine h›zla uyum
sa¤lama”, “flirket yöneticilerine yat›r›mc›lar›n, çal›flanlar›n ve genel olarak
kamu gibi homojen olmayan ç›kar
gruplar›n›n onay›n› kazanma”, “özel
olaylara sponsor olunmas›, pazarlamac›lara belirli bir co¤rafik alandaki
veya özel yaflam stillerine sahip potansiyel müflteri gruplar›na yönelik
promosyon ve iletiflim etkinliklerini
yo¤unlaflt›rmada hedefleme f›rsat›
sunma” (Morse, 1995, 447). “alkol
ve sigara reklamlar› konusundaki hükümet k›s›tlamalar›”, “görsel ve bas›l›
bas›nda reklam maliyetlerindeki art›fl”, “sportif olaylardaki ve bofl zamanlar› e¤lenceli flekilde geçirmeyi
amaçlayan olaylardaki art›fl”, “sponsorlu¤un etkili oldu¤u konusundaki
delil ve belirtilerin artmas›”, “sponso-
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ru bulunan program, olaylar›n görsel
ve bas›l› bas›nda fazla yer almas›”,
“zapping gibi nedenlerden dolay› klasik medya reklamlar›n›n azalan etkinli¤i” gibi nedenler önem arz etmektedir.
Sponsorluk yöntemi ile do¤ru yap›lan
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
hedef kitleye en k›sa yoldan ve en etkili flekilde ulafl›r. Tüketici, reklam›n
paras› ödenerek yay›nland›¤›n› bildi¤i
için reklama ön yarg›l› yaklafl›rken,
önem verdi¤i konudaki sponsorluklardan daha çok etkilenir. Yap›lan
araflt›rmalar göstermektedir ki, kamuoyu art›k topluma katk›da bulunan flirketlere daha çok itibar etmekte, bu tercihi tüketime de yans›tarak
sat›fllar› artt›rmaktad›r. Çünkü; tüketiciler art›k ürünün kalitesi kadar onu
üreten kurumun imaj›na da önem
vermesi nedeniyle, imaj gelifltirmek
için sponsorluk en uygun iletiflim
araçlar›n›n bafl›nda gelmektedir.
Sponsorluk harcamalar› bu haklar›
kazanmak ve bu haklar› kullanmak
için yap›lan harcamalar olmak üzere
iki kategoriye ayr›l›r. fiirketlerin sponsorluk konusunda ilk yapt›klar› harcamalar, flirketlerin sponsorluk haklar›n›
güvence alt›na almak için yapt›klar›
ödemeleri yans›t›r. Bu harcamalar
içerisinde, haklar› kullanma aktiviteleri için yap›lan harcamalar dahil de¤ildir. Kullan›m ücretleri, ço¤u zaman
sponsorluk haklar›na yönelik orijinal
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ücretlere denktir ya da bunlar› aflar.
Sponsorluklar için ne kadar harcanaca¤›n› planlarken her ikisini de dikkate almak önemlidir. Örne¤in, yap›lan
aç›klamalara göre, FIFA 2002 Dünya
Kupas› resmi sponsorluklar›n›n bedeli
20 ile 28 milyon dolar aras›ndayd›.
Resmi sponsorlardan Adidas, yat›r›mlar›n› tam olarak de¤erlendirebilmek
için kabaca 88 milyon dolar harcad›.
Analiz, etkinlikle ulafl›lmas› istenen
ça¤r›fl›m düzeyi, rakiplerin aktiviteleri
ve böyle bir sponsorlukla sa¤lanacak
potansiyel faydalar1 dikkate al›narak
yap›lmal›d›r (Pickett, 2006).
Sponsorluktan sa¤lanacak bafll›ca
faydalar flunlard›r (Velio¤lu, 2001, 88-89):
_ ‹flletmenin desteklenen mal veya
hizmetin imaj ve prestijini paylaflmas›
_ ‹flletmenin geleneksel kitle iletiflim
araçlar›ndaki y›¤›lmalardan s›yr›labilmesi
_ Gerekti¤inde hedef pazar›n özel dilimlerine (üst gelir gruplar›, yat›r›mc›lar ve özel yaflam biçimine sahip
gruplar) ulaflma
_ Sponsorlu¤un di¤er pazarlama ileti-

flim alt karmas› araçlar›yla ba¤daflt›r›larak sinerjik etki sa¤lama arzusu
_ Sponsorlu¤un do¤al sonucu, sponsor edilen mal yada hizmetle ilgili haberleri iletmek için propaganda yaratmak
_ Tüketicilerin medya al›flkanl›klar›ndaki de¤ifliklik gereksinimlerine cevap verme flans›
_ Toplumun ve çeflitli kamuoyu gruplar›n›n (firma ba¤lant›l› ve firma d›fl›)
olay›n› kazanma
_ ‹letiflim ve promosyon çabalar›n› hedefleyebilme flans› yani artan sat›fllar
Sponsorluk müessesesinin dünya uygulamalar›na bak›ld›¤›nda ekonomik
de¤erlendirmeleri içerisinde, yasal
baz› engellerin afl›lmas›nda dolayl› bir
rol oynad›¤›da görülmektedir. ABD’de
tütün endüstrisindeki büyük iflletmeler, sportif olaylar›n sponsorlu¤unu,
sigara reklamlar›n› yasaklayan Federal yasalar›n arkas›ndan dolaflarak, sigara ve di¤er tütün mamullerini destekledikleri sportif olaylar›n özellikle
motor sporlar›nda televizyonlarda

1 ABD'nin önde gelen kablosuz iletiflim firmalar›ndan birinin reklam›nda, jüri üyelerinin önünde,
arka ayaklar› üzerinde s›çraya s›çraya ilerleyen bir gösteri köpe¤i görüntüleniyordu. Köpek yön
de¤ifltirdi¤inde, arka taraf›na flirketin logosunun kaz›nm›fl oldu¤u görülüyordu. Tam da bu noktada d›fl ses, alayc› bir biçimde "Belki gelecek sene" anlam›nda bir fley söylüyordu. Video, flirketin
bir Nascar yar›fl ekibini destekleme amaçl› çok daha stratejik sponsorlu¤unu vurgulayarak bitiyordu. Bu reklam, sponsorluklar›n, marka fark›ndal›¤›n› art›rmak için bir araç olarak ne kadar
yayg›nlaflt›¤›n› gülünç bir biçimde dile getiriyor, ayn› zamanda yöneticilerin karfl› karfl›ya olduklar›
önemli bir sorunun da alt›n› çiziyordu. Bu sorun, hedefe uygun, az maliyetli ve belki de en önemlisi, flirketin marka stratejisini destekleyen sponsorluk stratejileri gelifltirmektir.
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y e r a l m a s › s u r e t i y l e d o l a y l › III.
o l DÜNYA’DA
a r a k r e k - VE TÜRK‹YE’DE
lam›n› yaparak kullanmaktad›rlar SPONSORLUK HARCAMALARININ
(Siegel, 2001, 1102). Bu aç›dan de- DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
¤erlendirildi¤inde, küresel sponsor- Dünya’da son 10 y›lda sponsorluk sekluk harcamas›n›n afl›r› büyümesine törü h›zla geliflmifl, bu geliflime paralel
katk›da bulunan unsurlar flunlard›r iflletmelerin, pazarlama bütçelerinden
(Jobber ,1995, 453):
sponsorluklara ayr›lan pay› da artm›flt›r.
_ Tütün ve alkol reklam›nda k›s›tlay›- 2000-2001 y›llar› aras›nda dünyada reklam harcamalar› % 5,8 oran›nda artarc› hükümet politikalar›
ken, sponsorluk harcamalar› yüzde 12
_ Artan medya reklam maliyetleri
oran›nda art›fl göstermifl. Amerika'da
_ Artan bofl vakit faaliyetleri ve spor
yay›nlanan IEG Sponsorship Report'a
olaylar› .
göre 2000 y›l›nda dünyada 22 milyar
_ ‹spatlanm›fl sponsorluk kay›tlar›
dolarl›k sponsorluk harcamas› yap›l›r_ Sponsor olaylar›na medyan›n daha ken, tablo 1’ de görülece¤i üzere; 2005
fazla yer vermesi
y›l›nda bu oran %40'lik bir art›flla 30 mil_ Reklamlar bafllad›¤›nda, gürültü ve yar dolara yükselmifl. 2006 y›l›nda ise
televizyon programlar› aras›nda gidip bu rakam›n 34 milyar dolara ulaflmas›
gelerek yap›lan geleneksel medya beklenmektedir. Tüm dünyada flirketlerin sponsorluk faaliyetleri için ay›rd›¤›
reklamc›l›¤›n›n azalan verimlili¤i.
toplam bütçenin söz konusu tutara
ulaflmas› beklenirken, Türkiye'deki2
sponsorluk harcamalar›n›n 800 milyon
dolarla 1 milyar dolar aras›nda gerçekleflece¤i tahmin edilmektedir.
2 Türkiye’de örne¤in, sponsorluk faaliyetleri için 8,5 milyon dolarl›k bir bütçe ay›ran Do¤ufl
Holding'in ‹cra Kurulu Üyesi Semih Yalman: sponsorluklar yoluyla marka bilinirli¤ini art›rman›n
özellikle halka aç›k flirketlerde hisse de¤erini yükseltti¤ine iflaret ederek bu faaliyetler içinde,
Do¤ufl Otomotiv'in trafik, Do¤ufl ‹nflaat’›n su, Garanti Bankas›'n›n basketbol, Do¤ufl Çocuk'un
müzik alan›ndaki projeleri bulundu¤unu belirtmektedir. Bu sponsorluk faaliyetlerine bafllarken 3
y›l boyunca sadece kamuoyu araflt›rmas› yap›p toplumun Do¤ufl Grubu'nu nas›l alg›lay›p, ölçtüklerini, buna göre, 14 ilde 6 bin kifli üzerinde yap›lan anketler, her y›l tekrarlan›p toplan›p kurumdan beklentisinin de¤iflip de¤iflmedi¤inin kontrol edildi¤i, sponsorluk karar›nda toplumun ne bekledi¤i ölçülerek, kamuoyunun talebi, rakipler, faaliyet gösterilen alanlar, flirketin de¤erleri ve
toplumun ihtiyaçlar› göz önüne al›narak yap›lan araflt›rmalardan sonra, Do¤ufl Grubu'nda öne
ç›kan teman›n "çocuk" olmas›na karar verildi¤i bu do¤rultuda farkl› sektörel yaklafl›mlarla sponsorluk projelerinin üstlendi¤ini belirtmifltir.
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Tablo-1 Dünya’da Sponsorluk Harcamalar›
Y›l
Toplam (milyar dolar)
2003
25
2004
28
2005
30
2006
34*
(*öngörülen)
Kaynak: ÇA⁄LAYAN, Ceyda, (2006); Haber: “Türkiye Sponsorluk Kavram›n› Yeniden Keflfediyor.”http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=49727& ForArsiv; Eriflim Tarihi:
20.10.2006

Dünyadaki sponsorluk harcamalar›n 9.5 Milyar Dolarl›k bölümü Amerika'da
gerçekleflmifl. Ayn› dönemde Avrupa'daki sponsorluk harcamalar› da 6.5 Milyar Dolardan 7.4 Milyar Dolara yükselmifltir (afacançocuk, 2006). Sport Business Associates’e göre; Küresel bazda spora ayr›lan sponsorluk harcamalar›
içerisinde futbolun pay›na düflen rakam ise yaklafl›k 8.5 milyar dolard›r. Bu
haliyle di¤er spor dallar›, özellikle de K›ta Avrupas› d›fl›ndaki tak›m sporlar›,
futboldan daha fazla gelir elde etmektedirler (sportbusiness, 2006).
fiirketlerin, reklam, promosyon ve halkla iliflkiler gibi pazarlama araçlar›n›n yan› s›ra, son y›llarda baflvurdu¤u en önemli iletiflim modellerinden biri sponsorluk oldu¤u görülmektedir. Bu durum özellikle yeni bir pazara giren firmalar›n
sponsorluk politikas› öncelikleri içerisinde olmaya bafllad›¤› görülmektedir 3 .
Türkiye’de, sponsorluk kavram› son y›llara kadar "ba¤›fl" olarak alg›lanmakta
iken, kuruma kazand›raca¤› avantajlar göz önüne al›narak flirketler taraf›ndan kurum kültürüne ve stratejisine uygun sosyal sorumluluk olarak de¤erlendirildi¤i ve sponsorluk faaliyetlerine dönüfltü¤ü görülmektedir.
Türkiye’de Sponsorluk yanl›fl alg›lanmaktad›r : Kamuoyunda, sanat, spor
ve kültür faaliyetlerine verdi¤i sponsorluk deste¤iyle öne ç›kan kurumlardan
biri olan Do¤ufl Holding ‹cra Kurulu Üyesi Semih Yalman: flirketlerin son dö3 Öyle ki Fortis Türkiye'ye girdi¤i hafta, Türkiye Kupas›'na sponsor oldu¤unu aç›klad›. Ayn› flekilde
iki büyük rakibinin bulundu¤u pazarda marka bilinirli¤ini art›rmak için Avea'n›n baflvurdu¤u en
önemli iletiflim stratejisi de sponsorluklar oldu. Yurtd›fl›nda sponsorlu¤u bir politika haline getiren
ve ciddi bütçe ay›ran Vodafone'un da, k›sa bir süre içinde önemli sponsorluklara imza atmas› bekleniyor.
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nemde artan bir flekilde sponsorluk
faaliyetlerine yönelmelerinin sebebini "mesaj kirlili¤i" ile aç›klamakta, tüketicinin farkl› iletiflim kanallar›ndan
maruz kald›¤› mesaj bombard›man›
içinde flirketlerin vermek istedi¤i mesajlar›n kayboldu¤una dikkat çekmektedir. Yalman, "Bu nedenle flirketler klasik reklam anlay›fl› yerine
kendi hedef kitlelerine odaklan›p vermek istedi¤i mesaj› bizzat tecrübe
etmelerine imkan veren sponsorluk
faaliyetlerine yöneliyorlar" fleklinde
geliflmelerinde seyrini ortaya koymaktad›r. “Sponsorlu¤un Türkiye'de
yozlaflm›fl bir kavram oldu¤unu görüflünün hakim oldu¤unu,bir projeyi
fonlayal›m, sonra da yan›na logomuzu koyal›m anlay›fl›n›n sponsorluk olmad›¤›, belirli bir politika do¤rultusunda uyguland›¤› takdirde sponsorlu¤un kurumlar için önemli bir platform haline gelebilece¤ini, bu nedenle sponsorlu¤un stratejik bir karar olarak ele al›nmas› gerekti¤ine
iflaret etmektedir. Bu stratejide gözetilmesi gereken en önemli unsurlar›n
ise, süreklilik, bütünsellik ve rakiplerden ayr›flma oldu¤u, süreklilik arz
eden sponsorluklarda markan›n hat›rlanma oran›n›n da artt›¤›na iflaret
etmektedir. Sponsorlu¤un, bir sene
yap›p b›rak›ld›¤› zaman ak›lda kalmamakla birlikte daha kötü duruma
da düflebildi¤i, bir proje veya konuya
verilen deste¤i geri çekmek samimi-
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yetle ilgili flüphe uyand›raca¤›ndan
hiç destek verilmemesinden daha kötü olabilmektedir. Bir konuya verilen
deste¤in en önemli göstergelerinden
birinin bütünsellik oldu¤u, bir flirket
hangi konuyu seçtiyse onu her platformda desteklemesi gerekti¤i, sosyal sorumluluk projeleriyle sponsorlu¤un birbirine kar›flt›r›lmamas› gereken farkl› kavramlar oldu¤unu ifade
eden Yalman, "Sosyal sorumluluk
projeleri hiç bir ticari kayg› ya da
amaç gütmeden sosyal misyon edinmekte, sponsorluk faaliyetleri ise
reklam amaçl› olabilmektedir." Buna
karfl›n sponsorluk faaliyetlerinin marka de¤erine katk›da bulundu¤unu,
markan›n de¤erlenmesinin ise halka
aç›k flirketlerde hisse de¤erine etki
etti¤ini vurgulamaktad›r (Ça¤layan,
2006).
Türkiye'de sponsorlu¤un yanl›fl alg›lanmas›n›n bafll›ca sebebi, sektörün
yeni yeni geliflmekte oldu¤u söylenebilir. ‹letiflim flirketlerinin yapt›klar›
araflt›rmalar›n›n sonucuna göre kurumlar›n Türkiye'de sponsorlu¤u daha çok ba¤›fl gibi alg›lad›klar› dolay›s›yla sponsorlu¤un kuruma getirece¤i faydalar› göz ard› etti¤ini göstermektedir. Oysa, bilgi ve iletiflim ça¤›nda yaflad›¤›m›z günümüzde rakipler aras›ndan ön plana ç›kmak, fark›ndal›k yaratmak, hedef kitleyle duygusal bir ba¤ kurmak ve az bütçelerle genifl kitlelere ulaflmak önemli. Ar-
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t›k tüketiciler yaln›zca bir ürün ya da
hizmeti sat›n almamakta, ayn› zamanda o ürünün sundu¤u hayat tarz›n›, hikayeleri, deneyimleri ve duygular› sat›n almaktad›rlar. Son y›llarda
bu amaçlar› gerçeklefltirecek bir pazarlama arac› di¤er pazarlama araçlar› aras›ndan ön plana ç›kmaya bafllam›flt›r. Bu etkin araç: sponsorluktur.
Sponsorluk çok etkin bir pazarlama
tekni¤idir, ba¤›fl ya da yard›m de¤ildir. Sponsorlu¤un amac› kurumu ya
da ürünü tan›tarak imaj› oluflturmak,
güçlendirmek, indirekt olarak sat›n
alma tercihlerini etkilemektir. Dolay›s› ile, sponsorluk ticari sonuçlar› hedefleyen bir iletiflim arac›d›r.
Bu noktadan hareketle Türkiye’de flirketler, tüketicilerdeki artan e¤itim ve
bilinçteki de¤iflimi daha iyi gözlemleyerek, sponsorlu¤u ba¤›fl olarak alg›lama yerine yarat›c›l›klar›n› kullanmak
ve do¤ru iletiflim tekni¤ini seçmek
için büyük çaba göstermek zorundalar. Çünkü: tüketicilere ulaflmak eskisi kadar kolay de¤ildir. Tüketiciler, flirketlere ürettikleri ürünlerden daha
çok topluma katt›klar› de¤erler ile
bakmaya bafllam›fllard›r. Bu de¤erlerde ön plana ç›kan, sosyal sorumlulu¤un temelinde olan 'topluma geri
verme' ilkesi ve flirketlerin topluma ve
çal›flanlar›na karfl› olan sayg›s›n› ifade
eden sosyal sorumluluk projeleridir.
Amerika’da yap›lan bir araflt›rmaya
göre; “E¤er kalite ve fiyat fark› yokHakemli Yaz›lar
Refereed Papers

sa, dünya için iyi fleyler yapt›¤›na
inand›¤› ve sosyal sorumluluk tafl›yan
flirketin ürününü tercih ederim” diyenlerin oran› son üç y›lda yüzde
55’ten yüzde 65’e ç›km›fl. Ünlü üretim gurusu Peter Drucker ise “geçti¤imiz 40-50 y›lda ekonomik faktörler
dominantt›, bundan sonraki 20-30
y›lda ise, sosyal faktörler dominant
olacakt›r.” demekle, kalk›nman›n ivme kazanmas›, özel sektör ve sivil
toplum iflbirli¤i ile mümkün olaca¤›n›
ortaya koymaktad›r (afacançocuk, 2006).
VI. SPORT‹F FAAL‹YETLER‹N
SPONSORLU⁄U
Spor sponsorlu¤u, son on y›ldan bu
yana bir çok flirket için etkili bir pazarlama stratejisi ve spor organizasyonlar› içinde yine ayn› oranda etkili gelir
kayna¤› olmaktad›r (Velio¤lu, 2001,
87). Spor pazarlaman›n bir aya¤›n›
oluflturan sponsorluk, olimpiyatlar,
tenis ve golf turnuvalar› gibi dünya
çap›ndaki sportif etkinlikler sponsor
iflletmelere, milyonlarca izleyiciye sahip global görsel ve bas›l› bas›nda yer
alma olana¤› sa¤layarak, potansiyel
müflterilerde marka bilincinin yarat›lmas›na yard›mc› olmaktad›r. Örne¤in; atletizm, futbol ve basketbol gibi spor dallar› bir çok insan taraf›ndan takip edilirken, golf gibi sporlar
daha az say›da elit izleyici grubuna
sahiptir. Parfüm üreticisi Dunhill fiirketi’nin golf turnuvalar›na sponsor
olmas› elit potansiyel müflterilerde
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m a r k a b i l i n c i n i a r t t › r › r k e n , kitlelere
C o n a nulaflarak
fi i r - yayg›nlaflmas›na ve
futbol
gelirlerinin
k e t i ’ n i n ‹ n g i l t e r e F u t b o l l i g i s p o n s o r - büyümesine neden
l u ¤ u , e r k e k l e r a r a s › n a m a roldu.
ka bilincinin yükselmesini sa¤lam›flt›r (Jobber, Bu gelir kalemleri içinde özellikle
1995, 452-453).
sponsorluk, günümüzde Avrupa’da
Sponsorlukla ilgilenen flirketlerin han- ve dünyada önemli bir gelir kalemi
gi spor ve sporlar›n ve bunlarla ilgili olarak karfl›m›za ç›k›yor. Türkiye’de
konular›n seçimi önem arz etmekte- konunun önemi ve ciddiyeti son on
dir. Sponsorluk, iflletmelerle ürettikle- y›lda yeni yeni kavranmaya baflland›.
ri markalar aras›ndaki flimdiki ve po- Avrupa ve Dünya’da ciddi bir büyüktansiyel müflterilerin zihnindeki ba¤- lü¤e sahip sponsorluk gelirleri, bulant›lar› olumlu yönde art›rmakt›r. gün ülkemizde hala yeterli bir büyükSponsorluk müflteriler için müzik, lü¤e ulaflamam›fl olsa da spor kulüpgörsel ve izletsel sanatlar, sportif leri ve futbol için önemli bir kaynak
olaylarla e¤lence olanaklar› yan›nda durumundad›r.
sat›n alma f›rsatlar› da sa¤lamakta- Bugünün endüstriyel ve teknolojik
d›r. Sponsorlu¤u yap›lan program ve dönüflümü içinde medyadan sigortaolaylarla iflletmeler, izleyici ve kat›l›m- ya, biradan fast fooda, bankalardan
c›lara flirket ad›n›n, logosunun bulun- flirketlere kadar olan tüm kurum ve
du¤u t-hirt, kalem, çanta, anahtarl›k- kurulufllar›n sporda marka olmufl kular›n sat›lmas›n› sa¤lar. 80’li y›llar›n lüp ve sporculara milyar dolarlara ulaikinci yar›s›ndan itibaren sporun en- flan sponsorluk deste¤i verdikleri gödüstrileflmesiyle birlikte, futbol ve di- rülmektedir.
¤er spor dallar›n›n gelir kalemlerinde Sponsorluk harcamalar›n boyutunda,
önemli say›labilecek niteliksel bir de- dünyan›n genel ekonomik konjonk¤iflim yaflanm›flt›r.
türü ve her bir ülkenin ekonomik duSporda özellikle de futbolda digital rumunun önem arz etti¤i görülmekyay›n platformlar›n›n giderek geliflip tedir. Çünkü; sponsorluk harcamalayayg›nlaflmas›, futbol kulüplerinin ge- r›n›n kriz dönemlerinde yön de¤ifltirelirlerinin de de¤iflimine yol açt›. Ku- rek özellikle geliflmekte olan ülke
lüplerin maç has›lat›, reklam geliri gi- ekonomilerinde yaflanan büyük darbi klasik gelir kalemlerine bu geliflime bo¤az ve parasal s›k›nt›lar nedeniyle
paralel olarak medya gelirleri, spon- spora ayr›lan paralar›n baflka alanlara
sorluk ve merchandising gibi endüs- kanalize edildi¤i, bu durumlarda
triyel gelir kalemleri eklendi. Bu de¤i- sponsorlar ve reklam sektörü ve kuflim ve geliflim, futbolun daha genifl lüplerin spor faaliyetlerine, sporcu
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transferlerine ay›rd›klar› bütçelerini
daraltmak durumuyla karfl› karfl›ya
kald›klar› görülmektedir. Bu durumda, sporun emrine daha az para sunmakta sporculara yap›lacak ödemelerde önemli düflüfllere gidilmektedir.
Bu tür olumsuzluklar ise sporun geliflmesini önledi¤i gibi, y›ld›z sporcular›n
yetiflmesi, yetenekli sporcular›n geliflmifl piyasalara transferini gündeme
getirmektedir.
Sponsorluk müessesesinin iflleyifli de¤erlendirildi¤inde, sponsorlu¤a destek veren flirketlerin daha çok marka
ve markalaflabilen kulüplere odakland›¤›, sponsorluk gelirden en fazla pay› alan kulüplerin bafl›nda futbolda
uluslararas› marka olabilmifl ve uzun
süre bu flekilde durmay› becerebilmifl
futbol kulüplerinin geldi¤i görülmektedir (Akflar, 2006). Çünkü, gelecekte ne olaca¤› ve sponsorlu¤un baflar›l› olup, olmayaca¤›na dair belirsizlik
ve riskin her zaman olmas›ndan dolay› sponsorlar seçme ifllemlerinde dikkatli olmaktad›rlar (Velio¤lu, 2001,

89). Bu kapsamda de¤erlendirildi¤inde sponsorluk harcamalar›n›n geliflmifl ülkelerdeki durumuna bakt›¤›m›zda verilerin çok rahat ulafl›labildi¤i Avrupa futbolunun sponsorluktan4 elde etti¤i toplam tutar, Deloitte’un y›ll›k finansal raporlar›na göre,
2.6 milyar dolar civar›ndad›r. Bu tutar›n paylafl›m›na bak›ld›¤›nda befl büyük ligin bu pastadan ald›¤› pay
%52’ye yaklafl›rken, di¤er 47 UEFA
üyesi ülkenin ald›¤› pay sadece %48
seviyesinde kalmaktad›r. Türkiye Futbolu sponsorluk gelirleri bir k›s›m Avrupa ülkeleri ile karfl›laflt›r›lmas› grafik
1’de görülmekte olup, Avrupa’n›n
büyük ülkelerinin ortalama sponsorluk gelirlerinin oldukça gerisinde kald›¤› görülmektedir (Akflar, 2006).
Türkiye’de spora yap›lan sponsorluk
de¤erlendirildi¤inde, futbola yap›lan
sponsorluk tutar›n›n %30’u, üç büyük tak›mlara gitti¤i görülmektedir.
Futbol d›fl›nda di¤er 21 branfl›n toplam sponsorluk geliri ise Gençlik Spor
Genel Müdürlü¤ü rakamlar›na göre

4 Sponsorluk gelirlerinin en fazla yarat›ld›¤› turnuvalar›n bafl›nda flüphesiz ki, Dünya Kupas› organizasyonlar› geliyor. 2006 Dünya Kupas›’n›n onbefl resmi sponsoru olan Adidas, Budweiser,
Avaya, Coca-Cola, Continental, Deutsche Telekom, Emirates, Fujifilm, Gillette, Hyundai,
MasterCard, McDonald's, Philips, Toshiba ve Yahoo!’nun, bu turnuvaya yaklafl›k 896 milyon dolar tutar›nda sponsorluk deste¤i sa¤lad›klar› FIFA taraf›ndan ifade edildi. FIFA’n›n aç›klamalar›na göre 2006 Dünya Kupas›’nda elde olunan 2,4 milyar dolar pazarlama gelirinin 896
milyon dolarl›k k›sm›n› sponsorluk gelirleri oluflturuyor. Daha flimdiden Adidas, Hyundai, CocaCola, Sony, Visa ve Emirates 2010’da Güney Afrika’da düzenlenecek dünya Kupas› için 130
milyon dolar civar›nda sponsorluk deste¤i vereceklerini FIFA’ya taahhüt ettiler.
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3.4 milyon YTL tutar›ndad›r. 21 dal içinde saymad›¤›m›z bask
likle son zamanlarda kurumlar›n özel sponsorluk çal›flmalar›yla ortaya ç›kan
tutarlar 25 milyon dolara ulaflm›fl durumdad›r (sponsorluk, 2006).
Grafik 1 Avrupa ve Türkiye’de Futbolda Sponsorluk Gelirleri (Milyon Dolar)

Kaynak: AKfiAR, Tu¤rul (2006); “Futbolun Sponsor’u, Sponsorun Futbolu”, Futbol Ekonomisi
ve Stratejik Araflt›rmalar Merkezi, http://www.fesam.org/sur_makale.php?kod=2&url=uzman/ta037. htm; Eriflim Tarihi: 24.10.2006

Bugün Avrupa futbol pastas›n›n büyüklü¤ü Deloitte’un raporlar›na göre 12.5
milyar dolar civar›nda olup, bu pastan›n yarat›lmas›nda Avrupa futbolunu domine eden befl büyük ligin pay› ise yüzde altm›fl dörde ulaflm›fl durumdad›r.
Yani, yarat›lan toplam gelirin yüzde altm›fl dördü befl büyük lig aras›nda paylafl›lmaktad›r. Bu inan›lmaz bir oran ve ayn› zamanda kulüpler aras›nda uzun
y›llar› alacak bir haks›z rekabetin temelinin oluflturmaktad›r. Ülkemizde futbol
gelirleri içinde sponsorluk gelirlerinin pay› Avrupa normlar›nda olmas›na karfl›n, sponsorluk kurumunun yaratt›¤› toplam 65 milyon dolarl›k gelir, toplam
2.4 milyar dolarl›k Avrupa futbol sponsorluk gelirinin sadece yüzde üçüne tekabül etmektedir. Grafik 2’deki bu oran sponsorluk müessesesinin ülkemizde yeterli düzeyde çal›flt›r›lamad›¤›n› (Akflar, 2006), özellikle vergi mükelleflerinin harekete geçirilemedi¤ini göstermektedir.
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Grafik 2 Avrupa’da Futbolda Sponsorluk Gelirlerinin Liglere Göre Da¤›l›m›
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Kaynak: AKfiAR, Tu¤rul (2006); Futbolun Sponsor’u, Sponsorun Futbolu, Futbol Ekonomisi ve
Stratejik Araflt›rmalar Merkezi, http://www.fesam.org/sur_makale.php?kod=2&url=uzman/ta037 .htm; Eriflim Tarihi: 24.10.2006

V. SPONSORLUK HARCAMALARININ VERG‹ KANUNLARI AÇISINDAN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ülkelerin tan›t›m›na olan katk›s›, ülke
gençli¤inin zararl› faaliyetlerden kurtar›lmas› gibi bir çok sosyal alanda etkisi
oldu¤u gibi ayr› bir ekonomisi olan bu sektörün en önemli finansman kayna¤› sponsorluk müessesesidir. Bu durumun bütün yönleri yukar›da izah edilmifl
ise de, sponsorluk müessesinin çok da kolay ifllemedi¤i ortadad›r. Bütün ülkelerde oldu¤u gibi ülkemizde de sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin
özendirilmesi ve desteklenmesi ulusal politika olarak benimsenmifltir. Bu faaliyetlerin desteklenmesi, genifl kitlelere ulaflmas›n›n süreklili¤inin sa¤lanmas›, devletin bütçeden desteklemesinin yan› s›ra, gerçek ve tüzel kiflilerin, sosyal sorumluluk anlay›fl› do¤rultusunda veya dolayl› olarak ekonomik fayda
sa¤lamak amac›yla, söz konusu faaliyetleri desteklenmek için ani veya nakdi
sponsorluk harcamas›nda bulunabilmektedirler.
Türk vergi sistemi içerisinde yer alan bir k›s›m vergi yasalar›nda belli usul ve
esaslar›n gerçekleflmesi kofluluyla, gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan, spor, kültür ve sanatsal faaliyetleri desteklemek amac›yla yap›lacak harcamalar›n gelir
ve kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde indirim olarak dikkate al›nmas› benimsenmifltir.
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y›ll›k gelirden indi1 . S p o r t i f F a a l i y e t l e r i n D eluk
s tharcamalar›n›n
eklenrilmesinde
özellik
arz eden husus,
mesi Amac›yla Yap›lan Sponsorspor
dal›n›n
amatör
veya profesyonel
luk Harcamalar›
olmas› önem arz etti¤i gibi bu harcaGelir Vergisi Kanununun 89. uncu
malar›n, Gençlik ve Spor Genel Mümaddesinin 8. bendi ve Kurumlar
dürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri
Vergisi Kanununun 10. uncu maddeHakk›nda Kanun ile Türkiye Futbol
sinin (1) bendinin b) alt bendi hükmü
Federasyonu Kurulufl ve Görevleri
gere¤ince, 21/5/1986 tarihli ve
Hakk›nda Kanun kapsam›nda yap›lan
3289 say›l› Gençlik ve Spor Genel
düzenlemeler çerçevesinde yap›lmaMüdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri
s›, di¤er taraftan 3289 say›l› KanuHakk›nda Kanun ile 17/6/1992 tarihnun 5105 Say›l› Kanunla de¤iflik ek
li ve 3813 say›l› Türkiye Futbol Fede3'üncü maddesinin son f›kras›na görasyonu Kurulufl ve Görevleri Hakk›nre; “Sponsorluk ve reklamla ilgili esas
da Kanun kapsam›nda yap›lan sponve usuller Genel Müdürlükçe ç›kar›lasorluk harcamalar›n›n sözü edilen ka- cak yönetmelikle belirlenir.”hükmü
nunlar uyar›nca tespit edilen amatör uyar›nca yay›mlanan “Gençlik ve
spor faaliyetleri için tamam›, profes- Spor Genel Müdürlü¤ü Sponsorluk
yonel spor faaliyetleri için % 50'sinin Yönetmeli¤i” ile sponsorluk müessegelir vergi mükellefleri ve kurumlar sesine iliflkin yap›lan düzenlemelerinvergisi mükelleflerinin y›ll›k beyanna- de dikkate al›nmas› gerekmektedir.
me ile bildirece¤i gelirden indirilebilSponsorluk harcamalar›n›n vergi mümesine imkan tan›narak vergisel ankellefleri taraf›ndan indirim konusu
lamda teflvik sa¤lanm›flt›r. Sponsoryap›labilmesi için, flu hususlar›n çok
luk harcamalar› ilk planda KANUNEN
iyi bilinmesi gerekmektedir. Yasal düKABUL ED‹LMEYEN G‹DER olarak zenlemenin çerçevesi, yap›lacak harkaydedilir ve beyannamenin KKEG camalar›n tam olarak belirlenmesi,
sat›r›nda yer al›r. Ayn› beyannamede bir sözleflmenin yap›lmas›, belgelerin
ve yasal s›n›rlar içinde ‹ND‹R‹M sat›- ilgili genel müdürlükçe onaylanmas›,
r›nda gösterilerek vergi matrah›ndan belli bir tutar› aflan tesis yat›r›mlar›ndüflülür. Zarar hali veya matrah yeter- da yeminli mali müflavirlik tasdik rasizli¤i bu vergisel hakk›n tamamen porunun düzenlenmesi, sponsorluk
veya k›smen kullan›lamamas›na yol yapamayacaklar aras›nda say›lan kifliaçar ve izleyen y›llara hak devri yap›- lerden olmamas› ve yap›lan harcamalamaz. Bu hak % 5 lik hakka dahil de- lar›n sponsorluk harcamas› ve reklam
¤ildir.
gideri olmas› gerekmektedir.
Sportif faaliyetlere yönelik sponsor- Sponsor’un kim oldu¤u ilgili yönetKas›m
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meli¤i’nin 4'üncü maddesinde tan›mlanm›flt›r. Bu maddeye göre; gençlik
ve spor tesisleri ile organizasyonlar›na, federasyonlara, gençlik ve spor
kulüplerine, sporculara ayni ve/veya
nakdi desteklerle sponsorluk yapan
gerçek ve tüzel kifliler sponsor olarak
tan›mlanmaktad›r. Buna göre, gerçek ve tüzel kifliler, 3289 say›l› Kanunun ek 3'üncü maddesi ile Sponsorluk Yönetmeli¤inde yer alan flartlar
çerçevesinde yapm›fl olduklar› harcamalar ile ilgili olarak sponsorluk müessesesinden yararlanabilecektir. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri taraf›ndan sportif faaliyetlere yap›lacak
sponsorluk harcamalar›n›n y›ll›k beyanlar›ndan ve y›l içerisinde geçici
vergi beyanlar›ndan indirim konusu
yap›labilmesi için; sponsorluk faaliyeti kapsam›nda de¤erlendirilecek
spor faaliyetlerinin5 neler oldu¤unun
bilinmesi gerekmektedir. Çünkü; söz

konusu faaliyet ve organizasyonlar
d›fl›nda yap›lan harcamalar›n, sponsorluk harcamalar›na iliflkin olarak yap›lan düzenlemeler kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün olmayacakt›r.
1.1. Sportif Faaliyetlerin
Sponsorlu¤unda Kabul Edilen
Harcamalar
‹lgili yönetmelikçe kabul edilen sponsorluk harcamalar›n› iki farkl› bafll›kta
ele alarak incelemek do¤ru olacakt›r.
Sportif faaliyetler kapsam›nda yap›lacak harcamalardan birincisi, gençlik
ve spor hizmet faaliyetlerine iliflkin
sponsorluk harcamalar› olup, bu harcamalar genel müdürlük, federasyonlar, gençlik ve spor kulüpleri, ferdi lisansl› sporcular, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Paralimpik Komitesinin faaliyetleri çerçevesinde yap›lacak
harcamalard›r6. Ancak, gençlik ve
spor kulüplerine yap›lan harcamala-

5 Gerçek ve tüzel kiflilerin sponsorluk yapabilecekleri faaliyet ve organizasyonlar olarak ulusal ve
uluslar aras› gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinin desteklemek amac›yla; Genel Müdürlü¤ün
y›ll›k faaliyet program›nda yer alan ulusal veya uluslararas› gençlik ve spor organizasyonlar›,
sporcular›n transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonlar›n y›ll›k programlar›nda bulunan e¤itim ve altyap› faaliyetleri gibi sporun yayg›nlaflt›r›lmas› ve sporcular›n desteklenmesine yönelik resmi sportif faaliyetleri, kamu kurum ve kurulufllar› ve yerel yönetimler ile spor
kulüplerine ait gençlik ve spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yap›m›, ikmali,
bak›m› ve onar›m›, federasyonlar›n veya spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin
yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonlar› ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini, ferdi lisansl› sporcular›n, genel müdürlük veya federasyonlarca ferdi olarak kat›lmalar›na izin
verilen ulusal veya uluslararas› organizasyonlar›, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik
Komitesinin sportif faaliyetlerine iliflkin hizmetleri. Buna göre; Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü,
federasyonlar, gençlik ve spor kulüpleri, ferdi lisansl› sporcular, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
ile Paralimpik Komitesinin faaliyetleri sponsorluk müessesesi kapsam›nda bulunmaktad›r.
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r › n s p o n s o r l u k h a r c a m a s › omaktad›r.
l a r a k kSöz
a - konusu tesislerin yap›bul edilebilmesi için sponsorluk alan m›, ikmali, bak›m› ve onar›m›na iliflkin
kulübün ba¤l› oldu¤u federasyonun olmas› ve ayr›ca tesislerin kamu kuliglerine veya resmi müsabakalar›na rum ve kurulufllar›, yerel yönetimler
kat›lmas›, ferdi sporcular›n ise ilgili fe- ve spor kulüplerine ait olmas› gerekderasyondan izin almalar› flartt›r.
mektedir. Aksi takdirde an›lan kurum
‹kincisi ise, gençlik ve spor tesislerine veya kurulufllara ait olmayan sportif
iliflkin yap›lan harcamalard›r. Gençlik tesisler ile belirtilen mahiyette olmave Spor Genel Müdürlü¤ü, federas- yan harcamalar›n sponsorluk harcayonlar, gençlik ve spor kulüpleri, fer- mas› olarak de¤erlendirilmesi mümdi lisansl› sporcular, Türkiye Milli kün de¤ildir. Di¤er taraftan sadece
Olimpiyat Komitesi ve Paralimpik (Pa- Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü taralimpik ad› ne anlama geliyor? Pararaf›ndan uygun görülen sportif tesislimpik, bu oyunlar 1960 y›l›ndan beri
lere iliflkin olarak yap›lan harcamalar
olimpiyatlara paralel yap›ld›¤›ndan ayn› y›l ve ayn› kent- paralel kelime- sponsorluk harcamas› kapsam›nda
sinden 'para' ve olimpik kelimesinden de¤erlendirilecek olup, Genel Müdür'limpik' al›narak üretilmifl bir k›saltma lük taraf›ndan uygun görülmeyen
ad›d›r) Komitesinin faaliyetleri ile ka- sportif tesislere iliflkin olarak yap›lan
mu kurum ve kurulufllar›, yerel yöne- harcamalar›n, di¤er flartlar›n mevcut
timler ile spor kulüplerine ait gençlik olmas› durumunda dahi sponsorluk
ve spor tesislerine yönelik harcama- kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümlarda sponsorluk kapsam›nda bulun- kün de¤ildir.
6 Sportif faaliyetlerin sponsorlu¤unda indirim konusu yap›labilecek harcamalar; Ulafl›m harcamalar›, iafle ve ibate harcamalar›, ödüller ve promosyon ürünleri harcamalar›, reklam ve tan›t›m
harcamalar›, k›rtasiye harcamalar›, sa¤l›k ve sigorta harcamalar›, malzeme, araç ve gereç al›m› ile
kiralama harcamalar›, tesis kiralama harcamalar›, Genel Müdürlükçe uygun görülen organizasyonla ilgili di¤er harcamalar. Çal›flkan’a göre; Kanunda sadece, “sportif araç, gereç ve
malzemelerin” temini sponsorluk kapsam›nda olmas›na ra¤men yönetmelikte, “malzeme, araç
ve gereç al›m› ile kiralama harcamalar› fleklinde düzenleme yap›lm›fl ise de dikkate al›nmas›
gereken sportif araç, gereç ve malzemelerin sadece al›m› yoluyla (kiralanarak yap›lanlar hariç)
teminine ait harcamalar›n bu kapsamda de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Kiralaman›n sportif
araç, gereç ve malzemelerinin al›m›na girmedi¤i için kabul edilmesi mümkün olmad›¤› gibi,
kanunla yönetmelik aras›ndaki farkl›l›k olan hükümde sportif kelimesinin dikkate al›nmas› gerekmektedir. Örne¤in, bir futbol kulübüne müsabakalara kat›lmas› için uçak al›nmas› sportif bir
araç olmad›¤›ndan sponsorluk harcamas› say›lmayaca¤› bunun yan›nda yelken kulübüne al›nan
yelkenli sportif bir araç ve sponsorluk kapsam›nda bir harcama olarak belirtmifltir (Çal›flkan,
2006:80) .

Kas›m

-

Aral›k

Y›l: 2006 Say›: 78

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mali ÇÖZÜM 111
‹SMMMO Yay›n Organ›

1.2. Sponsorluk Yapamayacak
Olanlar
Söz konusu yönetmeli¤e göre, sponsorluk yapamayacak gerçek veya tüzel kifliler; genel ahlak ve adaba ayk›r›, zararl› ve kötü al›flkanl›klar› özendirici faaliyette bulunanlar, kamu ihalelerine kat›lmaktan yasaklananlar, ilgili mercilerce hileli iflas etti¤ine karar
verilenler, sponsorluk yapan ancak
taahhüdünü yerine getirmeyen veya
eksik yerine getirenler ile vergi ve
SSK prim borcu olanlar sponsorluk
yapamayacaklar olarak belirlenmifltir.
1.3. Sponsorluk Harcamalar›nda
Özellik Arz Eden Di¤er Hususlar
Sponsorluk harcamalar›n›n beyanname üzerinden indirim konusu yapabilmeleri için beyanname ekinde herhangi bir belge ibraz›na gerek bulunmamaktad›r. Ancak, sponsor olan
mükellefler gerek sponsorluk sözleflmelerini gerekse sözleflme kapsam›nda yapt›klar› harcamalar› gösteren
belgeleri vergi incelemesi s›ras›nda
ibraz etmekle yükümlüdürler. Sponsorluk harcamas›n› içeren ba¤›fl ve
yard›m›n sponsor olan kifli veya firman›n kendi üretimi olmas› halinde
söz konusu ba¤›fl ve yard›m› kendi
ad›na düzenleyece¤i fatura ile belgeleyecektir (Çal›flkan, 2004, 82). Bu
nedenle mükelleflerin indirim konusu
yap›labilmesi için; harcamalara iliflkin
belgeler, Gençlik ve Spor Genel Mü-

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

dürlü¤ü’nce denetim ve tasdikinin
yap›lmas› gerekmektedir. ‹lgili genel
müdürlük taraf›ndan tasdik edilmeyen harcamalar›n vergi mükellefleri
taraf›ndan indirim olarak kabul edilmesi mümkün de¤ildir.
Söz konusu harcaman›n reklam mahiyetinde olmas› halinde, bu harcaman›n iflletmenin do¤rudan faaliyet
giderlerinden olmad›¤› için, sportif
harcama olarak de¤erlendirilebilmesi
için sponsorluk harcamalar›na iliflkin
flartlara uygun olarak yap›lmas› gerekmektedir. Aksi taktirde, indirim
yap›lm›fl dönemdeki eksik beyan edilen matrah üzerinden cezal› tarhiyat
yap›lacakt›r.
Ayr›ca, gençlik ve spor tesislerinin yap›m› ile ilgili her türlü proje Gençlik
ve Spor Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
onayland›ktan sonra uygulanacak
olup; bu tesislerin yap›m, ikmal, bak›m ve onar›mlar› ile ilgili kesin hesap, tasfiye, geçici ve kesin kabul ifllemleri ile ilgili uzman kifli, kurum veya kurulufl taraf›ndan haz›rlanan belgeler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan uygun görülmesi durumunda geçerli olacakt›r. Genel Müdürlükçe tasdik edilen harcamalara
iliflkin belgelerin birer örne¤i, harcamalarda bulunan mükellefin ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine gönderilir.
Sponsor taraf›ndan sponsorlu¤a konu hizmet veya iflle ilgili taahhüt edilen sponsorluk bedeli, sponsor taraf›ndan bizzat harcanabilece¤i gibi
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söz konusu bedel sponsorlu¤u alana
da verilebilir. Ancak, bu durumda
sponsorlu¤u alan taraf›ndan söz konusu tutar›n harcanmas› s›ras›nda
sponsorlu¤u alan›n tabi oldu¤u mevzuat hükümleri uygulanacakt›r.
Di¤er taraftan, Gençlik ve spor tesisleri için yap›m›yla ilgili olarak belli bir
miktar› geçen yap›m, ikmal, bak›m ve
onar›m iflleri (2004 y›l› için
1.000.000.-YTL’nin üzerindeki, sonraki y›llar için ise bu rakam›n Devlet
‹statistik Enstitüsü taraf›ndan belirlenen y›ll›k Toptan Eflya Fiyat Endeksi
de¤iflim oran› ile çarp›m› sonucu elde
edilen tutar›) ayr›ca, yeminli mali müflavire tasdik ettirilecektir.
Sponsorluk Harcamalar›n›n indirim
olarak kabul edilebilmesi için di¤er
bir flart ise, sponsorluk harcamas›nda
bulunacak olan gerçek veya tüzel kifliler (sponsor) ile sponsorluk hizmetini alan kifli, kurum veya kurulufl aras›nda, her iki taraf›n hak ve yükümlülüklerini içeren bir sponsorluk sözleflmesi yap›lmas› gerekmektedir. Organizasyon ve tesislerle ilgili olarak birden fazla kifli ile sözleflme yap›lmas›
mümkündür.
Gerçek veya tüzel kifliler taraf›ndan
sahip olduklar› sponsorluk hakk› kapsam›nda sportif tesis yap›m›, ikmali,
bak›m› ve onar›m› iflinin y›llara sirayet
etmesi durumunda, her y›l sonu itibariyle yap›lan imalat miktarlar› esas
al›nmak suretiyle harcama belgeleri
düzenlenir. Öte yandan mevcut bir
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sponsorluk sözleflmesine dayan›larak
devam eden sportif tesis yap›m›, ikmali, bak›m› veya onar›m› iflini ihtiva
eden sponsorluk hakk›, yüklenicilerin
muvafakati al›nmak suretiyle devredilebilir.
Bu kapsamda, y›ll›k beyanname ile
beyan edilen gelirin türünün indirim
uygulamas› aç›s›ndan herhangi bir
önemi bulunmamaktad›r. Buna göre
y›ll›k beyanname ile beyan edilen gelirin türü ne olursa olsun, gerçek kifliler taraf›ndan yap›lan ve yaz›m›z›n
önceki bölümlerinde yer alan flartlar›
haiz sponsorluk harcamalar› indirim
olarak dikkate al›nabilecektir. Gerçek
usulde gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri söz konusu harcamalar› y›l içerisinde verdikleri
geçici vergi beyannamelerinde de indirim konusu yapabileceklerdir. Ancak y›ll›k beyanname ile beyan edilmesi gereken gelirin olmamas› veya
kazanç elde edilmemesine ra¤men
y›ll›k beyanname verilmesinin zorunlu
oldu¤u durumlarda söz konusu indirim imkan›ndan yararlan›lmas› mümkün de¤ildir. Di¤er yandan sponsorluk harcamalar›n›n indirimi o dönemki gelirle s›n›rl› olup, geliri aflan harcamalar›n bir sonraki döneme devredilmesi mümkün de¤ildir.
2. Kültürel ve Sanat Faaliyetlerin
Desteklenmesi Amac›yla Yap›lan
Sponsorluk Harcamalar›
Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu
maddesinin birinci f›kras›n›n (7) nu-
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maral› bendi ve KVK’nun 10 uncu
maddesinin (1) inci f›kras›n›n (d) bendi ile, Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve
köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar ve kamu yarar›na çal›flan dernekler ile bilimsel
araflt›rma ve gelifltirme faaliyetinde
bulunan kurum ve kurulufllar taraf›ndan yap›lan veya Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›nca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen; kültürel
ve sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi amac›yla yap›lan harcamalar›n7 y›ll›k beyannameler üzerinde
indirim konusu yap›lmas›na, imkan
sa¤lanm›flt›r:
Yap›lan harcaman›n veya bu amaçla

yap›lan ba¤›fl ve yard›m›n tamam›n›n
o dönemdeki gelirle s›n›rl› olmak üzere (%100’ünün) indirilmesi mümkün
hale getirilmifltir. Sanat ve kültür faaliyetlerine bu kapsamda yap›lan faaliyetlerin %100’ü kazançtan indirim
imkan› tan›nsa da, gelir ve kurumlar
vergisinde vergisi matrah›n›n tespitinde kazançtan indirilebilecek ba¤›fllar
ve yard›mlar (AR-GE kapsam›nda yap›lan harcamalar hariç) “beyan edilen
gelir”le s›n›rl› tutuldu¤undan, söz konusu harcama ve ba¤›fllar da beyan
edilen gelirle s›n›rl› olarak indirilecek,
indirilemeyen k›s›m gelecek y›llara
devredemeyecektir. ‹lgili dönem zarar beyan edilmesi halinde ise teflvik
unsuru özelli¤i kalmayacakt›r.

7 Kültür ve sanat faaliyetlerine iliflkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararas› organizasyonlar›n
gerçeklefltirilmesine, Ülkemizin uygarl›k birikiminin kültürü, sanat›, tarihi, edebiyat›, mimarîsi ve
somut olmayan kültürel miras› ile ilgili veya ülke tan›t›m›na yönelik kitap, katalog, broflür, film,
kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve biliflim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak
üzere görsel, iflitsel veya bas›l› materyallerin haz›rlanmas›, bunlarla ilgili derleme ve araflt›rmalar›n
yay›nlanmas›, yurt içinde ve yurt d›fl›nda da¤›t›m› ve tan›t›m›n›n sa¤lanmas›na, Yazma ve nadir
eserlerin korunmas› ve elektronik ortama aktar›lmas› ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
koleksiyonuna kazand›r›lmas›na, 21/7/1983 tarihli ve 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kanunu kapsam›ndaki tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n bak›m›, onar›m›, yaflat›lmas›, rölöve,
restorasyon, restitüsyon projeleri yap›lmas› ve nakil ifllerine, Kurtarma kaz›lar›, bilimsel kaz›
çal›flmalar› ve yüzey araflt›rmalar›na, Yurt d›fl›ndaki tafl›nmaz Türk kültür varl›klar›n›n yerinde
korunmas› veya ülkemize ait kültür varl›klar›n›n Türkiye'ye getirilmesi çal›flmalar›na, Kültür envanterinin oluflturulmas› çal›flmalar›na, Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu kapsam›ndaki
tafl›n›r kültür varl›klar› ile güzel sanatlar, ça¤dafl ve geleneksel el sanatlar› alanlar›ndaki ürün ve
eserlerin Kültür ve Turizm Bakanl›¤› koleksiyonuna kazand›r›lmas› ve güvenliklerinin
sa¤lanmas›na, Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, ça¤dafl ve geleneksel el
sanatlar› alanlar›ndaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araflt›rma, e¤itim veya uygulama
merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulmas›, bak›m ve onar›m›, her türlü araç ve
teçhizat›n›n tedariki ile film yap›m›na, Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendi¤i tesislerin yap›m›,
onar›m› veya modernizasyon çal›flmalar›na, yap›lan her türlü ayni-nakdi ba¤›fl ve yard›mlar
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IV. SONUÇ
Kültür, sanat ve sporun yayg›nlaflmas› gençlerin bedensel ve zihinsel geliflimlerinde önemli bir paya sahip olan
bu alanda at›lacak ad›mlar›n teflvik ve
özendirilmesi aç›s›ndan flah›s ve firmalar›n ürünlerini ve markalar›n› tan›t›m›nda sponsorluk faaliyetlerinin
önemini kavrayarak, sponsorluk harcamalar›na daha yüksek bir bütçe
ay›rmalar› gerekmektedir. Ço¤u zaman sponsorluk ve ba¤›fl kavramlar›n›n birbirine kar›flt›r›ld›¤› ülkemizde,
sponsorluk mekanizmas›n›n sa¤l›kl›
iflleyebilmesi için öncelikle, iflletmelerle sponsorlu¤u yap›lan organizasyonlar›n amaçlar›n› iyi belirlemeleri,
sponsorluk konusundaki bilgi ve deneyimlerini art›rmalar›, yap›lan faaliyetleri bu konuda deneyimli profesyonel kadrolar yard›m›yla daha genifl
bir alana yaymalar› gereklidir.
fiirketler, sosyal sorumlulu¤un temelinde yatan “topluma geri verme” ilkesi do¤rultusunda sosyal sorumluluk ile ilgili sponsorluk çal›flmalar›na
destek vererek, toplumun e¤itim,
sa¤l›k, çevre, kültür-sanat, spor alanlar›nda geliflmesine katk›da bulunabilirler. ‹flletmelerin, bireylerin ve devletin sosyal sorumluluklar›n› yerine
getirirken iflbirli¤i içinde çal›flmas›,
toplumun ç›karlar› için bir bütün oluflturmas› gereklidir. Bu amaçla devlet
sosyal sponsorluk faaliyetlerine vergi
kolayl›¤› sa¤layarak destek olmal›d›r.
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‹flletmelerin deste¤i ile gerçeklefltirilebilecek ve topluma önemli katk›lar
sa¤layacak pek çok alanda sponsorluk f›rsat› mevcuttur.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda
Kanunun ek 3'üncü maddesinde yap›lan de¤ifliklik ile sponsorluk müessesesinin kapsam› geniflletilmifl, gerçek ve tüzel kiflilerin, sosyal sorumluluk anlay›fl›ndan hareketle veya dolayl› olarak ticari fayda sa¤lamak
amac›yla, kültür, sanat ve sportif faaliyetlerin desteklenmesine yönelik
olarak ayni veya nakdi sponsorluk
harcamalar›, gelir türleri ile s›n›rland›r›lmaks›z›n beyanname veren gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerin beyan
ettikleri gelirlerden, matrah›n tespitinde indirimine olanak tan›nm›fl, bu
düzenleme ile sponsorluk faaliyetlerine yönelik önemli vergisel teflvikler
sa¤lanm›flt›r. Bu teflvik uygulamas›nda eksik kalan unsur, harcamalar›n
beyannamede indirim konusu yap›l›rken, zarar beyan›nda indirim hakk›
tan›nmas› ile geliri aflan harcaman›n
bir sonraki döneme devredilmesi uygulamas›n›n ilgili maddelere eklenmesi ve mükelleflere duyurusunun iyi
yap›lmas› halinde sponsorluk konusunda katk› sa¤layaca¤› kaç›n›lmaz
hale gelecektir.
Sonuç olarak sponsorluk harcamalar›na yönelik vergisel teflviklere bakt›¤›m›zda;
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_ Kültürel, tabiat varl›klar›n› koruma
ve sanatsal faaliyetler ve sportif faaliyetlerden amatör spor faaliyetlerine
yönelik harcamalar›n ve bu amaçla
yap›lan ba¤›fllar›n %100’ünün gelir
ve kurumlar vergisi matrah›ndan indirilmesine imkan verilmifl,
_ Sportif faaliyetlere yap›lan harcamalardan profesyonel spor faaliyetlerine yönelik harcamalar›n %50’sinin
gelir ve kurumlar vergisi matrah›ndan indirilmesine imkan verilmifl,
_ Sportif faaliyetler içerisinde spor tesislerine yönelik harcamalar›nda gelir
ve kurumlar vergisi matrah›ndan indirilmesine imkan verilmifl,
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_ Bu indirimi o y›lki kazançla s›n›rl›
tutmak suretiyle zarar beyan edilmesi veya gelirin az olmas› halinde indirim hakk›n› da s›n›rlam›flt›r.
_ Özellikle sponsorlar›n flaibeli hareketlerine olanak tan›mamak için,
sponsorlarda asgari belli flartlar›n olmas›n›
fleklinde özetlenebilir.
Ülkemizde kültüre, spora ve sanata
önem verilmeye bafllanmas› ve vergisel teflviklerle desteklenmesi do¤ru
bir yaklafl›md›r. Yap›lan düzenlemeler, imkan› olan ve hay›rsever insanlar›m›z›n bu konuya daha fazla e¤ilmelerini sa¤lar.
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ÇOK ULUSLU fi‹RKETLER, TRANSFER
F‹YATLAMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ
KAZANÇ DA⁄ITIMI VE YEN‹
KURUMLAR VERG‹S‹ KANUNU
MULTINATIONAL COMPANIES, HIDDEN
PROFIT DISTRIBUTION THROUGH TRANSFER
PRICING AND THE NEW CORPORATE TAX
CODE
Yrd.Doç.Dr. Zeynep HATUNO⁄LU*
ÖZET
ransfer fiyatland›rma ilgili birimler aras›nda mal veya hizmet transferlerinde kullan›lan bir yönetim ve muhasebe tekni¤idir. Transfer fiyatland›rma ekonomik anlamda, grup birimlerinin performans›n› de¤erlemede
kullan›labilece¤i gibi vergi avantaj› sa¤lamak amac›yla da kullan›labilmektedir. Transfer fiyatland›rma bazen yanl›fl kullan›lmakta ve ülkeler aras›nda sermaye hareketine ve vergiden kaç›nmaya yol açabilmektedir.

T

Yasa koyucular bunun vergi gelirlerine olabilecek olumsuz etkilerini önlemek
amac›yla yasa ç›karmaktad›rlar. Bu amaçla mevcut kurumlar vergisi yasas› de¤ifltirilmifltir. 5520 say›l›Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu, OECD’nin “Uluslar
aras› ‹flletmeler ve Vergi ‹dareleri için Transfer Fiyatland›rmas› Rehberi” ne uygun transfer fiyatland›rma kurallar› getirmifltir. Yeni düzenleme ile ülkemizde vergi kayb›n›n önlenmesi ve sermaye hareketinin azalt›lmas› amaçlanm›flt›r.

* K.Marafl Sütçü ‹mam Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹flletme Bölümü
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Anahtar Kelimeler: Çok Uluslu fiirketler, Transfer Fiyatland›rma, Örtülü
Kazanç, Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu
ABSTRACT
Transfer pricing is a management
and accounting techniques which is
used for the transfer of goods and
services between related parties. It is
economically used to evaluate performance of group entities and to
have tax advantage. Transfer pricing
is sometimes utilized incorrectly and
it causes tax evasion and capital movement from one country to another.
Tax authorities bring new regulations to prevent its negative effects on
tax revenue. For this purpose, Turkish Corporate Income Tax Code was
amended. The New Corporate Income Tax Code 5520. introduces transfer pricing rules that are in line with
the OECD Transfer Pricing Guidelines
for Multinational Enterprises and Tax
Administrations. The new regulation
aims to decrease tax evasion and capital movement in our country.
Key Words: Multinational Companies, Transfer Pricing, Hidden Profit,
New Corporate Income Tax Code
1. G‹R‹fi
‹flletmeler, yirminci yüzyl›n ikinci on
y›l›nda, merkezi olmayan çok birimli
yap› olarak, yar› özerk faaliyet birimleri fleklinde organize edilmifl olan
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merkezkaç yönetim fleklini benimsemifllerdir. Amerika Birleflik Devletleri’nde 1917’de, merkezkaç yönetim
politikalar› ve transfer fiyatland›rman›n vergi kaç›rmada bir araç olarak
kullan›labilece¤inin üzerinde durulmufltur. ‹lk olarak 1925’de, merkezkaç yönetim yap›s›n›n özel durumlar›
(transfer fiyatland›rma dahil) muhasebecilik mesle¤inde, aç›k bir flekilde,
konu edilmifltir (http://nafe.net).
Globalleflme, çok uluslu iflletmelerin
say›s›n› ve ifllem hacmini art›rm›flt›r.
Artan ifllem hacmi ile birlikte transfer
fiyatland›rmas› yolu ile vergi kaç›rmadan do¤an vergi kay›plar›nda da art›fl
gözlenmifltir. Bu ise vergi yasalar›nda yeni ve kal›c› düzenlemeler yap›lmas›n› gerekli k›lm›flt›r.
Çok uluslu iflletmeler, iki veya daha
fazla ülkede mülkiyeti k›smen veya
tamamen kendisine ait olarak üretim
ve pazarlama faaliyetlerini yürüten,
kendisine ait kurum stratejisi olan ve
bu stratejileri tüm ba¤l› kurulufllar›
veya flubelerinde (di¤er birimlerinde)
uygulayan iflletmelerdir (Gerflil, 2004,s.
147). Globalleflme ile birlikte çok
uluslu iflletmelerin dünya ticareti içerisindeki paylar› gittikçe artmakta,
kendi gruplar› aras›nda yapt›klar› ifllemler dünya ticaretinin %60’›n› oluflturmaktad›r. 2005 y›l› Ekim ay› sonu
itibari ile Türkiye’de 9.778 adet yabanc› sermayeli iflletme ve flube ile
1.929 adet yabanc› sermaye ifltirakli
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iflletme olmak üzere toplam 11.707
adet yabanc› sermayeli iflletme faaliyette bulunmaktad›r. 2005 y›l› Uluslar aras› do¤rudan yat›r›mlar raporuna göre, Türkiye’ye 2005 y›l›nda gelen uluslar aras› do¤rudan yat›r›mlar
toplam 9 milyar 700 milyon dolar
olup, bunun 7 milyar 900 milyon dolarl›k k›sm› sermaye transferidir (‹YMMO, 2006, s.16).
Çok uluslu iflletmeler birden fazla ülkede faaliyette bulunmalar› dolay›s›yla aralar›nda mal ve hizmet transferi
yapmak sureti ile vergi avantaj› elde
etmekte ve kurum olarak karlar›n› art›rmakta ve maliyetlerini azaltmaktad›rlar. Çok uluslu iflletmeler bunu
transfer fiyatland›rma politikalar› ile
gerçeklefltirmektedirler. Gerek Amerika Birleflik Devletleri gerekse di¤er
ülkelerin vergi yasalar›nda çok uluslu
iflletmelerin, ana merkezlerinin bulundu¤u ülkeler lehine, faaliyette bulunduklar› ülkeleri vergi gelirleri aç›s›ndan zararl› duruma getirmelerini
önlemek amac›yla birtak›m düzenlemeler yap›lm›flt›r. Ülkemizde 1949
y›l›nda kabul edilen ve 1950 y›l›nda
uygulanmaya bafllanan 5422 say›l›
Kurumlar Vergisi Kanunu, transfer fiyatland›rma yolu ile gelirin di¤er kurum veya kiflilere aktar›lmas›n›n önlenmesi aç›s›ndan yeterince aç›k, anlafl›l›r ve di¤er ülke düzenlemeleri seviyesinde bilgileri içermemekte idi.
1949 y›l›ndan beri kullan›lmakta olan
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5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu
yerini 21.06.2006 tarih ve 26205 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan 5520
say›l› yasaya b›rakm›flt›r. Eski yasada
“Örtülü Kazanç” olan madde bafll›¤›
yeni yasada “Transfer Fiyatland›rmas›
Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›” fleklini alm›flt›r. Bu çal›flmada, transfer fiyatland›rma konusunda genel bir bilgi verilerek transfer fiyatland›rma yolu ile örtülü kazanç da¤›t›m› ve 5520
say›l› yasada bu konulardaki düzenlemelerle ilgili bilgi verilecektir.
2. TRANSFER F‹YATLANDIRMASI
YOLU ‹LE ÖRTÜLÜ KAZANÇ
DA⁄ITIMI
2.1.Transfer Fiyatland›rma
Transfer fiyatland›rma, ayn› organizasyonun birimleri aras›nda aktar›lan
mal ve hizmetlere yüklenen de¤eri
ifade etmektedir (UNS, 2001, s.3).
Transfer fiyatland›rma ayn› gruba dahil ba¤l› kurulufllar (birimler) ve ana
merkez aras›nda mal ve hizmetlerin
de¤erlenmesinde söz konusu olabilece¤i gibi ayn› iflletmenin departmanlar› aras›nda da söz konusu olabilir.
Vergi muhasebesi aç›s›ndan ise çok
uluslu iflletmelerin karlar›n›, de¤iflik
ülkelerde bulunan ana ve ba¤l› iflletmeleri aras›nda kayd›rarak, vergiden
kaç›nmay› sa¤layan bir yönetim ve
muhasebe tekni¤i fleklinde tan›mlanabilir (Ifl›k, 2005, s.22).
Transfer fiyatland›rma uygulamas›n›n
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ekonomik nedeni, ilgili grup
i r i m l e maliyet
riya bde¤iflken
esas›na göre benin performanslar›n› de¤erleyebil- lirlenen maliyet fiyatlar› esas al›nabimektir. Grup içerisinde aktar›lan lir. Bu yöntemde sadece maliyet fiya(transfer edilen) mal veya hizmete bu t› transfer fiyat› olarak kabul edilebiflekilde fiyat konulmas› suretiyle, lece¤i gibi, bu fiyatlara bir miktar kar
grup birimlerinin yöneticileri mal ve- eklenerek de transfer fiyat› belirleneya hizmeti grup içerisinden ya da bilir. Maliyet fiyat›na kar eklemesi yabaflka iflletmelerden sat›n alma konu- p›larak belirlenen transfer fiyat›na
lar›nda optimal karar verebilme ser- “maliyet art› kar” (cost plus bases)
bestisine sahip olabileceklerdir. Dün- ad› verilmektedir (Yükçü, 1998,
yada büyük gruplar›n yaklafl›k yar›s›, s.615). Maliyet art› transfer fiyatlanmaliyete dayal› sisteme göre de¤er- d›rma, tam maliyet veya de¤iflken
lenmifl mal veya hizmeti grup içerisin- maliyete göre oluflturulan transfer fide transfer etmektedirler. Baz› çok yatland›rmadan kaynaklanan motiuluslu iflletmeler sadece de¤iflken vasyon ve performans de¤erleme somaliyetleri, di¤erleri tam maliyetleri runlar›na tamam›yla çözüm bulmak
ve tam maliyet art› belirli bir kar mar- için kullan›lmaktad›r (Polimeni ve dij›n› (maliyet art› yöntemini) kullan- ¤erleri, 1991, s.1080).
maktad›rlar. Bir k›sm› standart mali- De¤iflken maliyete dayal› transfer fiyetleri, bir k›sm› ise gerçek maliyetle- yatlar›n›n bir yönetim arac› olarak en
ri kullanmaktad›rlar (UNS, 2001, s.3). önemli özelli¤i, birim de¤iflken maliMal ve hizmetlerin de¤erlenmesinde yetin marjinal maliyete en yak›n malikullan›labilecek transfer fiyatland›r- yet de¤eri olmas›ndan kaynaklan›r.
ma yöntemleri afla¤›daki flekilde Birim de¤iflken maliyet, marjinal maligrupland›r›labilir (Horngren, 1996, yete göre daha kolay bir flekilde belirlenebildi¤inden uygulamada yönetsel
s.377);
amaçlara uygun bir transfer fiyat›
• Maliyet art› (cost plus) yöntemi
olarak kabul edilebilmektedir. Trans• Piyasa fiyat› yöntemi
fer fiyat› olarak de¤iflken maliyetlerin
• Pazarl›k yöntemi
esas al›nmas›, sat›c› birim karlar›na,
Maliyet Art› Yöntemi: Dünyada bü- sabit maliyetlerin varl›¤› nedeni ile
yük iflletmelerin yaklafl›k yar›s› mad- olumsuz etki yapacakt›r. Ayr›ca piyadeleri maliyet fiyat› ile transfer et- sa fiyatlar›n›n birimin de¤iflken malimektedirler. Maliyet fiyat›n›n esas yetlerinin üstünde olmas› nedeni ile
al›nd›¤› transfer fiyatland›rmas›nda iflletme içi transferler al›c› birim için
transfer fiyat› olarak tam maliyet ve- olumsuz sonuçlar vermesine karfl›n,
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tüm iflletme aç›s›ndan olumlu olabilmektedir (Çelik, 2000, s.106).
Transfer fiyat› olarak toplam maliyet
kullan›ld›¤›nda, belirlenen fiyat iflletme d›fl›nda oluflmufl fiyatlardan daha
yüksek olursa, al›c› birimin sat›n almalar›n› iflletmenin d›fl›ndan yapmas›
özendirilmifl olacakt›r. Bu uygulama
ise iflletme içindeki sat›c› birimde at›l
kapasitelerin ortaya ç›kmas›na neden
olacakt›r. Ancak iflletme d›fl›nda oluflmufl piyasa fiyat›, iflletmenin sat›fl› yapan biriminin de¤iflken maliyetinden
daha yüksekse ve söz konusu sat›c›
birimde at›l kapasite varsa, sat›c› birimin üretime devam etmesinden iflletme bir bütün olarak fayda sa¤layacakt›r (Çelik, 2000, s.106).
Piyasa Fiyat› Yöntemi: Transfer
edilen ara mal› için tam rekabet koflullar› söz konusu ise, transfer fiyatland›rma için en uygun yöntem piyasa fiyat› olmaktad›r. Aralar›nda mal
transferi yap›lan birimlerin karlar›
sanki farkl› organizasyonlarm›fl gibi
hesaplanm›fl olmaktad›r. Bu suretle,
birim karl›l›¤› ayn› iflkolunda faaliyette bulunan benzer iflletmelerin karl›l›klar› ile do¤rudan do¤ruya karfl›laflt›r›labilecektir. Tam rekabet piyasas›nda, farkl›laflan maliyet piyasa fiyat›ndan düflük oldu¤u sürece, sat›c› birim
al›c› birimin istedi¤i kadar mal› cari piyasa fiyat›ndan sa¤lamak durumundad›r. E¤er bu arz talebi karfl›lamada
yeterli olmaz ise sat›c› birim eksik ola-
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n› d›flar›dan cari piyasa fiyat›ndan temin etmek zorundad›r. Ayn› flekilde
sat›c› birimin, al›c› birimin istedi¤inden fazla miktarda ara mal› arz etmesi durumunda, bu fazla miktar cari piyasa fiyat›ndan d›fl pazara sat›labilir. E¤er sat›c› birim pazar fiyat› üzerinden uzun dönem kar elde edemezse iflletmenin o ara mal›n› grup
içinde üretmek yerine d›flardan sat›n
almas› daha uygun olacakt›r (Drury,
1992, s.760).
Uygulamada ara mal›n›n grup içinden veya baflka iflletmelerden edinilmesine ba¤l› olarak toplam iflletme
karl›l›¤› farkl›laflacakt›r. Sat›c› birim
ara mal›n› d›flar›ya satarken bir de sat›fl giderine katlanmak durumunda
kalacakt›r. Al›c› birim aç›s›ndan ara
mal›n›n grup içinden veya baflka iflletmelerden al›nmas› aras›nda bir fark
olmayacakt›r. Ancak iflletme genel
olarak sat›c› birimin sat›fl giderlerine
katlanmak durumunda kalacakt›r. Bu
yüzden uygulamada birçok iflletme
grup içerisinde gerçeklefltirdikleri
transferlerde pazar fiyat›n› sat›fl ve
yönetim giderlerini indirmek sureti ile
daha düflük düzeyde belirlemektedir.
Al›c› aç›s›ndan ise sürekli iyi kalitede
mal›n güvenilir da¤›t›m ile temini söz
konusu olmaktad›r. Ayr›ca mal›n büyük partilerde sat›n al›nmas› dolay›s›yla sa¤lanacak indirimler ve peflin
ödemelerden sa¤lanacak nakit indirimler düflüldükten sonraki tutar piyasa fiyat›n› yans›tacakt›r. pazar koKas›m
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fl u l l a r › n a u y g u n o l d u ¤ u s ü r bafll›ca
e c e bsak›ncalar
u i n - flu flekilde özetlenes.118; http://pad i r i m l e r g e r ç e k f i y a t › n h e s abilir
p l (Özkanl›,
a n m a s ›2003,
n› sa¤lar. Piyasa fiyat› kullan›m›, grup pers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?absiflletmeleri aras›nda amaç birli¤i, mo- tract_id=887764) ;
tivasyon, özerklik ve performans de- • Pazarl›k fiyatlar›n›n belirlenmesi
¤erlemeye imkan vermesi aç›s›ndan uzun süreler gerektirebilir. Bu durumen ideal transfer fiyatland›rma yönte- da, iflletmenin d›fl etkenlere karfl›
mi olmaktad›r (Drury, 1992, s.761; uyumu gecikebilir ve bunun sonucu
Polimeni ve di¤erleri, 1991, s.1082; olarak birçok önemli kazanç f›rsatlar›
kaç›r›labilir.
Çelik, 2000, s.105).
Pazarl›k Yöntemi: Al›c› ve sat›c› bi- • Özellikle d›fl flartlar›n de¤iflmesi harim yöneticilerinin karfl›l›kl› konuflarak linde pazarl›k fiyatlar›n›n s›k s›k de¤ifltransfer fiyat›n› belirlemeleri esas›na tirilmesi gerekebilir. Bu durum, birim
dayanan bu yöntem, yöneticilere bi- kararlar›na bir belirsizlik getirir.
rim karlar›n›n tespiti üzerinde kontrol • Transfer fiyat›n›n birim kar›n› do¤imkan› vermektedir. Pazarl›¤a dayal› rudan ve önemli ölçüde etkilemesi
transfer fiyatland›rman›n kullan›lma- nedeniyle, birim yöneticileri bütün
s›, ara mala iliflkin pazarda, iç ve d›fl güçlerini iflletme amaçlar›n› bir yana
sat›fla iliflkin farkl› sat›fl fiyatlar›n›n ve- iterek, pazarl›k fiyat›n› kendi lehlerine
ya birçok farkl› pazar fiyat›n›n bulun- çevirmek için harcayabilirler.
mas› gibi durumlar söz konusu ise uy- • Transfer fiyat›, pazarl›kla saptan›rgun olmaktad›r (Drury, 1992, s.772). ken birim yöneticileri aras›nda büyük
Pazarl›k yöntemini destekleyenler, sürtüflmelere neden olabilir. Hatta
yöneticilerin bu flekilde, üretmek ve baz› birim yöneticileri, kendi menfatransfer etmede firman›n kazanc›n›n atleri için di¤er birim yöneticilerini ezve kayb›n›n ne olaca¤› konular›nda meye çal›flabilirler.
bilgi sahibi olmak sureti ile optimal • Pazarl›k için geçen süre verimli olakararlar alabileceklerini iddia etmek- rak gerçeklefltirilecek faaliyetlerin
tedirler. Bu yöntemde birimler trans- kayb› olabilmektedir.
fer fiyat›n› belirlerken de¤iflen pazar Görüldü¤ü üzere, istenen karara uykoflullar›na esnek bir flekilde cevap gun tek bir standart fiyat nadiren tesverebileceklerdir (Horngren, 1996, pit edilebilmektedir. Do¤ru transfer
s.380-386). Pazarl›kla saptanan fi- fiyatland›rma, mevcut karar, yasal ve
yatlar, birim yöneticilerine birim kar- ekonomik koflullara ba¤l›d›r. Gelir
lar›n›n belirlenmesinde yetki ve kon- vergisi, emlak vergisi ve gümrük vertrol sa¤lar. Ancak, bu yöntemdeki gileri s›k s›k firman›n bir bütün olarak
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faydalanaca¤› ancak birim performans›n›n zarar görece¤i transfer fiyat›n belirlenmesi karar›n› etkilemektedir. Transfer fiyatland›rma baz› durumlarda devletlerin anti tröst kanunlar› ve adil ticaret kanunlar›ndan da
etkilenmektedir (Horngren, 1996, s.382).
Yerli iflletmelerin transfer fiyatland›rma politikalar› amaç birli¤inin sa¤lanmas› ve motivasyon iken, çok uluslu
iflletmelerde farkl› unsurlar önem kazanmaktad›r. Çok uluslu iflletmelerin
transfer fiyat› kullanma amaçlar›n› ve
bu amaçlar›n a¤›rl›klar›n› afla¤›daki
gibi gösterebiliriz (Ifl›k, 2005, s.29) :
• Vergileme ile ‹lgili Amaçlar
- Tarifeleri Ayarlamak

%4

- Vergi Düzenlemelerine Uymak% 7
- Vergi Yükünü Ayarlamak

%40

• ‹ç Yönetimle ‹lgili Amaçlar
- Adaletli Performans De¤erlemesi% 7
- Motivasyonu Teflvik

%9

- Amaç) Uyumunu Teflvik etmek % 5
• Uluslararas› Amaçlar
- Nakit Transfer S›n›rlamalar›

%2

- Rekabetçi Durum

%21

- Gerçek Gelir ve Maliyetleri Yans. % 5
Yukar›da görüldü¤ü üzere çok uluslu
iflletmelerin transfer fiyatland›rma
amaçlar›n›n bafl›nda vergisel amaçlar
gelmektedir. Bu iflletmeler vergilendirilebilir gelirlerini yüksek vergi oranlar›n›n bulundu¤u ülkelerden daha dü-
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flük vergi oranlar›n›n bulundu¤u ülkelere aktar›p ilgili ülkelerin vergi gelirlerini azaltmaktad›rlar. Transfer fiyatland›rma ile grup iflletmeleri aras›nda
gelir transferi yap›lm›fl olmaktad›r. Bu
flekilde gelir transferleri örtülü kazanç da¤›t›m› olarak ifade edilmektedir.
2.2. Transfer Fiyatland›rmas› Yolu
ile Örtülü Kazanç Da¤›t›m› ve Bu
Konuda Di¤er Ülkelerde Yap›lan
Düzenlemeler
Transfer fiyatland›rma, üretim yap›s›n›n global bir hale gelmesi ve çok
uluslu iflletmelerin ulus ötesi yap›ya
kavuflmalar› sonucu, vergi sistemleri
üzerinde önemli vergi kay›plar›na neden olmaktad›r (http://www.malihaber.com). Çok uluslu iflletmeler ço¤unlukla yüksek vergi oran› olan ülkede karlar›n› düflük gösterecek
transfer fiyatlar›n› uygulayarak gelirlerini düflük vergi oran› olan ülkelere
kayd›rmak suretiyle daha düflük vergi
ödeyebilmektedirler.
‹flletmelerin finansman ihtiyaçlar›n›n
sermaye yerine ortaklar taraf›ndan
sa¤lanan borçlarla karfl›lanmas› literatürde örtülü sermaye olarak tan›mlanmaktad›r. Çok uluslu iflletmeler,
yurt d›fl›ndaki ana merkezlerinden
de¤iflik ülkelerdeki ba¤l› iflletme ve
flubelerine verdikleri sermayeyi borç
gibi göstermek suretiyle örtülü sermaye hareketinde (capital movement) bulunabilmektedirler (Ifl›k,
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kayma ya2 0 0 5 , s . 4 0 ) . K u r u m a a i t s e rkelerin
v e t u vergi
n s u r gelirlerinde
lar›n›n, normal yollardan sermaye ratmaktad›rlar.
azalt›lmas› d›fl›nda ortak veya sahiple- Nitekim yap›lan bir çal›flmada, 1995re aktar›lmas› ise örtülü kazanç da¤›- 1999 y›llar› aras›nda Rusya ve Amerit›m› olarak ifade edilebilir (Ak, 2006, ka Birleflik Devletleri aras›nda yap›lan
s.99). Transfer fiyatland›rmas› yoluy- ihracat ve ithalat ifllemleri sonucunla örtülü kazanç da¤›t›m›, grup ifllet- da, Rusya’dan ABD’ye sermaye haremeleri aras›nda mal ve hizmet trans- ketinin (uçuflunun) en fazla 8.92 milferlerinde “emsallere uygunluk ilkesi- yar dolar ile en ›l›ml› hesaplama ile
ne” (Arm’s Length Principle) uyulma- 1.86 milyar dolar aras›nda oldu¤u
mas› halinde söz konusu olmaktad›r. analizler sonucunda tespit edilmifltir
Emsallere uygunluk ilkesi, birbiriyle (Boyrie, 2005, s.268). Benzer flekilde
çeflitli flekillerde ba¤lant›l› olan kifli ve- di¤er bir çal›flmada, fakir ülkelerin,
ya iflletmelerin aralar›nda ifl yaparken vergiden kaç›nmay› ve sermaye harebirbiriyle aralar›nda hiçbir flekilde ilifl- ketini kapsayan kara para aklama iflki olmayan kifli veya iflletmeler gibi leminden dolay›, y›lda 500 milyar
hareket edip kendi ç›karlar›n› düflün- Amerikan dolar› zarara u¤rad›klar›
melerini ifade etmektedir.
belirtilmektedir (Christensen, 2004, s.1).
Çok uluslu iflletmelerin örtülü kazanç ‹flletmeler transfer ifllemlerinde uygulada¤›t›mlar› ve örtülü sermaye üzerin- yacaklar› transfer fiyatlar›n› belirlemekden faiz ödemeleri, uluslar aras› ver- te her zaman serbest olmamaktad›rlar.
gi kaçakç›l›¤›n›n ve vergiden kaç›n- Çok uluslu iflletmelerin mal ve hizmet
man›n bir yolu olarak ortaya ç›kmak- fiyatland›rma alan›nda vergiden kaç›ntad›r. ABD’de, de¤iflik ülkelerde faali- malar›n›n önüne geçebilmek için baz›
yet gösteren ve ayn› gruba ba¤l› ifllet- ülkelerde yasa koyucular, genifl kapmelerin, mal ve hizmet fiyatland›rma- saml› ve karmafl›k vergi kanunlar› ve kus›n› hukuki durumlara uygun olarak rallar› koymaktad›rlar. Transfer fiyatlankullanarak vergi yüklerini indirebildik- d›rmas› ve örtülü sermaye bu kurallarleri yönünde giderek artan say›da ka- dan ikisidir (Ifl›k, 2005, s.43).
n›t bulunmufltur ((Ifl›k, 2005, s.41). Transfer fiyatland›rmas›, A.B.D.’de
Çok uluslu iflletmeler farkl› ülkelerde vergi sisteminin en önemli unsurlar›nfaaliyette bulunan birimlerin (ba¤l› ifl- dan biri olarak kabul edilmektedir. ‹flletmelerin) faaliyette bulunduklar› ül- letmelerin, özellikle de çok uluslu iflkede elde ettikleri kazançlar›n› trans- letmelerin ana iflletme-ba¤l› iflletme
fer fiyatland›rmas› yoluyla vergi oran› çerçevesinde birbirlerine yapt›klar›
düflük di¤er bir ülkede faaliyette bu- maddi ve maddi olmayan varl›k sat›fllunan birime kayd›rmak sureti ile ül- lar›nda transfer fiyatland›rma yoluyla
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toplam kar ve dolay›s›yla da ödenecek vergi tutar› üzerinde ayarlamalar
yapabilmeleri, bu konuya iliflkin olarak yasal düzenlemeler yap›lmas›n›n
zorunlulu¤unu ortaya koymaktad›r
(Do¤an, 2003, s.68). Amerika Birleflik Devletleri’nde transfer fiyatland›rma, Yurtiçi Gelirler Yasas›n›n (Internal Revenue Code) 482. maddesinde
düzenlenmifltir. Bu hüküm gere¤ince, e¤er, IRS (ABD Gelirler Genel Müdürlü¤ü) belirlenen transfer fiyat›n›n
vergiden kaç›nma amac›yla oluflturuldu¤una inan›rsa, transfer fiyatland›rma uygulamalar›na müdahale edebilmektedir (Çelik, 2000, s.109).
Kullan›labilecek transfer fiyatland›rma yöntemleri konusunda IRS, 1968
y›l›nda 482 k›s›mla ilgili yeni düzenlemelerle seçimlik haklar getirmifltir.
1993 y›l›nda yap›lan yeni yasal düzenlemeler ile en iyi yöntem yaklafl›m› benimsenmifl ve desteklenmifltir.
Böylece çok uluslu iflletmeler, destekleyici bilgi ve belgeler ile, karfl›laflt›r›labilir kontrol d›fl› fiyat yöntemi, yeniden sat›fl fiyat› yöntemi, maliyet art›
yöntemi, kar bölme yöntemi (profit
split method) ve karfl›laflt›r›labilir karlar yöntemi (comparable profits method) gibi yöntemlerin herhangi birini kullanabilmektedirler. 6662. maddede ise, transfer fiyatland›rma uygulamalar›na iliflkin vergi cezalar› ve koflullar› tan›mlanmaktad›r. Bu ceza koflullar›, 1990 y›l›nda yasallaflm›flt›r. Bu
koflullar›n, çok uluslu iflletmelerin
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transfer fiyatland›rman›n uygulanmas›ndaki yanl›fl tutumlar›n› engelleyebilece¤i ve cesaretlerini k›rabilece¤i
belirtilmektedir. Ceza düzenlemelerindeki amaç, iflletmelerin emsallere
uygunluk konusundaki çabalar›n›, beyannamelerinde yer alan emsallere
uygunlu¤a iliflkin raporlar›n›, IRS’ e
sunduklar› belgelerini, transfer fiyatland›rmas›na iliflkin analiz dökümanlar›n› ciddi bir yap›ya kavuflturmakt›r
(Do¤an, 2003, s.68).
Avrupa Birli¤i’nde transfer fiyatland›rmas› ve çifte vergilendirmenin önlenmesine iliflkin ilk çal›flmalar 1976
y›l›nda bafllamas›na ra¤men bu konuda en ciddi ad›m 23 Temmuz
1990’da Tahkim Anlaflmas› ile at›lm›flt›r. Anlaflman›n 4(2). Maddesine
göre yabanc› ülkedeki bir flubenin kar›, bu flube ba¤›ms›z bir iflletme varsay›larak de¤erlendirilecektir. Anlaflma
ilgili kuruluflu, bulundu¤u ülkenin kuruluflu olarak kabul etmektedir (Organ, 2006, s.137).
Japonya’da transfer fiyatland›rmas›
kurallar› ilk olarak 1986 y›l›nda, uluslar aras› gelirden paylar›na düflenin
vergilendirilmesinin sa¤lanmas› için
oluflturulmufltur. Bundan sonra Japon vergi otoritesi, NTA, 1.5 milyar
dolar› aflan tutarlar›n vergilerinin yeniden düzenlenmesini önermifltir.
1995 y›l›nda, NTA, transfer fiyatland›rma konular› üzerinde çal›flacak
bölgesel ve ulusal düzeyde özel ekipler oluflturmufltur. NTA, “Anlaflma
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U s u l ü i l e B e l i r l e n e n ” ( A d vOECD
a n c esözP rkonusu
iraporu müteakip
c i n g A r r a n g e m e n t s ) y ö n t e m1998
i n e y›l›nda
b e n - “Zararl› Vergi Rekabeti”
zeyen bir önceden kabul sistemini konusunda, 2000 y›l›nda ise “Küresel
Vergi ‹flbirli¤ine Do¤ru: Zararl› Vergi
onaylam›flt›r (Turner, 1996, s.14).
OECD 1979 y›l›nda “Çok Uluslu ‹fllet- Uygulamalar›n› Belirleme ve Bertaraf
meler ve Vergi ‹dareleri için Transfer Etme” konusunda raporlar haz›rlaFiyatland›rmas› Rehberi” ni, 1995 y›- m›flt›r (‹YMMO, 2006, s.17).
l›nda ise genel transfer fiyatland›rma
prensipleri raporunu yay›nlam›flt›r.
Söz konusu rapora göre transfer fiyatland›rma prensip ve kurallar› k›saca afla¤›daki gibi özetlenebilir;
• Ba¤›ms›z taraflar aras›ndaki ifllemlerde geçerli olan “Mesafeli Durufl” ilkesi. Bu ilke Emsallere Uygunluk ‹lkesi (Arm’s Length Principle) olarak da
bilinmektedir.
• Transfer Fiyatland›rmas› ile ilgili geleneksel ifllem metotlar›.
• Geleneksel ifllem metotlar› d›fl›ndaki di¤er yöntemler.
• Transfer Fiyatland›rmas› ile ilgili ihtilaflar›n bertaraf edilmesi ve çözümüne iliflkin idari yaklafl›mlar.
• Dökümantasyon.
• Maddi olmayan varl›klara iliflkin transfer fiyatland›rmas›nda özellikli hususlar.
• Grup iflletmelerinde grup içi hizmet
ifalar›nda transfer fiyatland›rma ilkeleri.
• Grup iflletmeleri aras›nda gider
paylafl›m›nda transfer fiyatland›rma
ilkeleri.

3. Ülkemizde Transfer Fiyatland›rmas›
ile ‹lgili Düzenlemeler
5422 say›l› eski KVK’nun 17.maddesinde “Örtülü Kazanç” bafll›¤› ile yer
alan düzenleme 5520 say›l› Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13.maddesinde “Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m›” bafll›¤›
ile Avrupa Birli¤inin vergilendirme
alan›ndaki mevzuat›na uyum çerçevesinde ve özellikle Ekonomik ‹flbirli¤i
ve Kalk›nma Teflkilat› (OECD)’nin düzenlemeleri dikkate al›narak yeniden
düzenlenmifltir.
Örtülü kazanç da¤›t›m›; as›l amac›
kar elde etmek olan kurumlar›n1 ticari faaliyetleri sonucunda elde ettikleri
karlar›, yak›n iliflki içerisinde bulunduklar› bir k›s›m kifli veya kuruma,
normal ticari icaplar›n ötesinde özel
menfaatler sa¤lamak suretiyle, aktarmalar›na ve böylece bu karlar üzerinden kurumlar vergisi kayb›na sebep
olmalar›na denir (Koç, 2006, s.33).
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesine göre, kurum-

1 Kurum ifadesi, sermaye iflletmeleri, kooperatifler, iktisadi kamu kurulufllar›, dernek veya vak›flar
ile bunlara ait iktisadi iflletmeler ve ifl ortakl›klar›n› kapsamaktad›r.
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lar›n iliflkili kiflilerle emsallere uygunluk ilkesine ayk›r› olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet al›m› ya da sat›m›nda bulunmalar› halinde, kazançlar› tamamen veya k›smen transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü olarak da¤›t›lm›fl
say›lmaktad›r. Örtülü kazanç da¤›t›m›n›n unsurlar› yasaya göre afla¤›daki flekilde s›ralanabilir;
• Örtülü kazanç da¤›t›m›na esas ifllemin iliflkili kiflilerle yap›lmas›,
• ‹fllemin bedelinin emsallere uygunluk ilkesine ayk›r› olmas›,
• ‹fllemin mal veya hizmetin al›m›n›
veya sat›m›n› kapsamas›.
Maddede, mal veya hizmet al›m› ya
da sat›m›n›n ise, al›m, sat›m, imalat
ve inflaat ifllemleri, kiralama ve kiraya
verme ifllemleri, ödünç para al›nmas›
ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren ifllemleri kapsayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Ayr›ca
maddede iliflkili kifli kavram› ve emsallere uygunluk ilkesi tan›mlanm›flt›r.

zanc›n tamamen veya k›smen transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü olarak da¤›t›lm›fl say›laca¤› ifadesi yer almaktad›r. ‹lgili maddenin ikinci f›kras›nda iliflkili kifliler afla¤›daki flekilde s›ralanm›flt›r;

3.1. ‹liflkili Kifli
13. maddenin birinci f›kras›nda, kurumlar›n, iliflkili kiflilerle emsallere uygunluk ilkesine ayk›r› olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal
veya hizmet al›m ya da sat›m›nda bulunmalar› halinde, elde ettikleri ka-

‹lgili maddede, kazanc›n elde edildi¤i
ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yaratt›¤› vergilendirme kapasitesi ile ayn› düzeyde bir vergilendirme imkan› sa¤lay›p sa¤lamad›¤› hususunun göz önünde bulundurulmas›
suretiyle Bakanlar Kurulu’nca ilan

• Kurumlar›n kendi ortaklar›,
• Kurumlar›n veya ortaklar›n›n ilgili
bulundu¤u gerçek kifli 2 veya kurum,
• Kurumlar›n veya ortaklar›n›n idaresi, denetimi veya sermayesi bak›m›ndan do¤rudan veya dolayl› olarak
ba¤l› bulundu¤u ya da nüfuzu alt›nda bulundurdu¤u gerçek kifli veya kurumlar,
• Ortaklar›n eflleri, ortaklar›n veya efllerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü
derece dahil yansoy h›s›mlar› ve kay›n
h›s›mlar›
Ayr›ca, iliflkili kifli kavram›na yeni yasa
ile getirilen en önemli ilave, genifl vergi muafiyetleri ve bilgi alma zorlu¤u
yaflanan ve bu nedenle vergi cenneti
olarak an›lan ülkelerdeki kifli ve kurumlar›n ilgili kifli kapsam›na al›nmas›d›r (Koç, 2006, s.35).

2 Gerçek kifli ifadesi, Gelir Vergisi Kanununun uygulanmas›nda gerçek kifli olarak kabul edilip
vergiye tabi tutulan flah›slar ile flah›s iflletmeleri ya da adi ortakl›klar› kapsamaktad›r.
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Bu- flekilde oluflan fiyat ya
e d i l e n ü l k e l e r d e v e y a b ö l g eetmektedir.
lerde bu
lunan kiflilerle yap›lm›fl tüm ifllemler da bedel, ifllem an›nda hiç bir etki oliliflkili kiflilerle yap›lm›fl say›lacakt›r maks›z›n objektif olarak belirlenen
hükmü yer almaktad›r. Böylece bu ül- ideal tutard›r 3.
kelerdeki paravan iflletmeler kullan›3.3. ‹liflkili Kiflilerle Yap›lan ‹fllemlerde
larak karlar›n yurtd›fl›na (vergi cenKullan›labilecek Fiyatland›rma
netlerine) aktar›lmas›n›n önüne geçilmek istenmektedir (Koç, 2006, s.35). Yöntemleri
5520 say›l› KVK’nun 13. maddesi 6
3.2. Emsallere Uygunluk ‹lkesi
nolu f›kras›nda kurumlar›n iliflkili kifliEmsallere uygunluk ilkesi, yasan›n lerle yapacaklar› her türlü al›m sat›m,
13. maddesinin 3 nolu f›kras›nda hizmet, kira ve ödünç ifllemlerinde
“iliflkili kiflilerle yap›lan mal veya hiz- uygulayacaklar› fiyat ya da bedelleri
met al›m ya da sat›m›nda uygulanan emsallerine uygunluk ilkesine göre
fiyat veya bedelin, aralar›nda böyle belirlemede kullanabilecekleri yönbir iliflkinin bulunmamas› durumunda temler afla¤›daki flekilde s›ralanm›flt›r;
oluflacak fiyat veya bedele uygun ol- • Karfl›laflt›r›labilir Fiyat Yöntemi
mas›” fleklinde tan›mlanm›flt›r.
• Maliyet Art› Yöntemi
OECD’nin “Uluslar aras› ‹flletmeler ve
Vergi ‹dareleri için Transfer Fiyatlan- • Yeniden Sat›fl Fiyat› Yöntemi
d›rmas› Rehberi” esas al›narak yap›- • Di¤er Yöntemler
lan bu tan›m, “emsallere uygunluk il- Emsallere uygun fiyat ya da bedele
kesi, iliflkili kiflilerle yap›lan mal veya ulaflmak için bu yöntemlere baflvurulhizmet al›m veya sat›m›nda uygula- mas›nda en güvenilir karfl›laflt›rma
nan fiyat ya da bedele uygun olmas›- unsuru olmas› aç›s›ndan öncelikle
n› ifade eder” fleklindedir. Burada, mükellefin iliflkisiz kiflilerle yapt›¤› iflemsallere uygun fiyat ya da bedel, lemlerde kulland›¤› fiyat ya da bedel
aralar›nda iliflkili kifli tan›m› kapsam›n- (iç emsal) karfl›laflt›rmaya esas ölçü
da söz konusu bu fiyat ya da bedeli olarak al›nacakt›r. Bu flekilde kullan›etkileyecek herhangi bir ba¤, iliflki ol- lan fiyat ya da bedellerin bulunmamayan kiflilerin, tamamen ifllemin mas› ya da güvenilir olmamas› halingerçekleflti¤i andaki koflullar alt›nda de do¤rudan benzeri nitelikteki müoluflturdu¤u, piyasa ya da pazar fiya- kellef ya da kurumlar›n ifllemleri (d›fl
t› olarak da adland›r›lan tutar› ifade emsal) karfl›laflt›rmada esas al›nacak3 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu Madde Gerekçesi
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t›r. Bu belirleme, iç emsallerin ya da
d›fl emsallerin birbirlerinin karfl›t seçene¤i oldu¤u, yani bu emsallerden yaln›zca birisinin kullan›lmas› gerekti¤i
anlam›na gelmemektedir. Emsallere
uygunlu¤un saptanmas› amac›yla
karfl›laflt›rma yap›lmas› esnas›nda, gerek iç emsallerin gerekse d›fl emsallerin birlikte kullan›lmas› her zaman
mümkündür. Amaç, en do¤ru ve güvenilir flekilde emsallere uygun fiyat
ya da bedeli tespit etmektir 4.
3.3.1. Karfl›laflt›r›labilir Fiyat Yöntemi
Karfl›laflt›r›labilir fiyat yöntemi, bir
mükellefin uygulayaca¤› emsallere
uygun sat›fl fiyat›n›n, karfl›laflt›r›labilir
mal veya hizmet al›m veya sat›m›nda
bulunan ve aralar›nda herhangi bir
flekilde iliflki bulunmayan gerçek ya
da tüzel kiflilerin birbirleriyle yapt›klar› ifllemlerde uygulayaca¤› piyasa fiyat› ile karfl›laflt›r›larak tespit edilmesini
ifade etmektedir.
Kanun gerekçesinde yöntemle ilgili
aç›klamalar yer alm›flt›r. Buna göre,
bu yöntemin uygulanabilmesi için iliflkili kiflilerle yap›lan ifllemin, birbiriyle
iliflkili olmayan kiflilerin yapt›klar› ifllem ile “karfl›laflt›r›labilir nitelik” te olmas› gerekmektedir. Burada karfl›laflt›r›labilir nitelik kavram›, iflleme konu
mal veya hizmet ile ifllemin koflullar›-

n›n gerek iliflkili kifliler aras›ndaki ifllemlerde, gerekse aralar›nda iliflki bulunmayan kiflilerin aras›ndaki ifllemlerde benzer nitelikte olmas›n› ifade
etmektedir. Söz konusu ifllemler aras›nda, ölçülebilir nitelikte küçük farkl›l›klar varsa, bu farkl›l›klar düzeltilerek yöntemin uygulanmas› mümkün
olmaktad›r. Ancak, farkl›l›klar›n büyük olmas› ya da farkl›l›klar›n ölçülmesinin yani somut bir biçimde, tespit ifllemlerinde dikkate al›nabilme
olana¤›n›n mümkün olmamas› halinde, yöntemin de uygulanabilmesi
mümkün olamayacakt›r. Do¤rudan
karfl›laflt›rma yap›lmas›na olanak veren bu yöntem, karfl›laflt›r›labilir kontrol d›fl› ifllemler için uygulamada en
s›k kullan›lan yöntemdir 5.
3.3.2. Maliyet Art› Yöntemi
Maliyet art› yöntemi, emsallere uygun fiyat›n, ilgili mal ya da hizmet
maliyet bedelinin uygun bir brüt kar
oran› kadar art›r›lmas› sureti ile hesaplanmas›n› ifade etmektedir.
Buradaki uygun brüt kar oran›, söz
konusu mal veya hizmet al›m› veya
sat›m› an›nda iliflkisiz kiflilere sat›lmas› halinde uygulanacak fiyat› yans›tan
kar oran›n› ifade etmektedir. E¤er koflullar uygunsa, ifllemi yapan mükellefin bu mal veya hizmetlere iliflkin ola-

4 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu Madde Gerekçesi
5 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu Madde Gerekçesi
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rak iliflkisiz kiflilerle yapt›¤› ifllemlerde
uygulad›¤› genel brüt kar marj› (iç
emsal), ideal oran olacakt›r. Karfl›laflt›rma için gerekli ifllem say›s› yetersizse, uygun brüt kar oran› k›stas›, söz
konusu mal veya hizmetin iliflkisiz kiflilere sat›lmas› halinde uygulanacak
fiyat› yans›tan kar oran› olarak dikkate al›nacakt›r. Bu yöntem özellikle
hammadde ve yar› mamuller ile imal
edilen mallara iliflkin ifllemlerde uygulama alan› bulmaktad›r 6.
3.3.3. Yeniden Sat›fl Fiyat› Yöntemi
Yeniden sat›fl fiyat› yöntemi, emsallere uygun fiyat›n, iflleme konu mal veya hizmetlerin aralar›nda herhangi
bir ba¤lant› bulunmayan gerçek veya
tüzel kiflilere yeniden sat›lmas› halinde uygulanacak fiyattan uygun bir
brüt sat›fl kar› düflülerek hesaplanmas›n› ifade etmektedir.
Bu yöntemde emsallere uygun fiyat
ya da bedele ulaflmak için temel al›nan unsur, aralar›nda herhangi bir
ba¤lant› bulunmayan gerçek veya tüzel kiflilere yap›lmas› muhtemel sat›fl
ve bu sat›flta uygulanacak fiyat ya da
bedeldir. Varsay›mlara dayal› olarak
saptanan söz konusu fiyat ya da bedelden uygun bir brüt sat›fl kar› düflülerek ilgili ifllem için emsallere uygun

fiyata ulafl›labilecektir. Buradaki uygun brüt sat›fl kar›, söz konusu mal
ya da hizmet için ifllem an›nda uygulanabilecek, piyasa koflullar›na göre
belirlenen ya da belirlenebilecek objektif nitelikte bir oran ile saptanan
kar› ifade etmektedir. Bu kar tutar›
düflüldükten sonra mal ya da hizmetin iliflkili kiflilere sat›lmas›nda uygulanabilecek emsallere uygun fiyata ulafl›labilinecektir 7.
Emsallere uygunluk ilkesi do¤rultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere iliflkin hesaplamalara ait kay›t,
cetvel ve belgelerin ispat edici ka¤›tlar olarak saklanmas› zorunlu tutulmufltur. Bu do¤rultuda, seçilen yöntem ve uygulanmas›na iliflkin bütün
hesaplama ve ifllemler ayr›nt›l› olarak
tutulmal› ve saklanmal›d›r. Bu hesaplama ve belgeler, yöntemin seçilme
gerekçelerini aç›klayan en önemli unsurlard›r 8
3.3.4. Di¤er Yöntemler
Emsallere uygun fiyata ulaflmada bu
yöntemlerin hiçbirisi uygulanam›yorsa, mükellef kendi belirleyebilece¤i
ve daha do¤ru sonuç verdi¤ine inand›¤› bir yöntemi de transfer fiyatland›rmas›na konu ifllemlere uygulayabilir. Kanun gerekçesinde, mükellefle-

6 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu Madde Gerekçesi
7 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu Madde Gerekçesi
8 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu Madde Gerekçesi
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rin bu kapsamda uygulayabilecekleri
yöntemleri tamamen kendileri belirleyebilecekleri gibi, maddede say›lmayan ancak OECD’nin yay›nlad›¤›
“Uluslararas› ‹flletmeler ve Vergi ‹dareleri için Transfer Fiyatland›rmas›
Rehberi” nde belirtilen ya da di¤er ülkelerin uygulamalar›nda karfl›lafl›labilen yöntemleri de kullanabileceklerdir. Bu ba¤lamda uygulama olana¤›
bulunabilecek yöntemlerin en önemlileri, OECD’nin Uluslararas› ‹flletmeler ve Vergi ‹dareleri için Transfer Fiyatland›rmas› Rehberi’nde “geleneksel ifllem yöntemleri”ne baflvurma
olana¤›n›n olmad›¤› haller için “di¤er
yöntemler” bafll›¤› alt›nda önerilen
“kar bölüflüm” yöntemi ve “iflleme
dayal› net kar marj›” yöntemi olmaktad›r 9.

li bilgi ve belgelerle birlikte baflvurmas› gerekmektedir. Yöntem üzerinde
anlaflma sa¤lanmas› halinde, bu yöntem üç y›l› aflmamak üzere belirlenen
süre ve koflullar alt›nda kesinlik tafl›yacakt›r. Bu flekilde tespit edilen yöntem, belirlenen koflullar alt›nda elefltiri konusu yap›lamayacakt›r. Bu sistemin en büyük avantaj›, mükellefler
aç›s›ndan belli bir süre için uygulanacak yöntemin kesinlik tafl›mas› ve
herhangi bir elefltiri, ceza riski olmadan plan yapabilme, önünü görebilme olana¤› vermesidir. ‹dari aç›dan
en büyük avantaj ise konunun bafllang›çta belli bir anlaflma ile belirlenmesi ve elefltiri sürecinden bafllayarak
yarg› sürecine kadar tafl›nabilecek bir
ifllemin getirdi¤i zaman ve ifl yükünden tasarruf sa¤lanmas›d›r 10.

Uygulayaca¤› yöntem konusunda tereddütü bulunan mükellef, Maliye
Bakanl›¤›’na baflvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti iste¤inde bulunabilecektir. OECD’nin Uluslararas›
‹flletmeler ve Vergi idareleri için
Transfer Fiyatland›rmas› Rehberinde
de önerilen ve birçok geliflmifl ülkenin
vergi sisteminde yer alan “Anlaflma
Usulü ile Belirlenen” (Advance Pricing Arrangements ya da Advance
Pricing Agreements) bu yöntem için
mükellefin Maliye Bakanl›¤›na gerek-

3.4.Transfer Fiyatland›rmas›
Yoluyla Da¤›t›lan Kazanc›n Kar
Pay› Olarak Kabul Edilmesi
5520 say›l› kanunun 13. maddesinin
alt›nc› f›kras›nda transfer fiyatland›rmas› yolu ile örtülü olarak da¤›t›lan
kazanc›n kar pay› olarak nitelendirilece¤i hükmü yer almaktad›r. Maddenin ilgili f›kras›na göre; Tamamen veya k›smen transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü olarak da¤›t›lan kazanç,
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›n›n uygulanmas›nda, gerek borç alan

9 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu Madde Gerekçesi
10 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu Madde Gerekçesi
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gerekse borç veren nezdinde, örtülü
sermaye flartlar›n›n gerçekleflti¤i hesap döneminin son günü itibariyle
da¤›t›lm›fl kâr pay› veya dar mükellefler için ana merkeze aktar›lan tutar
say›lmaktad›r. Daha önce yap›lan vergilendirme ifllemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilebilmektedir. Düzeltmenin yap›lmas›
için örtülü sermaye kullanan kurum
ad›na tarh edilen vergilerin kesinleflmifl ve ödenmifl olmas› gerekmektedir.
Madde gerekçesinde; transfer fiyatland›rmas› nedeniyle örtülü kazanç
da¤›t›m› yapan mükellefe bir elefltiri
getirildi¤i zaman, örtülü kazanç da¤›t›lan mükellef nezdinde de bir düzeltmenin yap›lmas›n›n söz konusu olaca¤›, örtülü olarak da¤›t›lan kazanc›n
kâr pay› say›lmas› ile mükelleflerin bu
kâr pay›na iliflkin olarak istisna hükümlerinden yararlanmalar›yla, “karfl›
taraf düzeltmesinin” bu flekilde, iflleme taraf olanlar aras›nda gerçekleflmifl olaca¤› belirtilmifltir. Bu uygulama ile ayn› ifllem üzerinden mükerrer
vergilemenin önüne de geçilmektedir. Bu flekilde da¤›t›lm›fl kar pay›n›n
net kâr pay› tutar› olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanmas› sonucu
bulunan tutar üzerinden ortaklar›n
hukuki niteli¤ine göre belirlenen
oranlarda vergi kesintisi yap›labilinecektir.
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4. SONUÇ
Transfer fiyatland›rmas›, merkezkaç
yönetim fleklini benimsemifl olan ba¤›ms›z birimlerden oluflan iflletmelerde, birimler aras›nda mal veya girdi
transferlerinde, transfer edilen mal
veya girdiye parasal bir de¤er verilmesinde kullan›lmaktad›r. Ayn› ülke
s›n›rlar› içerisinde faaliyette bulunan
birimler aras›ndaki mal transferlerinde uygulanan fiyatland›rma, birim
performanslar›n›n ölçülmesinde kullan›labilmektedir. Çok uluslu iflletmelerde farkl› ülke s›n›rlar› içerisinde faaliyette bulunan birimler aras›nda yap›lan transferlerde kullan›lan yöntemler, ülkeler aras›nda sermaye hareketine yol açmakta ve ülkelerin birinde
di¤erine göre vergi kayb›na yol açabilmektedir.
Baz› ülkelerde vergi kayb›n›n önlenmesi amac›yla birimler aras›nda gerçeklefltirilen transferlerde uygulanabilecek fiyatlama yöntemlerine iliflkin
düzenlemeler yap›lm›flt›r. Ülkemizde
ise 5520 say›l› yasa ile daha önceki
yasada net olmayan baz› ifadeler daha anlafl›l›r flekilde ifade edilmifl ve
OECD’nin bu konudaki düzenlemelerine uygun düzenlemeler yap›lmak
suretiyle ülkemizin transfer fiyatland›rmas› yoluyla u¤rad›¤› veya u¤rayaca¤› vergi kayb›n›n önüne geçilmeye
çal›fl›lm›flt›r.
Yeni yasada getirilen hükümler geliflmifl ülkelerin uygulamalar›na uygun
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düzenlemeleri kapsamaktad›r. Ancak, emsallere uygunluk ilkesi do¤rultusunda, seçilen yöntem ve ilkenin uygulanmas›na iliflkin bütün hesaplama ve ifllemlerin ayr›nt›l› olarak tutulmas› ve saklanmas› gerekti¤i belirtilmekte ancak
bu ifllemin kim veya hangi kurum taraf›ndan yap›labilece¤i belirtilmemektedir. Avrupa Birli¤ine üye tüm ülkeler baflta olmak üzere Amerika ve di¤er geliflmifl ülkelerde, transfer fiyatland›rmas› raporlar› haz›rlamaya yetkili kifli
ve/veya kurum fleklinde ba¤›ms›z denetçiler bulunmaktad›r (‹YMMO, 2006,
s.26). Yasada ülkemizde bu raporlar› haz›rlamaya yetkili kifli veya kurumlar›n
belirtilmemifl olmas› bu ilkenin uygulanmas›nda farkl› yaklafl›mlar› ve bunun
sonucunda da birçok sorunu beraberinde getirecektir.
Ülkemizde transfer fiyatland›rmas› yolu ile vergi kayb›n›n önüne geçilmesi
amac›yla yap›lan bu yeni düzenlemenin baflar›l› bir flekilde uygulanmas› ile birlikte vergi gelirlerinin artmas› beklenmektedir.
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR‹YET‹
SOSYAL S‹GORTALAR S‹STEM‹N‹N
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS
SOCIAL INSURANCE REGIME’S PROBLEMS AND
SOLUTION PROPOSALS
Yrd. Doç. Dr. O¤uz KARADEN‹Z *
Öz
uzey K›br›s Türk Cumhuriyeti (KKTC), benzer ekonomilerle k›yasland›¤›nda oldukça geliflmifl bir sosyal güvenlik sistemine sahiptir. Ancak sistem 1990’l› y›llar›n bafl›ndan itibaren aç›k vermeye bafllam›flt›r. Sistemin
finansal aç›klar›n›n nedenleri aras›nda erken emeklilik, prim karfl›l›¤› olmayan
ödemeler gibi gider art›c› uygulamalar ile kay›t d›fl› istihdam, prim tahsilat
oran›n düflüklü¤ü, sosyal güvenlik kurumlar›n›n kurumsal kapasite yetersizlikleri gibi gelir kayb›na neden olan hususlar yer almaktad›r. ‹laç harcamalar› ve
yurt d›fl› tedavi giderleri önemli boyutlara ulaflm›flt›r. Sa¤l›k hizmetleri sunumunda ve finansman›nda kamu görevlileri ile özel sektör çal›flanlar› aras›nda
önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r. ‹fl kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k, anal›k
ve iflsizlik sigortas› primleri emeklilik sigortas› aç›klar›n›n kapat›lmas›nda kullan›lmaktad›r. Son y›llarda sosyal sigorta sistemindeki reform çabalar› ise, sistemin iyileflmesi yönünde yetersiz kalmaktad›r. KKTC sosyal sigortalar sisteminin sorunlar›na yönelik olarak sundu¤umuz reform önerisi dört temel nokta üzerine dayanmaktad›r. Reform önerilerimiz, emeklilik parametrelerinin
yeniden düzenlenmesi, kay›t d›fl› istihdamla etkin mücadele ve sosyal güvenlik kurumlar›n›n kurumsal kapasitelerinin gelifltirilmesi ile sa¤l›k sisteminin yeniden yap›land›r›lmas›d›r.1

K
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Anahtar sözcükler: KKTC sosyal güvenlik, emeklilik sistemi, sa¤l›k, kay›t
d›fl› istihdam
Abstract
Turkish Republic of Northern Cyprus
(TRNC) has own rather developed social security system compare with similar countries. However TRNC’s social insurance system has experienced deficits since the beginning of
the 1990’s. Among the reasons of
deficits in the social insurance
system, early retirement implementations, pensions that are not equivalent to contributions, undeclared
working, low collection rates of contributions, deficiency of institutional
capability of social security institutions are accepted as the most important ones. On the other hand medical expenses and abroad treatment
expenditures of insured persons have reached significant extents. There
have occurred significant differences
between civil servants and private
sectors employees in accessing to health services and in their funding.
Contributions that have been collected for work accidents, occupation
diseases, sickness, maternity and
unemployment spending have been
exploited so as to finance the deficits

in pension insurance system. Reform
efforts in recent years have not been
influential for recovering the social
security system. Our reform proposals concerning with TRNC’s social insurance systems should be based on
four pillars. These are regulation of
retirement parameters, coping efficiently with undeclared working, improving institutional capability of social insurance institutions and reconstruction health system.
Keywords: Turkish Republic Of
Northern Cyprus, social security, retirement system, health care, undeclared work
G‹R‹fi
KKTC, “genç” bir sosyal güvenlik sistemine sahiptir. Dolay›s›yla sistemin
ilk y›llar›nda fonlar›n toplanmas› ve
bunlar› gelecek kuflaklar için de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Oysa
KKTC emeklilik sistemi 1990’l› y›llar›n
bafl›ndan itibaren erken emeklilik
uygulamalar›, düflük prim ödeme
gün say›s›, sigorta primi-sigorta yard›m› aras›ndaki orans›zl›klar gibi sosyal
sigortac›l›k ilkeleri ile ba¤daflmayan
uygulamalar nedeniyle aç›k vermeye
bafllam›flt›r. Özellikle k›sa vadeli riskler ( ifl kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k, anal›k, iflsizlik) için toplanan prim-

1 Çal›flmadaki görüfl ve katk›lar›ndan dolay› KKTC Baflbakanl›k Devlet Planlama Örgütü Yrd.
Planlama Uzman› Sn. Ayfle A⁄AO⁄LU’na teflekkürü borç bilirim.
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ler de emeklilik sisteminin aç›¤›n› kapatmakta kullan›lmaktad›r. Özel sektör çal›flanlar› ile devlet memurlar›n›n
yararland›klar› sa¤l›k hizmetlerinin
birbirinden farkl› olmas›, tedavi ve
ilaç harcamalar›n›n kontrol edilmemesi, sa¤l›k sisteminde de sorunlara
yol açmaktad›r. KKTC sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirli¤i ve sigortal›lar›n memnuniyet seviyelerinin
artt›r›labilmesi için sistemin yeniden
yap›land›r›lmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r. Çal›flmam›z›n ilk bölümünde;
KKTC’deki sosyal sigortalar sistemi
genel hatlar›yla ele al›nm›fl, ikinci bölümde; KKTC’nin sosyal sigortalar
sisteminin finansal sorunlar› incelenmifltir. Üçüncü bölümde ise; sistemin
sorunlar›n›n çözümüne yönelik öneriler sunulmaya çal›fl›lm›flt›r.
I- KKTC SOSYAL S‹GORTALAR
S‹STEM‹N‹N ÖZELL‹KLER‹
Sosyal güvenlik hakk› KKTC Anayasas›’n›n 55. maddesinde düzenlenmifltir. Belirtilen madde hükmüne göre
“Herkes, sosyal güvenlik hakk›na sahiptir. Bu hakk› sa¤lamak için sosyal
sigortalar ve benzeri sosyal güvenlik
kurumlar› ile sosyal yard›m örgütleri
kurmak ve kurdurmak Devletin
ödevlerindendir”. Devletin Ekonomik
ve Sosyal Ödevlerinin S›n›r› bafll›kl›
66. maddesinde ise “Devlet, bu Anayasada belirtilen ekonomik ve sosyal
amaçlara ulaflma ödevlerini, ekono-
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mik geliflme ile mali kaynaklar›n›n yeterli¤i ölçüsünde yerine getirir.”hükmü yer almaktad›r. Söz konusu hüküm ile devletin sosyal güvenlik sistemini kurma hedefinin s›n›rlar› çizilmifltir. Afla¤›da KKTC sosyal güvenlik sisteminin genel yap›s› ve özellikleri ele
al›nm›flt›r.
1. KKTC Sosyal Güvenlik Sistemi
Tüm Nüfusu Güvence Alt›na
Alm›flt›r.
KKTC’nin sosyal güvenlik sistemi,
primlerle finanse edilen sosyal sigortalar ile vergilerle finanse edilen sosyal yard›m ve hizmet programlar›ndan oluflmaktad›r. Sosyal sigorta
programlar›, Sosyal Sigortalar Dairesi, Emeklilik Müessesesi ve Emekli
Sand›¤› Fonu ile çeflitli kurumlar›n
kurdu¤u sosyal güvenlik sand›klar› taraf›ndan yürütülmektedir. Sosyal Sigortalar Dairesi hizmet akdine tabi
çal›flanlar ile ba¤›ms›z çal›flanlar›n,
kamuda çal›flan aday memurlar›n, ç›raklar›n ve ev kad›nlar›n›n sosyal güvenli¤ini sa¤lamaktad›r. Emeklilik
Müessesesi ve Emekli Sand›¤› Fonu
ile çeflitli kamu kurumlar›n›n kurdu¤u
sosyal güvenlik sand›klar› kamuda çal›flanlar›n sosyal güvenli¤ini sa¤lamaktad›r. Vergilerle finanse edilen
sosyal yard›m ve hizmetler ise muhtaç, yafll›, özürlü, çocuk ve yoksullara
yöneliktir. Belirtilen programlar, Sosyal Hizmetler Dairesi arac›l›¤› ile yürütülmektedir (ÇSGB;2004).
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Ülkedeki ilk Sosyal Sigorta uygulamas› 7/1/1957 tarihinde K
ti Sosyal Sigorta Fonu’nun kurulmas› ile bafllam›fl ve Türk toplumu için genel
olarak 21/12/1963 tarihine kadar devam etmifltir. 21.12.1963 – 31.05.1976
aras› Türk toplumu için sigorta aç›s›ndan ölü dönem olarak kabul edilmektedir (www.kktcssd.org, 01.06.2005). Nihayet 31/5/1976 tarihinde iflçiler ile
ba¤›ml› çal›flanlar için Sosyal Sigortalar yasas› yürürlü¤e girmifltir. Yasa, Uluslar aras› Çal›flma Örgütü’nün Sosyal Güvenli¤in Asgari Normlar› Hakk›ndaki
102 Say›l› Sözleflmesi’ndeki, dokuz riskten aile yard›mlar› hariç sekiz riski kapsam alt›na alm›fl, modern anlamda bir sosyal güvenlik kanunu özelli¤i tafl›maktad›r. KKTC’nin sosyal güvenlik sistemi nüfusun tamam›n› kapsamakta ve
birçok geliflmifl ülkenin sosyal güvenlik sistemi ile ayn› hizmetleri vermektedir
(TÜS‹AD, 1998: 26). KKTC de 2003 y›l› itibariyle sosyal sigortalar kapsam›ndaki nüfus tabloda verilmifltir.
Tablo: 1 KKTC’de Aktif Ve Pasif Sigortal› Nüfusun Sosyal Sigorta
Programlar›na Göre Da¤›l›m› (2003)
Sosyal Güvenlik

Aktif Sigortal›
Kurumu

Pasif Sigortal›
(Prim Ödeyen)
(Emekli)

Aktif ve Pasif
Sigortal› Toplam›

Emeklilik Müessesesi *

4714

8858

13,572

Emekli Sand›¤› Fonu**

6496

56

6552

Sosyal Sigortalar Dairesi

35891

20240

56131

Toplam

46575

29954

76529

‹htiyat Sand›¤›***

29954

5476

Kaynak: (A¤ao¤lu, 2001: 76), (DPÖ, 2004 a: 31) (DPÖ, 2004, c:28)
* Emeklilik Müessesesinin rakamlar› 1999 y›l›na aittir.
** Emekli Sand›¤› Fonu rakamlar› 2003 y›l› haziran ay›na aittir,
***Aktif olarak prim ödeyenler ile kendilerine y›l içinde ödeme yap›lan kiflilerin say›s›n› göstermektedir. ‹htiyat Sand›¤›’nda 2003 y›l› itibariyle hesab› olan ancak aktif olmayan kifli say›s›
64.361’dir. ‹htiyat Sand›¤› tamamlay›c› sosyal güvenlik kurumu niteli¤indedir.

Tablonun incelenmesinden de anlafl›laca¤› üzere; KKTC’de 46,575 kifli sosyal
güvenlik kurumlar›na prim ödemektedir. Ülkede Ekim 2004 itibariyle kurumsal olmayan nüfus 197.250, 15 yafl üstü iflgücüne kat›lan nüfus ise 82.220
kiflidir(DPÖ 2004 b). Belirtilen rakamlara göre, iflgücüne kat›lan nüfusun
%56,7’si, kurumsal olmayan nüfusun %38,5’u aktif ve pasif sigortal› olarak
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sosyal sigorta programlar› kapsam›ndad›r. Sosyal güvence alt›ndaki efl,
çocuk gibi ba¤›ml› nüfus say›s›na ulafl›lamam›flt›r. Ba¤›ml› nüfus dikkate
al›nd›¤›nda, KKTC sosyal sigorta
programlar›n›n nüfusun neredeyse
tamam›na yak›n›n› güvence alt›na ald›¤› tahmin edilmektedir.
2. Memurlar ile ‹flçi ve Ba¤›ms›z
Çal›flanlar›n Tabi Olduklar› Sosyal
Sigorta Rejimleri Birbirinden
Farkl›d›r
Sosyal Sigortalar Dairesi ifl kazas›
ve meslek hastal›klar›, hastal›k, anal›k, malullük, yafll›l›k, ölüm ve iflsizlik
sigorta kollar›n› uygulamaktad›r. ‹flsizlik sigortas› uygulamas› sadece hizmet akdine istinaden çal›flanlar› kapsamaktad›r. Di¤er sigorta kollar› hem
ba¤›ml› çal›flanlar hem de ba¤›ms›z
çal›flanlar hakk›nda uygulanmaktad›r.
Sosyal Sigortalar Dairesi kapsam› itibariyle ülkenin en büyük sosyal güvenlik kurulufludur. Emeklilik Müessesesi 01.07.1987 tarihi öncesinde
göreve bafllayan kamu görevlilerini
kapsamaktad›r (ÇSGB, 2004:382).
Emeklilik Fonu ise 01.07.1987 sonras›nda göreve bafllayan kamu görevlilerinin sosyal güvenli¤ini sa¤lamaktad›r. Di¤er Kamu Kurum ve Kurulufllar›n Sand›klar› K.T Elektrik Kurumu, Belediyeler, Vak›flar ‹daresi,
Din ‹flleri, Toprak Ürünleri Kurumu gibi Kamusal Kurum ve Kurulufllar›n
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bünyesinde çal›flan ve Emeklilik Müessesesi ve Emekli Sand›¤› Fonu kapsam› d›fl›nda kalan memurlar› kapsama alan emeklilik kurumlar› ve programlar› mevcuttur. Bu programlar
kapsam›ndaki ifltirakçilerin hak ve yükümlülükleri Emeklilik Müessesesi ve
Emekli Sand›¤› Fonu Yasalar›n›n hak
ve yükümlülüklerine paraleldir (DPÖ
2004,a:44).
3. KKTC Sosyal Güvenlik Siteminde
Özel Sektör Çal›flanlar› ‹çin
Tamamlay›c› Sosyal Güvenlik
Program› Özelli¤ine Haiz ‹htiyat
Sand›¤› Kurumu Mevcuttur
‹htiyat Sand›¤›; Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti'nde çal›flan ve asgari ‹htiyat Sand›¤› Yasas›’nda tan›mlanan,
emeklilik menfaatine sahip olmayanlar›n sosyal güvencelerinin sa¤lanmas› amaçlayan sosyal güvenlik kurumudur(‹htiyat Sand›¤› Yasas› m.3). Evlilik, do¤um, askerlik, sa¤l›k, iflverenin
bildirimsiz fesih hakk› veya ifl azl›¤›
nedeniyle, iflten ayr›lan kifliler depozitlerinin tümünü faizleri ile birlikte
geri alabilmektedirler. ‹htiyat Sand›¤›
Yasas› m. 9) ‹htiyat Sand›¤› esas itibariyle eski ‹ngiliz kolonilerinde uygulamas›na rastlanan, düflük primlerle finanse edilen ve özel emeklilik sistemine çok benzeyen tasarruf sand›¤›
modelidir. ‹htiyat Fonlar›’na sahip ülkelerde modern anlamda iflleyen sosyal sigorta sistemleri bulunmamaktaKas›m
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d›r (ILO, 1998:93–94 vd.). KKTC’de
de ‹htiyat Sand›¤› sosyal güvenlik aç›s›ndan ölü dönem say›lan 1970’li y›llar›n bafl›nda sosyal güvenceye sahip
olmayan çal›flanlar için kurulmufltur.
1976 y›l›nda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin kurulmas› ile ‹htiyat Sand›¤›,
tasfiye olmam›fl, aksine, tamamlay›c›
sosyal güvenlik program› olarak günümüze kadar faaliyetini sürdürmüfltür (KARADEN‹Z, 2006). ‹htiyat Sand›¤› ülkenin en iyi iflleyen sosyal güvenlik kurumu olarak da gösterilmektedir (DPÖ, 2004, a: 46).
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4. KKTC Sosyal Güvenlik Harcamalar› AB Üyesi Ülkelerin Sosyal Güvenlik Harcamalar› Ortalamas›na
Yak›nd›r
KKTC’de sosyal güvenlik harcamalar›,
2003 y›l› itibariyle Gayri Safi Milli Has›la (GSMH)’ n›n %24’ünü aflm›fl bulunmaktad›r.(Bkz. Tablo:2) Avrupa
Birli¤i üyesi 25 ülkenin 2001 y›l› itibariyle, toplam sosyal güvenlik harcamalar›n›n GSMH’ ya oran›n› ortalama
27,3’dür. Bu oran 2002 y›l› itibariyle
Çek Cumhuriyetinde 19,9, Malta’da
17,7, ‹spanya’da 20,2’dir(EUROSTAT, 2005: 14 ).Belirtilen rakamlar,
KKTC’nin sosyal güvenlik harcamalar›n›n GSMH ’ya oran›n›n AB ortalamas›na yaklaflt›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Kald› ki, KKTC’nin kifli bafl›na düflen milli geliri AB’ne üye ülkelerin ortalamas›n›n dörtte biri civar›ndad›r.
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Tablo:2 KKTC’de Sosyal Güvenlik Harcamalar› Ve G.S.M.H.’Ya Oran›
(Milyon TL. - %) (2003)
Sosyal Güvenlik Harcamas›n›n

Tutar TL.

Türü

Toplam Sosyal

Sosyal Güvenlik

Güvenlik

Harcamalar›n›n

Harcamas›

GSMH ‹çerisindeki

‹çerisindeki Pay›

Pay› %

50,9

12,4

Bütçeden Yap›lan Sosyal Güvenlik
Harcamalar› (Sosyal Transferler)

237.615.884

Emekli Maafllar›

130.000.000

Sosyal Sigortalar Fonu’na Katk›

6.836.880

Sosyal Sigortalar Özel Uygulamalar
Katk› Pay›

21.787.320

Di¤erleri (Emekli ikramiyeleri,
sosyal yard›mlar, sosyal hizmetler )

78.881.994

Sosyal Sigortalar Fonu Harcamalar›
(Bütçe Ödene¤i Düflülmüfl Hali)

121.639.393

26,9

6,4

‹htiyat Sand›¤› Harcamalar›

43.717.844

9,3

2,3

62.933.341

13,5

3,3

465.796.772

100

24,4

Sa¤l›k Harcamalar› (Sa¤l›k Bakanl›¤›
Bütçesinden)
Toplam Sosyal Güvenlik
Harcamalar›
GSMH

1.907.070.964

Kaynak: KKTC Maliye Bakanl›¤› Bütçe Dairesi Bütçe Uygulama Sonuçlar› 2002–2003
www.kktcmaliye.com Eriflim Tarihi (04.07.2005 ), (DPÖ, 2004 a:34–36), (DPÖ, 2005:a) faydalanarak taraf›m›zca oluflturulmufltur.

Ada halk›n›n psikolojisini olumlu yönde etkilemek ad›na, (‹NEC‹, 2004:203)
baz› zamanlarda yerinde say›labilecek, ancak sosyal sigortac›l›k ilkeleriyle
ba¤daflmayan popülist politikalar sosyal güvenlik sistemini t›kanma aflamas›na gelmifltir Bu ba¤lamda KKTC, geliflmekte olan ülkelerin içinde bulundu¤u
bir ikilemi de yaflamaktad›r. Geliflmekte olan ülkeler bir yandan fakirlikle mücadele etmek için sosyal güvenlik harcamalar›n› yükseltmek, di¤er yandan
ekonomik büyümeyi sa¤layabilmek için yat›r›mlar› artt›rmak zorundad›rlar(GÜZEL/OKUR, 2004: .57). KKTC, d›fl dünyayla (Türkiye d›fl›nda) ticareti
son derece s›n›rl› olan ve adeta izole edilmifl bir ülkedir. Dolay›s›yla yoksulluHakemli Yaz›lar
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¤ u o r t a d a n k a l d › r m a k v e s obunlar›n
s y a l abakmakla
dayükümlü olduklar›
leti sa¤lamak ad›na, sosyal güvenlik yak›nlar›na sunulan sa¤l›k hizmetleri
harcamalar›n›n artt›r›lmas› zorunlu- ile özel sektörde çal›flanlar ve kamu
luktur. Bununla beraber sürdürülebi- çal›flanlar›n›n emekli ayl›klar› aras›nlir ekonomik büyümenin sa¤lanabil- daki eflitsizlikler vatandafllar›n memmesi için alt yap› yat›r›mlar›n›n ta- nuniyetsizli¤ini artt›rmaktad›r. Bir yömamlanmas›na ihtiyaç bulunmakta- nüyle bak›ld›¤›nda KKTC sosyal güd›r. Sonuçta sosyal güvenlik sistemi- venlik sistemindeki sorunlar›n Türkinin, sürdürülebilir ekonomik büyüme- ye’deki sosyal sigorta sisteminin soye yard›mc› olacak flekilde yeniden runlar› ile paralel oldu¤u görülmektedüzenlenmesi ve sistemin yeniden dir.2 Grafik 1’de KKTC’de 1977–2003
yap›land›r›labilmesi için sorunlar›n iyi devresinde reel büyüme h›zlar›, sosbelirlenmesi gerekmektedir. Afla¤›- yal transferler ile sosyal güvenlik kuda, KKTC’nin sosyal sigorta sistemi- rumlar›n›n ve bütçe aç›klar›n›n GSMH’
nin sürdürülebilirli¤ini tehlikeye atan ya oran› verilmifltir
Grafik 1’in incelenmesinden de anyap›sal sorunlar incelenmifltir.
lafl›laca¤› üzere; özellikle ekonomik
II- KKTC SOSYAL S‹GORTALAR
kriz dönemlerinde ve ekonomik krizi
S‹STEM‹N‹N F‹NANSMAN
izleyen y›llarda bütçe aç›klar›n›n ve
SORUNLARI
sosyal transferlerin GSMH’ya oran›KKTC sosyal güvenlik sistemini, fi- n›n artt›¤› görülmektedir. Sosyal
nansman s›k›nt›s›na sokan nedenler, transferlerin art›fl›n›n GSMH’ n›n argider artt›r›c› ve gelir azalt›c› olmak t›fl h›z›ndan yüksek olmas› bütçe aç›küzere ikiye ayr›labilir. Gider art›r›c› lar›n›n artmas›na neden olmufltur
nedenler aras›nda erken emeklilik, (BALKIR 2003 ). Sosyal transferler,
hizmet borçlanmas› kanunlar› gibi sosyal yard›m ve hizmetler ile sosyal
emekli say›s›n›n h›zla art›fl›na neden sigortalar›n finansman›na devlet katolan uygulamalar ile prim karfl›l›¤› ol- k›s›ndan oluflmaktad›r. Sosyal transmayan ödemeler yer almaktad›r. Ge- ferlerin özellikle ekonomik kriz dölir azalt›c› nedenler aras›nda ise kay›t nemlerinde otomatik istikrar sa¤lay›c›
d›fl› istihdam, devletin sosyal güvenli- bir araç olarak kullan›lmas›, krizin et¤e katk›s›n› düzenli ödememesi, prim kilerini azaltabilecektir. Bununla birtahsilat oran›n›n düflüklü¤ü bulun- likte sosyal güvenlik sisteminde krize
maktad›r. Sigortal›lar ile emekliler ve neden olan erken emeklilik, prim
2 Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin genel sorunlar› ile ilgili olarak yap›lan baz› çal›flmalar için
bkz. (ÖZSUCA, 1995), (EK‹N vd. 1999)
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karfl›l›¤› olmayan ödemeler gibi sosyal sigortac›l›k ilkelerine ters uygulamalar,
sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirli¤ini tart›flmaya açacakt›r. Emeklilik
Müessesesinin verdi¤i hizmetler do¤rudan devlet bütçesinden karfl›lanmaktad›r. Emeklilik Müessesesinin aç›¤› GSMH’n›n %10’una ulaflm›flt›r. Hemen
belirtelim ki emeklilik müessesesi mevcut haliyle primli sosyal güvenlik kurumu olmaktan ç›km›fl ve daha çok vergilerle finanse edilen emeklilik rejimi halini alm›flt›r. Sosyal Sigortalar Fonu’nun aç›¤› ise 1992’den itibaren giderek
büyümüfl ve GSMH’n›n %3,5’una kadar ulaflm›flt›r. Afla¤›da baflta emeklilik
sistemi olmak üzere sosyal güvenlik sisteminin aç›k vermesine neden olan uygulamalar incelenmifltir.
Grafik:1 KKTC’de Y›llar ‹tibariyle Sosyal Transferler/GSMH Bütçe Aç›¤›
/GGSMH, Emeklilik Müessesesi Aç›¤›/GGSMH, Sosyal Sigortalar Fonu
Aç›¤›/GSMH ve Reel Büyüme H›zlar› 1977–2003
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Kaynak; (DPÖ 2005, a)Emeklilik Müessesesi Aç›klar› 1978–1999 y›llar› aras› (A⁄AO⁄LU;
2001:87), KKTC 2000–2002 Y›l› Mali Y›l› Bütçeleri 2002–2004 aras› KKTC Maliye Bakanl›¤›
Bütçe Dairesi Bütçe Uygulama Sonuçlar› 2002–2003 www.kktcmaliye.com Eriflim Tarihi
(01.07.2005) den faydalanarak taraf›m›zca haz›rlanm›flt›r.
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A- EMEKL‹L‹K PARAMETRELER‹NDEN
KAYNAKLANAN SORUNLAR
1. Emekli Say›s›ndaki H›zl› Art›fl
KKTC’de emeklilik sisteminin aç›k vermesinin en önemli nedenlerinden bir
tanesi emekli say›s›ndaki h›zl› art›flt›r.
Hayatta kalma ümidi 2000 y›l› itibariyle kad›nlarda 75,1 erkeklerde ise
70,9 tahmin edilmektedir (DPÖ,2005,a).
Çal›flanlar 50 yafl›nda emekli olmalar›
halinde 20 sene emekli ayl›¤› alabilmektedir. Emeklilik Müessesesi’nde
ise emekli olmak için yafl koflulu yoktur. 2 Nisan 1985 tarihinden önce
göreve atananlar için asgari 10 y›l, 2
Nisan 1985 tarihinden sonra göreve
atananlar için ise 15 y›l asgari çal›flma
koflulu vard›r (ÇSGB, 2004:382). Bu
durumda 1987 y›l›nda 18 yafl›nda ifle
bafllayan memur, 2002 y›l›nda, sadece 33 yafl›nda iken emekli olma hakk›n› elde etmektedir. Emekli Sand›¤›
Fonu’nda ise emeklilik yafl› 55 olarak
belirlenmifltir. Ücret üzerindeki prim
ve vergi yükleri, emekli olundu¤unda, daha yüksek emekli maafl› al›nmas›n› sa¤lamakta, bu durum ise er-
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kenden emekli olmay› teflvik etmektedir(ÇSGB, 2004: 383 ). Sosyal Sigortalar Fonu’nda emeklilik yafl› çeflitli çal›flma süreleri ve yafllar için de¤iflmektedir. Emeklilik yafl› esas olarak 55 olmakla birlikte özel durumlarda 50’ye kadar inebilmektedir (SSY
m.61). Emekli say›s›n›n h›zla artmas›yla birlikte 1994 y›l›nda 2,7 olan aktif pasif oran› (prim ödeyen /emekli
oran›) 1.8’e kadar gerilemifltir (DPÖ,
2004,a:31). 1977 y›l›nda ç›kar›lan Kanun’la 15 y›l hizmeti olanlar›n emekli
olmas›na imkan tan›nm›flt›r. Böylelikle Sosyal Sigortalar Dairesinin uzun
vadeli sigorta kollar› 1992 y›l›ndan itibaren aç›k vermeye bafllam›flt›r (TÜS‹AD, 1998:26). Grafik 2’ de görüldü¤ü üzere 1992 y›l›ndan itibaren verilen mali aç›klar, 2003 y›l› itibariyle 45
milyon ABD Dolar›na kadar t›rmanm›flt›r. 1992–2003 y›llar› aras›nda verilen
toplam aç›k tutar› 213,476,045 ABD
Dolar›d›r. Sistemde k›sa vadeli sigorta kollar›n›n fazla verdi¤i, ancak
bunlar›n da emeklili¤in finansman›nda kullan›ld›¤› görülmektedir.
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Grafik; 2 Y›llar ‹tibariyle Sosyal Sigortalar Fonu’nun Sigorta Kollar›na
Göre Gelir/Gider Farklar› (Milyon $) 1992–2003
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Kaynak : DPÖ 2004 a : 34–36 dan faydalan›larak taraf›m›zca haz›rlanm›flt›r.

2. Ödenen Prim ‹le Al›nan Edimler Aras›ndaki Orans›zl›k
KKTC’de ödenen primler ile ba¤lanan ayl›k tutarlar› aras›nda da büyük orant›s›zl›k mevcuttur. Bunun iki temel nedeni bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi emekli olabilmek için düflük prim ödeme gün say›s›n›n mevcudiyeti, ikincisi ise emekli ayl›¤› ödemelerinde prim karfl›l›¤› olmayan ödemelerin bulunmas›d›r (A⁄AO⁄LU,2001:74vd., DPÖ,2004a:38).
Sosyal güvenlik kurumlar›n›n prim oranlar› aras›nda ise farkl›l›klar vard›r. Malullük, yafll›l›k ve ölüm sigorta kollar› prim oran› Sosyal Sigortalar Dairesi sigortal›lar› için %14 iken, emeklilik müessesinde %2,5 dur. Emeklilik Fonu’nda
ise evli erkeklerin ve kad›nlar›n kendileri için %5 efl ve çocuklar› için %4, kad›nlar›n evli olmas› halinde tercihe ba¤l› olarak efl ve çocuklar için %4 oran›nda prim al›nmaktad›r(DPÖ, 2003: 301–304). Emeklilik Müessesi Fonu’nda
01.07.1987 sonras› ifle bafllayanlar için prim art›fl› görünse de Sosyal Sigortalar Fonu ile aradaki eflitsizlik devam etmektedir.
Emeklilere ödenen 13. maafl, hayat pahall›¤› gibi prim karfl›l›¤› olmayan ödemeler finansmanda bir di¤er ana sorundur. (DPÖ, 2004 a: 38) Ödenen prime ve prim ödeme süresine göre ayl›k ba¤lama oranlar›n›n yüksek olmas› da
sosyal güvenli¤in finansman›n olumsuz yönde etkilemektedir Emekli ayl›¤›
ba¤lan›rken son yedi senenin kazanç ortalamas›n›n al›nmas› kiflilerin tüm çal›flma yaflamlar› boyunca düflük prim ödeyip, emekliliklerine son yedi sene kala yüksek emekli ayl›¤› almalar›na ve hakk›n kötüye kullan›m›na neden olabilmektedir. Ödenen prime göre emekli ayl›¤› miktar›n›n yüksek olmas› ve
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düflük emekli yafl› nedeniyle uzun vadeli sigorta kollar›n›n aç›¤› artmaktad›r.
Tablo: 3’de y›llar itibariyle Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yapt›¤› maafl ödemeleri, prime esas kazançlar ve malullük,yafll›l›k, ölüm (myö) sigorta kollar›
primlerinin ayl›k alt ve üst s›n›rlar› (eylül-ekim aylar›, 1999–2004) ile myö primi/emekli maafl› oranlar› verilmifltir.
Tablo:3 Y›llar ‹tibariyle Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Yapt›¤› Maafl
Ödemeleri ‹le Prime Esas Kazançlar›n Ve Ödenen Malullük-Yafll›l›k Ve
Ölüm Sigorta Kollar› Primlerinin Ayl›k Alt Ve Üst S›n›rlar› (Milyon TL.),
MYÖ Primi / Maafl Ödemesi Oranlar› (%) (Eylül-Ekim Aylar›, 1999–2004)
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Kaynak: DPÖ 2003 ve DPÖ (2005,b:202) den yararlanarak taraf›m›zca haz›rlanm›flt›r.

Tablonun incelenmesinden de anlafl›laca¤› üzere; özellikle alt s›n›rdan prim
ödeyen sigortal›lar›n emekliliklerinde, ödedikleri prime göre yüksek ayl›k ald›klar› görülmektedir. Kuflkusuz prim ödemesi/ayl›k oran› hesab›nda düflük
prim ödeme gün say›s› ve erken emeklilik uygulamas›n›n olumsuz etkileri de
dikkate al›nmal›d›r. 2004 y›l› itibariyle alt s›n›rdan 15 y›l prim ödeyen ve 50
yafl›nda emekli olan sigortal› ödedi¤i primi yaklafl›k 2 y›l içerisinde geri alabilmektedir.
3. Hizmet Borçlanmas› Kanunlar›
Geriye dönük olarak prim ödeyip emekli olman›n sa¤lanmas›, bir di¤er önemli sorunu teflkil etmektedir. Primler, sosyal sigortac›l›k ilkelerine göre de¤erlendirilmeden emeklili¤i müteakip ayl›k olarak ödenmeye bafllanm›flt›r. Sosyal Sigortalar Yasas› uyar›nca ev kad›nlar› iste¤e ba¤l› sigortadan faydalanabilmek için 1800 günlük süreyi borçlanabilmektedirler (SSY m. 95/A). K›br›s
Cumhuriyeti Döneminde hizmetleri geçmifl olanlar bu hizmetlerini belgeleyip
primlerini de ödeyip emekli olabilmektedirler(SSY m.150 vd.). Yine KKTC’de
hizmetlerinden faydalanmak amac›yla iskan edilen kifliler de primlerini kendileri ödemek kofluluyla 1989 y›l›nda yap›lan de¤ifliklikle, hizmetlerini borçlaKas›m
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nabilmektedirler. Hemen belirtelim
ki, KKTC sosyal güvenlik sistemindeki, K›br›s Cumhuriyeti idaresinde geçen hizmetlerin belgelenmesi, mücahitlik hizmetleri gibi prim karfl›l›¤› olmayan hizmetlerin emeklili¤e say›lmas›, KKTC vatandafllar›n›n hak kayb›n› önlemek üzere bir zorunluluktan
kaynaklanmaktad›r. Bununla beraber
hizmet borçlanmas› uygulamalar›n›n
say›s›n›n ve kapsam›n›n yayg›nlaflmas› prim ödenmeden ya da çok düflük
prim ödenerek hizmetlerin emeklilik
süresine sayd›r›lmas› sosyal güvenlik
sisteminin finansman›n› olumsuz
yönde etkilemektedir.
B- PR‹M TAHS‹LAT ORANIN
DÜfiÜKLÜ⁄Ü VE PR‹M KAÇAKÇILI⁄I
Prim tahsilat oran›n›n düflüklü¤ü, sosyal güvenlik sistemindeki mali krizin
en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Sosyal Sigortalar Fonu’nun prim
tahsilat oran› %75 civar›ndad›r. Sosyal Sigortalar Dairesi’nin kurumsal
kapasite yetersizli¤i yan›nda, devletin
sosyal güvenli¤e olan katk›s›n› düzenli ödememesi prim tahsilat oran›n›n
düflük olmas›n›n nedenleri aras›nda
say›labilir (DPÖ, 2004 a: 31 vd.).
Devletin katk›s›n›n düzenli olmamas›
nedeniyle Sosyal Sigortalar Dairesi’nin devletten alaca¤› 2004 May›s›nda itibariyle 89,057,128,000,000.TL’ye (nemaland›r›lmam›fl olarak)ulaflm›flt›r. Bu noktada devletin prim bor-
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cuna karfl›l›k 1984–1989 y›llar› ile
1995,1997 ve 1998 y›llar›nda toplam
143,169,763,649 TL de¤erinde arsa,
bina verdi¤i ya da Kuruma para aktard›¤› görülmektedir (DPÖ, 2004 a:32).
Kay›t d›fl› istihdam, geliflmekte olan
tüm ülkelerde oldu¤u gibi KKTC’de
de yayg›nd›r. ‹stihdam edilen 74,509
bireyin 18,358’‹ herhangi bir sosyal
güvenlik kurumuna ba¤l› de¤ildir.
Kay›t d›fl› çal›flanlar›n 4,790 ‘ › ücretli, 4365’i yevmiyeli, 749u iflveren,
6010 u kendi hesab›na 2,444(ü ise
ücretsiz aile iflçisidir(DPÖ 2004 b).
Yabanc› kaçak iflçiler di¤er önemli
sorunu oluflturmaktad›r. 2004 y›l›nda
yap›lan bir çal›flmada KKTC’ de çal›flan yabanc› kaçak iflçi say›s›n›n
21.000 civar›nda oldu¤u tahmin edilmifltir (GÜRYAY/fiAFAKLI, 2004: 41–42 ).
Kay›t d›fl› istihdam›n bir di¤er flekli ise
çal›flanlar›n ücretlerinin eksik bildirilmesi fleklinde ortaya ç›kmaktad›r(TÜS‹AD, 1998: 26). Kay›t d›fl› çal›flanlar›n bir bölümünün erken emekli olan
ve baflka iflte kaçak çal›flanlardan oldu¤u söylenebilir. Çünkü emeklili¤i
nedeniyle çal›flmad›¤›n› beyan edenlerin say›s› %14 civar›ndad›r (DPÖ
2004 b ). Kay›t d›fl› çal›flanlar›n
%43’ü hizmetler, %30’u tar›m,
%18’i inflaat, %9’u sanayide çal›flmaktad›r. KKTC genelinde herhangi
bir sosyal güvenlik kurulufluna kay›tl›
olmadan çal›flan 18,358 kiflinin,
%62.9’u (11,545 kifli) bucak ve köy-
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lerde bulunmakta ve bunlar›n
%43.9’u tar›m sektöründe çal›flmaktad›r(DPÖ,2004 b). Bir di¤er sorunu
GKRY’nde çal›flan KKTC vatandafllar›n›n sosyal güvenli¤i oluflturmaktad›r.
Ekim 2004 Hane Halk› ‹flgücü Anketi’ne göre, toplam istihdam, 74,511
kifli olarak tahmin edilmifltir. ‹stihdam
edilenlerin %5.3’ü (3,896 kifli) Güney
K›br›s Rum Yönetimi’nde (GKRY) çal›flmaktad›r. (DPÖ, 2004 b) GKRY’
nde çal›flanlar›n sosyal güvenli¤inin
sa¤lanmas›na yönelik olarak çal›flmalar›n bafllayaca¤› 2005 y›l› May›s ay›nda yay›mlanan Hükümet program›nda yer almaktad›r (CTP-DP Koalisyon
Hükümeti Program› May›s 2005).
Özellikle tar›m, inflaat ve turizm sektöründe mevsimlik ifllerde çal›flanlar›n
tespiti güçtür. Sosyal Sigortalar Dairesi’nin denetimle görevli sadece 16
müfettifli mevcuttur. (www.kktcssd.org,
2005) Kay›t d›fl› istihdam›n bir önemli nedenlerinden biri de bürokratik
formalitelerin fazlal›¤›d›r. ‹flçi bildirimleri ile ilgili olarak vergi dairesi, Sosyal
Sigortalar Fonu, ‹htiyat Sand›¤›’n› ilgilendiren birçok formalite mevcuttur(GÜRYAY/fiAFAKLI, 2004:36 vd.).
Kay›t d›fl› çal›flan 9185 ücretli ve yevmiyeli, 21.000 yabanc› kaçak iflçi ol-

mak üzere toplam 30185 kifli dikkate
al›nd›¤›nda, Sosyal Sigortalar Fonu’nun prim kayb›, (prime esas kazanc›n alt s›n›r› üzerinden) 2004 y›l›
itibariyle 48.720.401.100.000 TL’dir.
Kendi ad›na ve iflveren olarak çal›flan
6759 kifliden dolay› y›ll›k prim kayb›
ise,10.909.431.540.000 TL civar›ndad›r. Toplam prim kayb› ise y›ll›k 60
trilyon TL’ye ulaflmaktad›r. Kay›t d›fl›
istihdam›n kay›t alt›na al›nmas›yla birlikte prim ödeyen/emekli oran› da
düflecek, bu flekilde Sosyal Sigortalar
Fonu’nun aç›klar› kapanabilecektir.
Hemen belirtelim ki, KKTC’de 2005
y›l›nda kay›t d›fl› istihdam›n azalt›lmas›na yönelik yeni bir program uygulamaya konulmufltur.3 1 Ekim 2004 tarihinde yürürlü¤e giren Yabanc›lar ve
Muhaceret De¤ifliklik Yasas›’n›n bir
y›ll›k süre için de¤erlendirilmesi yap›l›rken 35,479 kiflinin çal›flma izni ald›¤› ancak ayni dönem içerisinde ortalama aktif sigortal› say›s›n›n sadece
3,500 – 4,000 art›¤› ifade edilmektedir (www.ktto.net, 2005). Belirtilen
durum kay›t d›fl› istihdam› önlemede
kamu kurum ve kurulufllar› aras› koordinasyonun yetersizli¤ini göstermesi aç›s›ndan dikkat çekicidir.

3 Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Müsteflar› Aziz Gürp›nar, ara verilen denetimlere, yeniden
baflland›¤›n› ve h›zla devam edilece¤ini, 12 A¤ustos 2005 itibar›yla kay›t alt›na al›nan iflçi say›s›n›n
33 bine ulaflt›¤›n› ifade etmektedir. Bkz. 19 A¤ustos 2005 Tarihli K›br›s Gazetesi
www.kibrisgazetesi.com (Eriflim Tarihi: 19.09.2005)
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C- SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ F‹NANSMANINDA SORUNLAR
Sosyal sigorta sisteminde yer alan
fonlar kullan›lma amaçlar› veya biçimleri aç›s›ndan finansman sorunu
yaratmaktad›r. KKTC‘de Sosyal Sigortalar Fonu’nun k›sa vadeli sigorta
kollar› fazla vermektedir (Bkz. Grafik:2). Bununla beraber k›sa vadeli sigorta kollar› için toplanan fonlar
uzun vadeli riskler malullük, yafll›l›k,
ölüm için kullan›lmaktad›r(DPÖ,
2004 a:36 ).Sosyal sigortac›l›kta en
önemli ilkelerden bir tanesi uzun vadeli ve k›sa vadeli fonlar›n› gelir ve gider hesaplar›n›n birbirinden ayr›lmas›d›r. Böylelikle sa¤l›k harcamalar› için
toplanan primler fon olarak de¤erlendirilerek, meydana gelebilecek ifl
kazas› meslek hastal›¤›, anal›k, hastal›k durumlar›nda kullan›labilecektir.
Kamu sa¤l›k harcamalar› 2003 y›l› itibariyle, GSMH’ n›n %3,3’ünü oluflturmaktad›r. Sa¤l›k harcamalar›, hanelerin özel sa¤l›k harcamalar› ile birlikte, GSMH n›n, %7’sine ulaflm›flt›r.
Sa¤l›k hizmetleri finansman›nda cepten ödemelerin toplam harcamalar›n
%40’›na ulaflmas›
vatandafllar›n
memnuniyetsizli¤ine yol açmaktad›r(TOKAT, 2001:363). Kamu çal›flanlar› ile özel sektörde kendi ad›na
ya da iflçi olarak çal›flanlar aras›nda
sa¤l›k harcamalar› yönüyle büyük bir
eflitsizlik mevcuttur.1998 y›l› itibariyle
Sosyal Sigortalar Dairesi taraf›ndan
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yurtd›fl›na gönderilen hasta say›s›
321 iken, Sa¤l›k Bakanl›¤› bütçesinden yurt d›fl›na gönderilen hasta say›s› 1386 kiflidir. Sa¤l›k Bakanl›¤› harcamalar› içerisinde yurt d›fl› tedavi giderleri bütçenin %15 ‘ine ulaflm›flt›r(TOKAT , 2001: 352 vd.). Kiflilerin
ayn› ilac› ayn› zamanda birden fazla
al›p almad›¤›n›, yap›lan tedavilerin ise
yerinde olup olmad›¤›n› denetleyen
bir bilgi ifllem sistemi mevcut de¤ildir(EKENO⁄LU, 2000:1941).Yurt d›fl›nda tedaviye gerek olup olmad›¤›n›
ve yurt d›fl›nda yap›lan tedavilerin
harcamalar›n kontrolünü sa¤layan
bir denetim mekanizmas› bulunmamaktad›r(BOZKURT, 2001 s.422 vd.
). Gerek yurt içi gerekse yurt d›fl› hastal›k sigortas› yard›mlar›ndan faydalanmak için staj süresinin bulunmamas› ana sorunlardan bir di¤eridir
(DPÖ, 2004 a:38). Ayr›ca kamu görevlileri ile bunlar›n bakmakla yükümlü olduklar› efl, çocuk, anne ve babalar› için sa¤l›k harcamalar› Türkiye’de
oldu¤u gibi devlet taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. Söz konusu özel sektörde çal›flanlar ile kamu sektöründe
çal›flanlar aras›nda eflitsizli¤e yol açmaktad›r (DANIfiO⁄LU, SOLAK, 1996: 10).
D- SOSYAL GÜVENL‹K
KURUMLARININ KURUMSAL
KAPAS‹TE YETERS‹ZL‹KLER‹
Kanunlar›n uygulama gücü, ancak
kurumlar›n kapasitelerine ve kapasiKas›m
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telerini etkin kullanmalar›na ba¤l›d›r.
KKTC’de sosyal güvenlik kurumlar›n›n kurumsal kapasite aç›s›ndan yetersiz oldu¤u söylenebilir. Sosyal güvenlik kurumlar›n›n farkl› bakanl›klara
ba¤l› bulunmas›, yönetim kurullar›ndaki devlet a¤›rl›¤› ve kurumlar›n
özerk olmamas› kurumlara siyasi müdahalede bulunulmas›n› kolaylaflt›rmakta, belirtilen durumlar ihtiyaç duyulan say›da ve nitelikte personel teminini zorlaflt›rmaktad›r(A⁄AO⁄LU,
2001;s.74). Sosyal Sigortalar Fonu’nda kay›t d›fl› istihdamla mücadele çerçevesinde yap›lan denetim raporlar›n› de¤erlendirecek takip kadrosunun bulunmad›¤› ifade edilmektedir.(KALYONCU 1997:4530). Sosyal Sigortalar Fonu’nun teflkilat kanununda yer alan memur kadrosu say›s› 223 iken fiilen çal›flan memur say›s› sadece 110’dur (ALTINIfiIK, 1998:3554).
Sosyal güvenlik kurumlar›nda sosyal
güvenlik fonlar›n›n orta ve uzun vadeli projeksiyonlar›n› yapacak aktüer
bulunmamaktad›r. Özellikle Emeklilik
Müessesi ve Emeklilik Fonu Maliye
Bakanl›¤›’nda ki bir flubeye ba¤l› olarak çal›flmakta (DPÖ, 2004 a;41 ),
gerekli gelir gider ve muhasebe kay›tlar›n› dahi yapamamaktad›rlar.
Emekli Sand›¤› Fonu’nun kuruldu¤u
günden günümüze düzenli çal›flma
sergilememesi fonun ifllerli¤ini azaltmaktad›r. (DPÖ, 2003:302 ) Sosyal
sigortac›l›kta en önemli faktörlerden
bir tanesi fon birikimi sa¤lamak ve
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gelecekteki riskler için karfl›l›k ay›rmakt›r. Ancak, Sosyal Sigortalar Fonu, oldukça erken bir dönemde
emekli ayl›¤› ba¤lamaya bafllam›fl,
dolay›s›yla fon birikimine ve fonlar›
de¤erlendirmeye dahi f›rsat bulamam›flt›r. Emeklilik Müessesesi ve di¤er
kamu kurumlar›n›n emeklilik fonlar›
gelirlerini, sosyal sigortac›l›k ilkelerine göre de¤erlendirememektedir.
Belirtilen kurumlarda toplanan primler gelir, harcamalar›n ise gider yaz›larak sosyal sigortac›l›k ve muhasebenin temel ilkelerine ayk›r› biçimde
muhasebelefltirilmektedir(DPÖ,
2004 a:44).Sigortal›lar›n hizmet al›rken kuyruklara muhatap kalmas› ve
memur say›s›n›n yetersizli¤i, hayali
iflyerlerinden gerçek d›fl› sigortal› bildirimlerinin yap›lmas›, yurt d›fl›nda
yaflayanlar›n sigortal› bildirimi gibi
sorunlar ve suiistimaller, kurumsal kapasitenin yetersizli¤inin bir göstergesidir (AKIN, ALBAYRAK, 2000: 118 vd.).
III- KKTC SOSYAL GÜVENL‹K
S‹STEM‹N‹N F‹NANSMAN
SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE
YÖNEL‹K ÖNER‹LER
KKTC’de sosyal güvenlik kurumlar›n›n reformuna yönelik olarak ilk çal›flma 1984 y›l›nda yap›lm›flt›r. De¤iflik
sosyal güvenlik kurumlar›n›n prim
edim yönlü uygulamalar›n› standart
hale getirmek için bafllat›lan çal›flmalara “Tek Tip Sosyal Güvenlik SisteHakemli Yaz›lar
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mi” ad› verilmifltir. (A⁄AO⁄LU,
2001:95) Belirtilen reform çal›flmas›n›n 1990’dan bu yana neredeyse
tüm hükümetlerin programlar›na girdi¤i görülmektedir.4 Reform sözcü¤ü
ile hedeflenenin, sosyal güvenlikte
sürdürülebilir mali yap›y› kurmaktan
çok, harcamalar›n art›fl›na ve eflitlenmesine yönelik oldu¤u anlafl›lmaktad›r. (KIBRIS GAZETES‹, 12 May›s 2005)
KKTC’de enflasyon sorunu vard›r ve
iflsizlik yüksek oranlarda seyretmektedir. Sosyal güvenlik kurumlar› aras›nda ise nimet külfet dengesizlikleri
mevcuttur. Belirtilen çerçevede reform ile ilk akla gelen özel sektör çal›flanlar›n›n haklar›n›n kamu çal›flanlar› seviyesine yükseltilmesi olmaktad›r. Bununla birlikte ekonominin geliflmesi ve istihdam›n artmas› yeni yat›r›mlara, yeni yat›r›mlar›n ise alt yap› sorunlar›n›n çözülmesine ba¤l›d›r.
Dolay›s›yla, sosyal güvenli¤e ayr›lan

kaynaklar›n, azalt›lmadan, etkin kullan›m› önem tafl›maktad›r. Cömert
sigortac›l›k ilkeleri ile yönetilen KKTC
primli sosyal güvenlik sistemi mevcut
haliyle mali aç›dan sürdürülebilir görülmemektedir. Sistemin finansman›nda kapitalizasyon yöntemi5 terk
edilmifl, t›pk› Türkiye’de oldu¤u gibi
(TUNCAY/EKMEKÇ‹, 2005: 165, fiAKAR, 2004:67) da¤›t›m sistemine geçilmifltir. Kuflaklararas› dayan›flmaya
dayal› da¤›t›m yönteminde finansal
dengelerin sa¤lanmas›, aktif pasif
oran›n›n yükseltilmesine ba¤l›d›r. Bir
baflka anlat›mla kay›t d›fl› istihdam›n
önlenmesi ve emekli say›s›ndaki art›fl›n azalmas› önem tafl›maktad›r.
Sosyal güvenlik reformunun mali
krizden ç›kabilmesi için sosyal sigortac›l›k ilkeleriyle ters düflen uygulamalar›n kald›r›lmas› gerekmektedir.
Aksi taktirde KKTC sosyal güvenlik
sistemi finansal aç›dan sürdürülemez

4 (Bkz.,I DP - CTP KOAL‹SYON HÜKÜMET‹ PROGRAMI 1994 II. DP - CTP KOAL‹SYON HÜKÜMET‹
PROGRAMI 1995, III. DP-CTP KOAL‹SYON HÜKÜMET‹ PROGRAMI 1995, HÜKÜMET PROGRAMI , UBP-DP HÜKÜMET PROGRAMI 1996, UBP TKP KOAL‹SYON HÜKÜMET‹ PROGRAMI 1999,
CTP-DP KOAL‹SYON HÜKÜMET‹ 2004 CTP-DP KOAL‹SYON HÜKÜMET‹ May›s 2005 )
5 Sosyal sigortalar›n finansman›nda temel olarak iki yöntem kullan›lmaktad›r. Bunlardan bir tanesi kapitalizasyon di¤eri ise da¤›t›m yöntemidir. Kapitalizasyon yönteminde gelecekte meydana
gelebilecek muhtemel risklerin meydana getirece¤i giderler için fon ayr›lmaktad›r. Fonlar, halen
baz› Güney Amerika ülkelerinde ile Macaristan ve Polonya’daki gibi oldu¤u gibi bireysel olabilece¤i gibi toplu da olabilmektedir. Konu ile ilgili genifl bilgi için bkz. (D‹L‹K, 1992; s. 247 vd.,
TUNCAY/EKMEKÇ‹, 2005: 163) Da¤›t›m yönteminde ise, belirli bir y›l›n giderleri yine o dönemin prim gelirleri ile finanse edilmektedir. Sistem toplumsal dayan›flma esas›na dayanmaktad›r.
(D‹L‹K, 1992: 246 vd. TUNCAY/EKMEKÇ‹, 2005: 163 vd.)
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hale gelebilecektir. Ancak emeklilik
reformunda yafl›n yükseltilmesi tek
belirleyici unsur olmamal›d›r (GÜRYAY/SARICA, 2002:6). Bunun yerine
sistemde daha fazla kalmay› teflvik
eden önlemler al›nmal›d›r Örne¤in,
sisteme uzun süre prim ödeyenlerin
emeklilik ayl›¤› ba¤lama oran› yükseltilebilir. Özellikle ücretlerin gerçe¤e
uygun bildirilmesi sa¤lanmal›d›r. Bunun için, emekli ayl›¤›n›n hesaplanmas›nda son yedi y›l yerine tüm çal›flma dönemlerinin ücretleri dikkate
al›nmas›, ücretlerin asgari ücret yerine gerçek ücretlerden bildirilmesini
teflvik edecektir. Böylelikle yüksek
prim ödeyenin, yüksek emekli ayl›¤›
almas› da sa¤lanacakt›r. Kamu görevlilerinin prim oranlar› di¤er çal›flanlara göre daha düflüktür. Kamu görevlileri ile özel sektör çal›flanlar›n›n
emeklilik prim oranlar›n›n eflitlenmesi
çal›flanlar aras›ndaki eflitsizli¤i azaltacak ve kurumlar›n gelirlerini artt›racakt›r. (DANIfiO⁄LU/SOLAK, 1996: 10)
KKTC’ de devletin sosyal sigortalara
katk›s›n›n, Kanun üzerinde kalmadan
uygulamaya geçirilmesi ve katk›n›n
düzenli olarak fona ödenmesi mali
aç›klar›n kapatmas›nda etkili olabilecektir. Devletin Fon’a aç›k kapatmak
fleklinde yapt›¤› katk›lar›n (DPÖ,
2004:a 33) düzenli hale getirilmesi
sa¤lanmal›d›r. Fonlar›n etkin flekilde
de¤erlendirilmesine yönelik tedbirler
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al›nmal›d›r. KKTC’de sosyal güvenlik
sisteminin krizden ç›kartabilecek bir
di¤er önlem de kay›t d›fl› istihdamla
etkin mücadeledir. Bu noktada Sosyal Sigortalar Fonu’nun Sosyal Sigortalar Müfettifllerinin say›lar› artt›r›lmal›, denetim tek elden ve merkezden
planlanmal›d›r. Ayr›ca, Çal›flma Dairesi, ‹htiyat Sand›¤› ve Vergi Daireleri’nin denetim elemanlar›yla ortak çal›flmalar yürütülmelidir. Kay›t d›fl› istihdamla mücadelede en önemli
araçlardan bir tanesi, ifl gücünün sosyal güvenceli çal›flt›r›lma hakk›nda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesidir.
‹flyeri kurma ve iflletme ile ilgili bürokratik ifllemlerin azalt›lmas› kay›tl› iflçi
çal›flt›rma yönündeki e¤ilimi artt›rabilecektir (GÜRYAY,fiAFAKLI, 2004:44).
Sosyal Sigortalar Dairesi’nin merkez
ve taflra teflkilat›n›n baflta vergi dairesi, belediyeler, emniyet birimleri
vb. kurumlarla koordinasyon içerisinde çal›flmas› ve düzenli veri al›flveriflinde bulunmas› da kay›t d›fl› çal›flma
oranlar›n› azaltabilecektir. Kay›t d›fl›
istihdamla mücadelede en önemli
faktör kuflkusuz yukar›da belirtilen
önlemlerin top yekun halinde sosyal
taraflarla görüflülerek ve onlar›n deste¤ini alarak uygulamaya sokulmas›
olacakt›r. Aksi taktirde tek tarafl› politikalar baflar›s›zl›kla sonuçlanabilecektir.
KKTC’de k›sa vadeli sigorta kollar› ile
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uzun vadeli sigorta kollar›n finansman› birbirinden ayr›lmal› ve k›sa vadeli
sigorta kollar› için toplanan primler
uzun vadeli sigorta kollar›n›n finansman aç›¤›nda kullan›lmamal›d›r. Sosyal güvenlik kurumlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› ve çal›flan gruplar› aras›nda eflit prim al›p, eflit yard›m verilmesi sa¤lanmal›d›r. Bununla birlikte
sosyal güvenlik kurumlar›n›n reformunda en önemli faktörün bunlar›n
kurumsal kapasitelerinin gelifltirilmesi
oldu¤u unutulmamal›d›r. Sosyal güvenlik kurumlar›nda, uzman personel
çal›flt›r›lmal›, mevcut sistemin ise ›slah› yönünde çal›flmalara bafllan›lmal›d›r. Bu noktada Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sigortal›lara yönelik olarak
açt›¤› www.kktcssd.org adresindeki
eriflim sayfas›, özellikle sigortal›lar›n
geçmifl çal›flma sürelerini hesaplamalar› ve Kuruma kendilerinin bildirilip
bildirilmediklerinin tespiti aç›s›ndan
önem tafl›maktad›r. Ancak sistemin
gelifltirilmesi gerekmektedir. Özellikle, sa¤l›k sisteminin yeniden yap›land›r›lmas›nda, kiflilerin sistemdeki
boflluklardan faydalanarak sistemi suiistimal etmelerini önlemek üzere teflhis-tetkik ve tedavi aras›nda ba¤›nt›
sa¤layacak programlar iflletime al›nmal›d›r. Bir di¤er önemli husus yard›m alacak kiflinin gerçekten yard›ma
hak kazan›p kazanmad›¤›n›n, primlerini ödeyip ödemedi¤inin tespitidir.
Hakemli Yaz›lar
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Primlerin ve prim ödeme kay›tlar›n›n
anl›k izlenmesini sa¤layacak sistemin
kurulmas› halinde primlerini ödemeyenlerin sistemden yararlanmalar›n›n
önlenmesi suiistimalleri azaltacak ve
prim tahsilat›n› artt›rabilecektir. Kiflisel bazda sa¤l›k kay›tlar›n›n düzenli
tutulmas›, gereksiz tetkik ve ilaç sarfiyat›n› önleyecek ve bu konudaki
masraflar› azaltacakt›r.
SONUÇ
KKTC‘nin “genç sosyal güvenlik sistemi” henüz geliflmifl ülkelerin yafll› nüfus sorunuyla karfl› karfl›ya de¤ildir.
Ancak sistem, t›pk› Türkiye’deki gibi, erken emeklilik, prim karfl›l›¤› olmayan ödemeler, devletin sosyal güvenli¤e katk›s›n›n düzenli olmamas›
gibi sosyal sigortac›l›k ilkeleri ile ba¤daflmayan uygulamalar sonucu finansal aç›dan sürdürülemez hale gelmifltir. Erken emeklilik, K›br›s Cumhuriyeti döneminde geçen hizmetlerin
emeklili¤e say›lmas›, emekli ayl›klar›na yap›lan karfl›l›ks›z zamlar, KKTC
‘nin içinde bulundu¤u ekonomik,
sosyal ve siyasal izolasyon içerisinde
gerekli uygulamalar olarak ortaya
ç›km›flt›r. Gerçekten de izolasyonlar
nedeniyle ekonomisi zor durumda
olan ülke için sosyal harcamalar›n artt›r›lmas› toplumun refah› için son derece önem tafl›maktad›r. Bununla birlikte sosyal güvenlik aç›klar›n›n gideKas›m
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rek artmas›, sistemin sürdürülebilirli¤ini tart›flmaya açm›flt›r. Vergi gelirlerinin önemli bölümünün sosyal güvenlik aç›klar›na ayr›ld›¤› bir ortamda,
devletin di¤er zorunlu kamu hizmetlerini yerine getirmesi de aksayacakt›r. Yat›r›mlar›n dolay›s›yla istihdam›n
artmas›n› iflsizli¤in ise azalmas›n› sa¤layabilecek alt yap› harcamalar› yap›lamaz hale gelecektir. Sosyal güvenlik sisteminde reforma gidilmemesi
halinde sadece devletin de¤il, iflveren
ve sigortal›lar›n prim oranlar›nda da
art›fla gidilmesi kaç›n›lmaz olacak, sonuçta iflsizli¤i ve kay›t d›fl› çal›flma daha da artabilecektir. Kamu görevlileri ile özel sektörde çal›flanlar aras›nda
prim ve edim yönlü farkl›l›klar, çal›flanlar›n memnuniyetsizli¤ine yol açmaktad›r. Yukar›da say›lan nedenler
KKTC sosyal güvenlik sisteminin çok
yönlü olarak reforma ihtiyac›n› ortaya koymaktad›r. Hemen belirtelim ki
sosyal güvenlik reformu yap›l›rken
KKTC’nin içinde bulundu¤u siyasal,
ekonomik ve sosyal koflullar göz
önünde bulundurulmal›d›r. Sosyal sigorta sisteminin aç›klar›n› kapatmak
için Türkiye’de uygulanan ve baflta
emeklilik yafl›n›n artt›r›lmas› ve ayl›k
ba¤lama oranlar›n›n düflürülmesine
yönelik sert tedbirler KKTC için uygun olmad›¤› kan›s›nday›z. Bunun yerine kay›tl› çal›flmay› özendiren bir
sistem kurulmal›d›r. Sosyal güvenlik
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reformu ekonomik geliflmeyi sa¤layacak ve ekonomik geliflmeye paralel
olarak planlanmal›d›r Belirtti¤imiz
çerçevede reformun birinci aya¤›n›
emeklilik parametrelerinin yeniden
düzenlenmesi oluflturmal›d›r. Reformun önceli¤i tek sosyal güvenlik sisteminden önce emeklilik sitemindeki
prim ve edim koflullar›n›n yeniden
oluflturulmas› ve kamu ile özel sektör çal›flanlar› aras›ndaki eflitsizli¤in
kald›r›lmas› olmal›d›r. Aksi taktirde
yap›lanma yeni kurum kurmadan
öteye gidemeyecektir. Hemen belirtelim ki gerek hizmet akdine dayanarak, gerekse kendi ad›na çal›flanlar›n
emeklilik yafl›n› yükseltmekten ziyade
sisteme daha fazla ve gerçek ücret
üzerinden prim ödemelerini teflvik
eden uygulamalar yer verilmelidir. Bu
noktada sosyal güvenlik sisteminin
aç›klar›n› kapatmada kay›t d›fl› istihdamla mücadeleye a¤›rl›k verilmelidir. Kay›t d›fl› istihdamla mücadele
için denetim artt›r›lmal›, kamu kurum
ve kurulufllar› aras› bilgi de¤iflimi ve
koordinasyon sa¤lanmal›, iflgücünün
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmeli,
bürokratik ifllemler azalt›lmal›d›r.
Devletin sosyal güvenli¤in finansman›na düzenli katk›s› sa¤lanmal› ve
sosyal güvenlik fonlar›n›n etkin flekilde de¤erlendirilmelidir. K›sa vadeli
ve uzun vadeli sigorta kollar›n›n finansman› birbirinden ayr›lmal›d›r. ‹fl
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kazas›, meslek hastal›¤›, anal›k dallar›n› içeren, k›sa vadeli riskler için toplanan fonlar›n emeklili¤in finansman›nda kullan›lmas› engellenmelidir. Sa¤l›k
sisteminde hizmet sunumu yeniden ele al›nmal› ve hasta memnuniyetsizli¤ine neden olan hususlar ortadan kald›r›lmal›d›r. Kuflkusuz reformlarda en kritik aflama kanunlar›n yap›lmas›ndan çok hayata geçirilmesidir. Kanunlar›n reform niteli¤i kazanabilmesi için sosyal güvenlik kurumlar›n›n kurumsal kapasitelerinin gelifltirilmesi büyük önem tafl›maktad›r. Sosyal güvenlik kurumlar›ndaki personel sürekli e¤itime tabi tutulmal›, baflta aktüer olmak üzere, teknik personelin istihdam edilmesi sa¤lanmal›d›r. Kurumlar›n muhasebe sistemleri sosyal sigortac›l›k tekni¤ine uygun hele getirilmelidir. Sosyal güvenlik kurumlar› otomasyona geçirilmelidir.
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“GEÇM‹fi YILLAR ZARARLARI ‹LE
SERMAYE ARTIRMAK !” ‹S‹ML‹
YAZI VE SPK AÇIKLAMASI
Prof. Dr. Recep PEKDEM‹R*

G‹R‹fi

stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas› taraf›ndan yay›nlanmakta olan Mali Çözüm Dergisi’nin 2006/74 say›s›nda “Geçmifl Y›llar Zararlar› ile Sermaye Art›rmak!” isimli çal›flmam yay›nlanm›flt›. Söz konusu çal›flmada, geçmifl y›llar zararlar› kullan›larak sermaye art›r›m›n›n yap›ld›¤› san›lan ve hisselerinin ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda ifllem görmesi, al›n›p
sat›lmas› için Sermaye Piyasas› Kurulu’na baflvurmufl ve gerekli prosedürleri
tamamlam›fl olan bir fiirketin halka aç›lmas› ile ilgili olarak yap›lan bas›n duyurusunda yer alan finansal tablolar›ndan örnekler bu yaz›da konu edilmiflti.

‹

Söz konusu Ülkemiz SPK Yetkililerinin dikkatini çekmifl, konunun kendilerini
ilgilendirdi¤ini belirterek, taraf›ma gönderdikleri aç›klaman›n yine ayn› dergide ve ayn› flekilde yay›nlanmas›, aksi halde Kurum olarak kendilerinin bir düzeltmede bulunabileceklerini belirtmeleri üzerine bu yaz› haz›rlanm›flt›r.
Bu do¤rultuda bu çal›flmada, düzeltilmesi istenen makalenin ilgili bölümü,
SPK Yetkililerinden gelen söz konusu aç›klama, bu aç›klama ile ilgili düflüncelerim, di¤er bir ifade ile ek ve hatta baz› konularda karfl› aç›klamalar, yine ayn› konu ile ilgili bir baflka örnek (bu defa ismini gizlemeden) verilerek, konunun bir kez daha SPK Yetkililerine sunulmas› yer alm›flt›r.
‹LG‹L‹ KISIM
SPK Yetkilileri taraf›ndan düzeltilmesi veya detayl› aç›klanmas› istenen söz konusu çal›flman›n ilgili k›sm› afla¤›da oldu¤u gibi tekrar yer alm›flt›r:

* ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Fakültesi Ö¤retim Üyesi
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B‹R ÖRNEK (Ülkemizde yaflanan bir durumu yans›tmaktad›r. fiirketin ismi
gizlenmifltir.)
ABC Anonim fiirketi hisselerinin ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda ifllem
görmesi, al›n›p sat›lmas› için Sermaye Piyasas› Kurulu’na baflvurmufl ve gerekli prosedürleri tamamlam›flt›r. fiirketin halka aç›lmas› ile ilgili olarak yap›lan
bas›n duyurusunda flirketin finansal tablolar› da yer alm›flt›r. fiirketin finansal
tablolar›n al›nan bir kesit afla¤›daki gibidir.
PAS‹F(M‹LYON TL)

31.12.2 00A
31.12. 200B
Denetlen mifl (* ) Den etlenmifl (* )

3.ÖZSERMAYE

9.451

576.919

A.SERMAYE
B.EM‹SYON PR‹M‹
C.YEN.DE⁄.DE⁄ER ARTIfiI
1.Duran Varl›klardaki De¤. Art›fl›
D.YEDEKLER
1.Yasal Yedekler
2.Ola¤anüstü Yedekler
3.Di¤er Kar Yedekleri
E.NET DÖNEM KARI (ZARARI)
F.GEÇ.YILLAR KARI (ZARARI)
PAS‹F (KAYNAKLAR) TOPLAMI

1.000

218.854

11.662
11.662
54.549
695
53.854

528.606
528.606
11.900
11.900

-57.7 60

50.523
-232.964
5.540.4 22

2.986.9 19

(*) fiirketin finansal tablolar›, dünyan›n dört büyük muhasebe denetim
firmas›ndan biri taraf›ndan ba¤›ms›z denetimden geçirilmifltir.
Yukarda yer alan örnekte, ilk bak›flta göze çarpan unsurlar flöyledir:
• fiirketin sermayesi 1.000 YTL’den 218.854 YTL’ ye yükselmifltir. Yani, sermaye 217.854 YTL art›r›lm›flt›r.
• fiirket daha önce halka aç›k de¤ildir. Çünkü emisyon primi hesab›nda her
hangi bir tutar bulunmamaktad›r.
• fiirket 200A y›l› için gelir tablosunda 57.760 YTL zarar aç›klam›fl, 200B y›l›
için ise 50.523 YTL kar aç›klam›flt›r.
• fiirketin bilançosunda, 31.12.200A tarihinde herhangi bir geçmifl y›llar zarar› yok iken, 31.12.200B tarihli bilançosunda 232.964 YTL geçmifl y›llar zarar› yer alm›flt›r.
• fiirketin 31.12.200A tarihli bilançosunda yer alan 53.854 YTL tutar›ndaki
ola¤anüstü yedekler, 31.12.200B tarihli bilançosunda s›f›rlanm›flt›r.
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• fi i r k e t i n 3 1 . 1 2 . 2 0 0 A t a r i h l i b i l a n ç o s u n d a y e r a l a n 6
sal yedekler, 31.12.200B tarihli bilançosunda 11.900 YTL’ ye yükselmifltir.
• fiirketin 31.12.200A tarihli bilançosunda yer alan 11.662 YTL tutar›ndaki
MDV yeniden de¤erleme art›fllar›, 31.12.200B tarihli bilançosunda 528.606
YTL’ ye yükselmifltir.
Yukar›da belirtilen tespitlerin MDV Yeniden De¤erleme Art›fllar›n›n, yeniden
de¤erleme uygulamas›ndan kaynakland›¤›n› ve Dönem Net Kar›n›n 692 no.lu
Dönem Net Kar› hesab›n›n kapat›lmas› ile olufltu¤unu kabul ederek, di¤er hesaplardaki de¤iflimleri afla¤›daki gibi muhasebe kay›tlar›nda temsil edelim.
Sermaye art›r›m taahhüt kayd›
Sermaye Taahhütleri Hesab›
Sermaye Hesab›

217.854 YTL
217.854 YTL

Baz› hesaplardaki de¤iflimlerin kayd›
Ola¤anüstü Yedekler
Geçmifl Y›l Zararlar›
Yasal Yedekler
Dönem Zarar› Hesab›

53.854 YTL
15.111
11.205 YTL
57.760 YTL

Sermaye art›r›m taahhüdünün kapat›lmas› kayd›
................... Hesab›
Sermaye Taahhütleri Hesab›

217.854 YTL
217.854 YTL

Geçmifl Y›l Zararlar›
Geçmifl Y›l Zararlar› Hesab›
...................................

217.853 YTL
217.854 YTL

Yukar›daki kay›tlarda da görüldü¤ü gibi, sermaye taahhütleri hesab›n›n hangi hesapla kapat›ld›¤› bilinmemektedir. Bu nedenle bofl b›rak›lm›flt›r. Ayn› flekilde, Geçmifl y›l zararlar› hesab›na intikal eden 217.853 YTL tutar›ndaki kayd›n hangi hesaptan geldi¤i bilinmemektedir. Ancak, bu iki bilinmeyendeki tutar her nedense ayn›d›r. Tesadüf olmas›n›n ihtimali oldukça düflüktür. Çünkü
sermaye art›r›m ifllemi, öz kaynaklarda bir art›fla neden olmam›flt›r. Öz kayGeçmifl Y›l Zararlar› Hesab›
Sermaye Taahhütleri Hesab›
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217.853 YTL
217.854 YTL
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n a k l a r d a m e y d a n a g e l e n görmesinden
a r t › fl , s a önceki
d e - bir dönemde
ce dönem kar› ile yeniden de¤erleme gerçekleflmifltir.
art›fllar›nda meydana gelen de¤iflimi Di¤er taraftan, an›lan fiirket’in Kuruyans›tmaktad›r.
lumuz nezdinde bulunan halka aç›lYukar›daki iki bilinmeyeni ortadan ma dosyalar›nda yer alan ve Ticaret
kald›rd›¤›m›zda afla¤›daki görüntü or- siciline tescil edilerek Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi (TTSG)’ nde ilan ediltaya ç›kmaktad›r:
mek suretiyle kamuya aç›klanan bilgiSPK AÇIKLAMASI
lere göre;
Sn. PEKDEM‹R,
- ...... y›l›nda halka aç›lan fiirket, .....
Mali Çözüm Dergisi’nin 2006/74 sa- y›l›nda limited flirket statüsündedir.
y›s›nda “Geçmifl Y›llar Zararlar› ile - Limited flirket statüsünde iken
Sermaye Art›rmak” bafll›kl› makale- 13.01..... tarihinde yap›lan ortaklar
nizde, ülkemizde yaflanan bir duru- genel kurulunda sermayenin 1 milyar
mu yans›tt›¤› öne sürülen bir örnek TL’den 500 milyar TL’ye art›r›lmas›na
olay, ancak borsada ifllem gören bir karar verilmifl olup, art›r›lan sermaye
flirket oldu¤u belirtilerek fiirket ismi flirketin mevcut 5 orta¤› taraf›ndan
verilmeksizin, yer alm›flt›r. fiahs›n›zla taahhüt edilmifltir.
yap›lan telefon görüflmesinden söz - Ancak daha sonra fiirket, nevi de¤iflkonusu makalede verilen örnek olaya tirmek amac›yla 16.03..... tarihinde
konu flirketin, ...... oldu¤u ve makale- TC ...... Asliye Ticaret Mahkemesine
de kullan›lan verilerin, ....... tarihli Sa- baflvurmufl, kay›tlar üzerinde bilirkifli
bah Gazetesinden al›nd›¤› ö¤renil- incelemesi yap›larak, fiirket öz varl›¤›mifltir. ...... tarihli Sabah gazetesi in- n›n tespit edilmesini istemifltir; mahcelendi¤inde, fiirketin ‹MKB’de ifllem kemenin atam›fl oldu¤u bilirkiflilerce
görmek amac›yla halka aç›lma süre- yap›lan inceleme sonucunda fiirket’in
cinde yay›mlanan tasarruf sahipleri 11.898.796.670 TL yasal, 217.854.993.136 TL
sirkülerini içerdi¤i ve Çal›flman›zda ola¤anüstü olmak üzere toplam
bu sirkülerde yer alan ........ y›llar›na 229.753.789.806 TL sermaye yede¤i
ait bilançolardan yararlan›ld›¤› anla- bulundu¤u tespit edilmifltir (bak›fl›lm›flt›r.”
n›z.:Ek/1 bilirkifli raporu, mahkeÖncelikle belirtmek gerekir ki, maka- me karar› ve 08.05.... tarihli muhalede örne¤in hisseleri borsada ifllem sebe fifli).
gören bir flirkete iliflkin oldu¤u belir- - Söz konusu bilirkifli incelemesi
tilmekle birlikte, söz konusu örnekte 03.04.... tarihinde karara ba¤lanarak
anlat›lan olay flirketin borsada ifllem fiirket, 05.05.... tarihinde nev’i de¤iflKas›m
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tirerek anonim flirket statüsüne geçmifltir (bak›n›z. Ek/2 :TTSG).
- Limited flirketten anonim flirkete dönüflüm s›ras›nda aktifler üzerinde yukar›da an›lan de¤erleme sonucunda oluflan ve ola¤anüstü yedeklere kaydedilen
217.854.993.136 TL, 08.05..... tarihli muhasebe kayd› ile sermaye hesab›na aktar›lm›fl, kalan k›s›m ise nakden 29.07..... ve 27.09..... tarihlerinde karfl›lanmak suretiyle fiirket sermayesi 1 milyar TL’den 500 milyar TL’ye art›r›lm›flt›r.
Di¤er taraftan, makalenizde de belirtilen ..... y›l› bilançosunda yer alan
232.964 milyon TL tutar›ndaki geçmifl y›llar zarar› ise, fiirket’in kamuya aç›klanan halka aç›lma izahnamesinde de aç›kland›¤› üzere, fiirket’in halka kapal› oldu¤u dönemde haz›rlanan mali tablolar›n›n, Kurulumuz düzenlemelerine
uygun olarak düzenlenmesi sonucunda ba¤›ms›z denetim kuruluflunun bir
önceki y›l (....) mali tablolar›na iliflkin düzeltmelerinden kaynaklanmaktad›r.
Söz konusu zarar›n dökümü afla¤›da verilmifltir:
fiirket taraf›ndan aktiflefltirilen ancak ba¤›ms›z denetim kuruluflu
taraf›ndan düzelttirilen tutar

: 175.744 milyon TL

Kay›tlara al›nmayan flüpheli alacak karfl›l›¤›

: 36.517 milyon TL

Kay›tlara al›nmayan reeskont gideri

:

Kay›tlara al›nmayan karfl›l›k gideri

: 37.667 milyon TL

Kay›tlara al›nmayan gelirler (-)

: (18.114) milyon TL
TOPLAM

1.150 milyon TL

: 232.964 Milyon TL

Benzer flekilde, ...... y›l›nda geçmifl y›l zarar› yaz›lan 616.381 milyon TL de bir
önceki y›l›n düzeltmelerinden oluflmakta olup, detay›na afla¤›da yer verilmifltir:
fiirket taraf›ndan aktiflefltirilen ancak ba¤›ms›z denetim
kuruluflu taraf›ndan düzelttirilen tutar

: 271.312 milyon TL

Kay›tlara al›nmayan flüpheli alacak karfl›l›¤›

: 55.898 milyon TL

Kay›tlara al›nmayan reeskont gideri

:

8.265 milyon TL

Kay›tlara al›nmayan karfl›l›k gideri

:

5.542 milyon TL

Kay›tlara al›nmayan gelirler (-)

: (25.748) milyon TL

Kredi faiz tahakkuku

: 103.228 milyon TL

Ba¤›ms›z denetim kuruluflunca reddedilen sabit
k›ymet kur fark›

: 197.884 milyon TL
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T O P - menin Kurulumuzca yapt›r›laca¤› hu: 616.381 Milyon TL susundan bilgi edinilmesini rica ederim.
SPK Yetkilisi

LAM

Sonuç olarak, makalenizde belirtilenin aksine, fiirketin halka aç›lma baflvurundan önce gerçekleflen sermaye
art›r›m› geçmifl y›l zararlar›ndan karfl›lanmam›fl; söz konusu sermaye art›r›m› fiirketin halka kapal› oldu¤u dönemde, limited flirketten anonim flirket statüsüne geçifli aflamas›nda gerçeklefltirilmifl ve nevi de¤iflimi s›ras›nda fiirket aktiflerinin mahkeme karar›yla da tasdik edilen de¤erlemesi sonucunda de¤erlenmifl özkaynak içinde oluflan ola¤anüstü yedekler ile nakit olarak karfl›lanm›flt›r. Makalenizde
yer alan 31.12.200B, yani ... y›l›, bilançosunda görülen geçmifl y›llar zarar› ise fiirket’in mali tablolar›n›n ba¤›ms›z denetimden geçirilmesi s›ras›nda ba¤›ms›z denetim kuruluflu taraf›ndan sermaye piyasas› mevzuat›
çerçevesinde yap›lan düzeltmelerden
kaynaklanmaktad›r.
Bu itibarla, Kurulumuzu zan alt›nda
b›rakabilecek nitelikte yanl›fl ve yan›lt›c› bilgiler içeren makalenize iliflkin
olarak, yukar›da verilen bilgi ve belgeler çerçevesinde gerçek durumu
yans›tan gerekli düzeltmelerin makalenizin yay›mland›¤› dergide yay›mlat›lmas›n› ve sonucundan Kurulumuzu
bilgi verilmesini, aksi takdirde düzelt-
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SPK AÇIKLAMASI ‹LE ‹LG‹L‹
DÜfiÜNCELER VE EK AÇIKLAMALAR
Yap›lan Aç›klaman›n Birinci
Paragraf›
Öncelikle SPK Yetkilisi taraf›ndan yap›lan aç›klaman›n birinci paragraf›
ile ilgili geliflmeleri okuyucularla paylaflal›m.
Gelen aç›klaman›n orijinal metni afla¤›daki gibiydi ve aç›klamada “fiirketin
Halka Aç›lma Amac›yla Tasarruf Sahipleri Sirkülerinde Yer Alan...” fleklindeki bir dokümandan bahsediliyordu. Bunun üzerine itirazda bulundum: Söz konusu sirküleri görmedi¤imi ve dolay›s›yla incelemedi¤i, sadece ..... tarihli Sabah Gazetesinde yay›nlanan duyurudan yararland›¤›m›
belirttim ve söz konusu paragraf›n
bu do¤rultuda de¤ifltirilmesini talep
ettim. Ancak, yap›lan düzeltme benim bekledi¤im flekilde de¤ildi ve yap›lan düzeltmede konu söz konusu
sirkülerden bahsediliyordu.
Orijinal Metin Birinci Paragraf:
Mali Çözüm Dergisi’nin 2006/74 say›s›nda “Geçmifl Y›llar Zararlar› ile
Sermaye Art›rmak” bafll›kl› makalenizde, ülkemizde yaflanan bir duru-
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mu yans›tt›¤› öne sürülen bir örnek
olay, ancak borsada ifllem gören bir
flirket oldu¤u belirtilerek fiirket ismi
verilmeksizin, yer alm›flt›r. Verilen örnek olayda, ‹MKB’de ifllem görmek
amac›yla Kurulumuza baflvuran .....
fiirketin halka aç›lma amac›yla yay›mlanan tasarruf sahipleri sirkülerinde
yer alan .... y›llar›na ait bilançolardan
yararlan›lm›fl oldu¤u taraf›n›zdan ö¤renilmifltir.
Birinci Paragraf›n Düzeltilmifl Hali:
Mali Çözüm Dergisi’nin 2006/74 say›s›nda “Geçmifl Y›llar Zararlar› ile
Sermaye Art›rmak” bafll›kl› makalenizde, ülkemizde yaflanan bir durumu yans›tt›¤› öne sürülen bir örnek
olay, ancak borsada ifllem gören bir
flirket oldu¤u belirtilerek fiirket ismi
verilmeksizin, yer alm›flt›r. fiahs›n›zla
yap›lan telefon görüflmesinden söz
konusu makalede verilen örnek olaya
konu flirketin, ...... oldu¤u ve makalede kullan›lan verilerin, ....... tarihli Sabah Gazetesinden al›nd›¤› ö¤renilmifltir. ...... tarihli Sabah gazetesi incelendi¤inde, fiirketin ‹MKB’de ifllem
görmek amac›yla halka aç›lma sürecinde yay›mlanan tasarruf sahipleri
sirkülerini içerdi¤i ve Çal›flman›zda
bu sirkülerde yer alan ........ y›llar›na
ait bilançolardan yararlan›ld›¤› anlafl›lm›flt›r.”
Birinci Paragraf›n Bana Göre
Olmas› Gereken Hali:
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Mali Çözüm Dergisi’nin 2006/74 say›s›nda “Geçmifl Y›llar Zararlar› ile
Sermaye Art›rmak” bafll›kl› makalenizde, ülkemizde yaflanan bir durumu yans›tt›¤› öne sürülen bir örnek
olay, ancak borsada ifllem gören bir
flirket oldu¤u belirtilerek fiirket ismi
verilmeksizin, yer alm›flt›r. fiahs›n›zla
yap›lan telefon görüflmesinden söz
konusu makalede verilen örnek olaya
konu flirketin, ........... oldu¤u ve makalede kullan›lan verilerin, ........ tarihli Sabah Gazetesinden al›nd›¤› ö¤renilmifltir.”
Söz Konusu Yaz›n›n Bafll›¤›
Söz konusu yaz›n›n bafll›¤› SPK Aç›klamas›nda oldu¤u gibi “Geçmifl Y›llar
Zararlar› ile Sermaye Art›rmak” fleklinde de¤il, “Geçmifl Y›llar Zararlar› ile
Sermaye Art›rmak!” fleklindedir. Bu
iki bafll›k aras›nda sadece ünlem iflareti (!) fark› vard›r. Di¤er bir ifade ile
söz konusu yaz›n›n orijinal bafll›¤›n›n
sonunda yal›n bir ünlem iflareti vard›r, yani parantez içinde de¤ildir. Ünlem iflaretinin parantez içine al›nmadan kullan›ld›¤›nda baz› anlamlar›
vard›r, parantez içinde kullan›ld›¤›nda ise baflka baz› anlamlar› vard›r.
Türk Dil Kurumu'nun ünlem iflareti tan›m› flöyledir:
"Sevinç, k›vanç, ac›, korku, flaflma vb.
duygular› anlatan, bir do¤a sesini
yans›tan kelime veya cümlelerin sonuna konulan noktalama iflaretinin
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ad›, ünlem (!)."
Örnekler: Ne mutlu Türküm diyene! Atatürk. Hey, baksan›za! Dur yolcu!
Aferin! Alçak! Zalim! Öf! Çok kar›flmasana be!
Ünlem iflareti parantez içinde bir kelimeden veya cümleden sonra kullan›l›rsa, küçümseme, alay, dikkat çekme
anlam› verir. Örnek: Büyük bir at›c› oldu¤unu söyledi (!). Muhasebe s›nav›n›n birincisi (!) oldu¤unu söylüyordu.
Kuflkusuz, söz konusu çal›flmaya bafll›k koyarken parantez içine almadan
ünlem iflareti koymay› ihmal etmemifltim. Çünkü bu yaz›y› haz›rlarken
niyetim, ilgilileri “küçümseme” de¤il,
konu ile ilgili “flaflk›nl›¤›m›” okuyucular ile paylaflmakt›.
fiirket ‹smi Gizli
Biz iflletme-muhasebe ö¤retim elemanlar› ele ald›¤›m›z örnek olaylarda
ilgili flirketten izin almadan flirket ismini aç›klamay›z. Bu nedenle gerek
ilk çal›flmada gerekse bu çal›flmada
ele ald›¤›m flirket ismini, flirket isminin tahmin edilmesindeki ip uçlar›n›
aç›klamamay› tercih ediyorum. Nitekim, SPK’dan gelen aç›klama üzerinde bu do¤rultudaki baz› kelimeleri silerek ..... flekline dönüfltürdüm. Ayn›
flekilde SPK’dan gelen aç›klaman›n
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ekinde yer alan iki doküman› birer foto¤raf format›nda oldu¤u için yay›nlamamaya karar verdim. Konunun
daha da derinlemesine aç›klanmas›
isteniyorsa, bunu SPK Yetkililerine b›rak›yorum.
Yaz›ya Konu Olan Olay›n Gerçekli¤i
Söz konusu yaz›n›n Girifl Bölümünde,
“... geçmifl y›llar zararlar› kullan›larak
sermaye art›r›m›n›n yap›ld›¤› san›lan
bir ülkemiz gerçe¤i konu edilecektir”
cümlesi yer alm›flt›. Yani bu bir san›yd›.
Söz konusu yaz›n›n örnek olay k›sm›n›n sonuç bölümü flu flekilde yer alm›flt›:
“Yukar›daki kay›tlarda da görüldü¤ü
gibi, sermaye taahhütleri hesab›n›n
hangi hesapla kapat›ld›¤› bilinmemektedir. Bu nedenle bofl b›rak›lm›flt›r. Ayn› flekilde, Geçmifl y›l zararlar›
hesab›na intikal eden 217.853 YTL
tutar›ndaki kayd›n hangi hesaptan
geldi¤i bilinmemektedir. Ancak, bu
iki bilinmeyendeki tutar her nedense
ayn›d›r. Tesadüf olmas›n›n ihtimali oldukça düflüktür. Çünkü sermaye art›r›m ifllemi, öz kaynaklarda bir art›fla
neden olmam›flt›r. Öz kaynaklarda
meydana gelen art›fl, sadece dönem
kar› ile yeniden de¤erleme art›fllar›nda meydana gelen de¤iflimi yans›t-
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Geçm ifl Y›l Zararlar› Hesab›
Sermaye Taahhütleri Hesab›

217.853 YTL
217.854 YTL

maktad›r.
Yukar›daki iki bilinmeyeni ortadan kald›rd›¤›m›zda afla¤›daki görüntü ortaya
ç›kmaktad›r:

Yukar›daki k›sm› daha da anlafl›l›r hale getirmeye çal›flal›m:
a) Sermaye Taahhütleri Hesab›n›n hangi hesapla kapat›ld›¤›n›, gazetede yay›nlanan bilançolardan kesin olarak anlamam›z mümkün de¤ildir, ancak tahminde bulunabiliriz. Bu nedenle söz konusu muhasebe kayd› örne¤inde karfl› hesap ya da hesaplar bofl b›rak›lm›flt›r.
b) Benzer flekilde Geçmifl Y›llar Zarar› Hesab›na aktar›lan tutar›n hangi hesap
ya da hesaplardan aktar›ld›¤›n›, gazetede yay›nlanan bilançolardan kesin olarak anlamam›z mümkün de¤ildir, ancak tahminde bulunmak mümkündür.
Bu nedenle söz konusu muhasebe kayd› örne¤inde karfl› hesap bofl b›rak›lm›flt›r. Nitekim, bu hesaba normal olarak bildi¤imiz kadar›yla sadece Dönem
Zarar› gibi hesaplardan aktarma yap›labilir.
c) Bu iki hesaptaki tutarlar 1 YTL farkla ayn›d›r. Dolay›s›yla bu iki hesap birbiri ile karfl›laflt›r›l›rken, söz konusu tutarlar›n baflka alanlardan gelebilece¤i düflünülerek, yukar›da da görüldü¤ü gibi farkl› borç-alacak tutar› içeren bir muhasebe kayd› yap›lm›flt›r.
Ancak, söz konusu çal›flmada yer alan örnek olay, ülkemizde yaflanan bir
PAS‹F(M‹LYON TL)
3.ÖZSERMAYE
A.SERMAYE
B.EM‹SYON PR‹M‹
C.YEN.DE⁄.DE⁄ER ARTIfiI
1.Duran Varl›klardaki De¤.Art›fl›
2.‹fltiraklerde De¤er Art›fl›
3.Maliyet Art›fl Fonu
D.YEDEKLER
1.Yasal Yedekler
2.Ola¤anüstü Yedekler
3.Di¤er Kar Yedekleri
E.NET DÖNEM KARI(ZARARI)
F.GEÇ.YILLAR KARI(ZARARI)
PAS‹F(KAYNAKLAR) TOPLAMI
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31.12.200A 31.12.200B 30.09.200B 30.09.200C
Denetlenmifl Denetlenmifl
Denetlenmifl
9.451
576.919
672.176
1.541.301
1.000
218.854
230.754
500.000
11.662
11.662

528.606
528.606

54.549
695
53.854

11.900
11.900

-57.760

50.523
-232.964
5.540.422

2.986.919

397.045
397.045

994.036
994.036
350.706
29.961
320.745

44.377

312.940
-616.381
4.952.506 11.484.529
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o l a y d › r . B u r a k a m l a r , s ö z k o n u s u fl i r k e t i n h a l k a a ç › l m a
mak amac›yla ... tarihli Sabah Gazetesinde yay›nlad›¤› finansal tablolardan
al›nm›flt›r.
Söz konusu fiirketin, ad› geçen gazetede yay›nlanan bilançolar›ndaki öz sermaye bölümü sadece tarihler gizlenerek afla¤›da bu defa oldu¤u gibi yeniden
yer verilmifltir:
Yukar›da yer alan bilgilere dayal› olarak hem okuyucular›m›za hem de SPK
Yetkililerine bir soru yöneltelim. SPK Yetkilileri, yapabilecekleri olas› ek bir
aç›klamada, flirketin ismini, finansal tablolar›n kapsad›¤› y›llar› ve di¤er konular› aç›klarken belki bu soruya da yan›t verebilirler.
Bu flirketin, Yasal Yedekler Hesab› 31.12.200A tarihinde yani 01.01.200B tarihinde 695 YTL, 30.09.200B tarihinde 0 YTL ve 31.12.200B tarihinde
11.900 YTL’dir. Bu nas›l olur? Bu mümkün müdür?
Do¤rusu flahsen benim bu sorulara verebilecek bir cevab›m maalesef yoktur.
Bugüne kadar edinmifl oldu¤um bilgi, beceri ve deneyim, bu sorulara cevap
vermek için maalesef yeterli de¤ildir.
B‹R BAfiKA ÖRNEK OLAY
fiimdi ise bir baflka örnek olaydan söz edelim bu defa söz konusu edilecek
fiirketin Kimli¤ini, Finansal Tablolar›n kapsad›¤› zaman birimlerini, hem okuyucular›m›za, hem de SPK Yetkililerine yorum katmadan sadece baz› sorular
soral›m.
Umar›m, bu sorular›ma hem SPK Yetkililerinden hem de okuyucular›m›zdan
cevap al›p, yine Mali Çözüm Dergisinin bir baflka say›s›nda paylaflma olana¤›
bulabilirim.
Yay›nland›¤› Gazete: Dünya Gazetesi
Yay›nland›¤› Tarih: 25.08.2005
fiirketin Ad›: ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi. ANON‹M
fi‹RKET‹NDEN ORTAKLARIN YEN‹ PAY ALMALARINA ‹L‹fiK‹N S‹RKÜLER
(Lütfen, Anonim fiirketi hem k›saltarak, hem uzun bir flekilde yazarak hata
yapt›¤›m› düflünmeyin. Gazetede aynen böyle yaz›yor.)
Konu: Bafll›ktan da anlafl›ld›¤› gibi mevcut ortaklar›n yeni pay almalar›n›, mevcut ortaklara duyurmak.
iv) Ortakl›¤›n özsermaye de¤iflim tablolar›:
(Tabloda aksi belirtilmedi¤i sürece Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki
sat›n alma gücü cinsinden ve Yeni Türk Liras› (YTL) olarak ifade edilmifltir)
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1 Ocak
2004
Sermaye
Art›fl›
Yeniden
De¤erleme
Fonu Art›fl›net
Yeniden
de¤erleme
fonu
üzerinden
hesaplanan
ertelenen
vergi
Amortisman
Transferi
Net Dönem
Zarar›
31 Mart
2004

Sermaye
6.412.500

Sermaye
Yeniden
Düzeltmesi Emisyon De¤erleme
Farklar›
Primi
Fonu
17.883.447
44.249.848

7.371.000

(6.788.711)

-

-

-

-

Birikmifl
Zarar
(3.178.157)

Özsermaye
Toplam›
65.097.638

-

(582.289)

-

-

-

-

-

-

-

193.765

-

193.765

-

-

-

(645.882)

645.882

-

-

-

-

-

(868.089)

(868.089)

13.513.500

11.094.736

-

43.797.730

(3.982.652)

64.423.314

Ülkemizde halen yürürlükte bulunan 2499 Say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu,
27.7.1981 tarihinde kabul edilmifl ve 30.7.1981 tarih ve 17461 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Söz konusu Sermaye Piyasas› Kanunun konusu, Kanunda belirtildi¤i flekliyle,
tasarruflar›n menkul k›ymetlere yat›r›larak halk›n iktisadi kalk›nmaya etkin ve
yayg›n bir flekilde kat›lmas›n› sa¤lamak amac›yla; sermaye piyasas›n›n güven,
aç›kl›k ve kararl›l›k içinde çal›flmas›n›, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlar›n›n
korunmas›n›, düzenlemek ve denetlemektir.
Yine ayn› Kanunun 29.4.1992 tarih ve 3794 say›l› Kanunun 6.maddesi ile de¤ifltirilen 7. Maddesinin 5.F›kras›nda aynen flöyle bir ifade yer almaktad›r: Kurul sermaye piyasas› araçlar›n›n halka sat›fl›nda, küçük tasarruf sahiplerinin
bunlar›, almalar›n› kolaylaflt›r›c›, hak ve yararlar›n› koruyucu tedbirlerin al›nmas›n› ortakl›ktan ve sat›fl› yapanlardan isteyebilir.
Yukar›daki iki küçük paragrafta yer verilen ifadeler özetlenecek olursa, tasarruf sahipleri sermaye piyasas›nda ifllem yaparken her ne flekilde olursa olsun
korunacak ve SPK bu konuda gerekli tedbirleri alacakt›r.
Nitekim, oluflturuldu¤undan beri SPK bu konudaki görevini özen ve titizlikle
gerçeklefltirmekte ve konu ile ilgili gerekli gördü¤ü her türlü düzenlemeyi
yapmaktad›r. Finansal raporlama konusunda gerçeklefltirilen düzenlemeler,
Hakemsiz Yaz›lar
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söz konusu düzenlemelerden sadece
bir bölümünü oluflturmaktad›r. Finansal raporlama konusundaki düzenlemeler, uluslar aras› düzenlemelere ve
uygulamalara paralel olarak gerçeklefltirilmektedir.
Yukar›daki örnek olaya geri dönecek
olursak, afla¤›daki konular, daha önce de belirtildi¤i gibi, ilgili kesimler taraf›ndan cevaplanmas›nda yarar görülen sorulardan oluflmaktad›r:
1) ‹lgili fiirket taraf›ndan Dünya Gazetesinde yap›lan bu duyuru kapsam›ndaki finansal tablolar, amaca hizmet
etmesi, tasarruf sahiplerinin tam olarak bilgilenmesini sa¤lamak amac›yla, ne derece yeterlidir?
2) Yukar›daki örnek tabloda yer alan
rakamlardan anlad›¤›m›z kadar›yla, 1
Ocak 2004 ile 31 Mart 2004 tarihleri
aras›nda fiirket Sermaye Art›r›m›nda
bulunmufl, art›r›lan sermayenin
önemli bir k›sm›n› Sermaye Düzeltmesi Faklar›ndan karfl›lam›fl, bir k›sm›n› da Birikmifl Zararlardan karfl›lam›flt›r. Bu ifade do¤ru mudur?
3) Do¤ru ise, Birikmifl Zararlar yard›m› ile sermaye art›rmak, di¤er bir ifade ile mevcut ortaklara bedelsiz hisse
vermek, ne derece yasald›r? Yasal olsa bile ne derece etiktir?
4) Söz konusu fiirketin, bu amaca yönelik gazetede yer alan finansal bilgileri, yani yukar›daki finansal tablo vb,
yasal otoriteler taraf›ndan önceden
incelenip, onaylanm›fl m›d›r?
5) Bilindi¤i kadar›yla, 5024 say›l› Ka-
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nunla 213 Say›l› Vergi Usul Kanununa eklenen hükümlere göre, Yeniden
De¤erleme uygulamalar› 1 Ocak
2004 tarihi itibariyle sona erdirilmifl
ve Yeniden De¤erleme Fonu Hesaplar›n›n ise yok edilmesi veya kapat›lmas› hükümleri getirilmiflti. Oysa söz
konusu örnek olaya konu olan fiirketin yukar›da yer alan finansal tablosunda 1 Ocak 2004 tarihinden sonra
bile Yeniden De¤erleme Fonu Hesab›na ve bu hesapta tutara rastlamak
mümkün olmufltur. Acaba bu uygulaman›n dayana¤› nedir?
SONUÇ
Bin dokuz yüz yetmiflli y›llar›n ortalar›nda bizler yüksek ö¤renimde ö¤renci iken Temel Hukuk Dersinde, insan
yaflam›n› etkileyen kurallar üçe ayr›larak ö¤retilmiflti: hukuk kurallar›, ahlak kurallar›, din kurallar›. Hukuk kurallar›na riayet edilmedi¤inde hürriyeti ba¤lay›c› cezalar veya para cezalar›, ahlak kurallar›na uyulmad›¤›nda
ay›plama, din kurallar›na uyulmad›¤›nda ise Cehennem’den bahsedilmiflti.
Bundan önceki yaz›n›n sonuç bölümünde belirtti¤im gibi, hangi tedbir
al›n›rsa al›ns›n, suç önlenemez bir nitelik tafl›maktad›r. Bu durum maalesef, finansal raporlama uygulamalar›nda da karfl›m›za ç›kabilmektedir.
Yukar›daki örnekler, maalesef ülkemizde yaflanm›fl gerçeklerdir. Olmamas› gerekenleri de ortaya ç›karmak,
galiba bizim gibilere düflmektedir.
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TÜRK‹YE MUHASEBE STANDARTLARI
SEMPOZYUMU X’DAN
MESLEKTAfiLARIMIZA MESAJLAR
Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ*

Öz
-10 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda K›br›s’ta 10. Türkiye Muhasebe Standartlar› Sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda TTK tasla¤›, Kobi
Standartlar›, Kamu Gözetim Sistemi, Basel II Uzlafl›s› üzerinde duruldu.
Türkiye Muhasebe Standartlar›n›n bir uygulama örne¤i anlat›ld›.

6

G‹R‹fi
‹zmir Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas› Türkiye Muhasebe Standartlar› 6-10 Aral›k 2006 tarihlerinde K›br›s’ta Acapulco Otel’de gerçeklefltirildi.
Sempozyumda 5 ayr› oturum bir panel gerçeklefltirildi. Oturumlarda 2 aç›l›fl
bildirisi olmak üzere toplam 9 bildiri sunuldu.Panelde 6 konuflmac› söz ald›.
Bu makalede sempozyum program›nda yer alan bildiriler ve bu bildirilerin yaratt›¤› tart›flma ortam› aktar›lacakt›r; tart›flmalar sonucunda var›lan sonuçlar
vurgulanacakt›r.
Aç›l›fl Konuflmalar›ndan Mesajlar
Aç›l›fl konuflmalar›nda söz alan konuflmac›lar ve kurumlar› afla¤›daki gibidir:
• Feyzullah TOPÇU- ‹zmir SMMMO baflkan›
• Mehmet T‹MUR- TÜRMOB baflkan›
• Mehmet CANTEK‹N -BDDK Daire Baflkan›
• Bülent ÜSTÜNEL-TMSK Baflkan›
• Mustafa ÖZYÜREK-TÜRMOB Onursal Baflkan›, Parlamenter
* Dokuz Eylül Üniversitesi ‹‹BG ‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi
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Aç›l›fl konuflmalar›nda ‹zmir SMMMO
baflkan› Say›n Feyzullah TOPÇU ve
TÜRMOB baflkan› say›n Mehmet Timur söz ald›. Konuflmalar›nda TMS
Sempozyumunun 10 y›ld›r baflar›yla
düzenlendi¤ini ifade ettiler. Yak›n tarihte düzenlenmifl olan 17. Dünya
Muhasebeciler Konferans› ve 10.
Dünya Muhasebe E¤itimleri Konferans›n›n yaratt›¤› etki ve baflar›s› ifade edildi.
Aç›l›fl konuflmalar›nda söz alan BDDK
baflkan› Sn Mehmet CANTEK‹N ise
Türkiye Muhasebe Standartlar›n›n
önemini vurgulad›. BDDK baflkan› bu
standartlara sayg› göstermek ad›na
kendilerinin yay›mlad›¤› standartlar›
geriye çektiklerini belirtti ve önemli
bir cümle olarak son günlerde yaflanan yetki tart›flmalar›n›n içerisinde
yer almayacaklar›n› ifade etti.
Say›n Bülent ÜSTÜNEL aç›l›fl konuflmalar›nda Türkiye Muhasebe Standartlar›n›n, Uluslararas› Muhasebe
Standartlar›ndan yararlanarak hemen hemen tamam›n›n yay›mland›¤›n› ifade etti. Kurulun çal›flma prosedürünü anlatt›.
Son olarak söz alan TÜRMOB onursal
baflkan› Say›n Mustafa ÖZYÜREK,
2007 y›l›nda yürürlü¤e girecek olan
sosyal güvenlik yasas›na iliflkin bilgi
verdi, aç›klamalarda bulundu, yasan›n aksayacak olan yönlerini dile getirdi. Emeklilik maafl›ndan her ne flekilde olursa olsun kesinti yap›lmas›n›n

Kas›m

-

Aral›k

Y›l: 2006 Say›: 78

çok yanl›fl oldu¤unu, Emeklilik maafl›n›n çok özel bir hak oldu¤u ve hiçbir
flekilde hiçbir ülkede ve ekonomik sistemde bu hakka dokunulmamas› gerekti¤ini anlatt›. Yasa meclisten geçti¤i için iktidar partisinin yasada de¤iflikliklere gitmek için çal›flmaya bafllad›¤›n› ancak yap›lacak de¤iflikliklerin
radikal de¤ifliklikler olmas› gerekti¤ini, emeklili¤e iliflkin özlük haklar›n› k›s›tlayan tüm düzenlemelerin de¤ifltirilmesini gerekti¤ini vurgulad›. Bilindi¤i gibi sosyal güvenlik yasas›n›n uygulamaya geçifli gerekli de¤iflikliklerin
yap›labilmesi için 6 ay ertelendi.
Aç›l›fl Bildirilerinden Mesajlar
Aç›l›fl Bildirisi I: Dünya Muhasebe
ve Dünya Muhasebe E¤itmenleri
Kongrelerinin Ard›ndan
Konuflmac›: Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ
‹lk aç›l›fl bildirisi “Dünya Kongrelerinin
Ard›ndan” bafll›¤› ile taraf›mdan verilmifltir. Bildiride çok yayg›n görsel
malzeme kullan›lm›fl, Kongrelere kat›lamayanlara resimler ile kongre havas› yaflat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Kongrelerin önemli soru-cevaplar› ve tart›flmalar› sempozyuma kat›lanlara sunulmufltur. Tüm kongre doküman›n›
Türmob’un bilgisayar sitesinde ‹ngilizce olarak yer almas› gerekti¤i ifade
edilmifltir. Bu bilgilere Anadolu’nun
en hücra köflesinde bulunan tüm
meslek mensuplar› ile akademisyenlerin günün her saatinde ulaflabilme-
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si gerekti¤i ifade edilmifltir. Kongrelerin düzenlenmesinde Türmob’un baflar›s› vurgulanm›flt›r.
Aç›l›fl Bildirisi II: TTK Tasar›s›n›n
TMS Uygulamalar›na Olas› Etkileri
Konuflmac›: Prof. Dr. Ünal TEK‹NALP
‹kinci aç›l›fl bildirisi Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›n›n haz›rlanmas› çal›flmalar›, hükümleri ve Türkiye Muhasebe
Standartlar›n›n Kullan›m zorunlulu¤una iliflkin aç›klamalar içermekteydi.
Tasar›n›n haz›rlanmas›nda önemli rol
oynayan say›n Prof. Dr. Ünal TEK‹NALP taraf›ndan çok hofl bir üslup ile
sunulan bildiri çok ilgi çekti. Say›n Tekinalp tasar› üzerinde hala düzeltilmesi gereken hükümler bulundu¤unu ifade ederek meclisin genel kurulundaki tart›flmalarda bu hükümleri
de¤ifltirmek için çal›flaca¤›n› söyledi.
Bildirilerden Mesajlar
Birinci Oturum
Birinci Bildiri: Basel II Uzlafl›s› ve Finansal Raporlama Standartlar› ‹liflkisi
Konuflmac›: Mehmet Cantekin-BDDK
Daire Baflkan›
Sempozyumun birinci oturumunda
“Basel II Uzlafl›s› ve Finansal Raporlama Standartlar› ‹liflkisi” konulu bildiri
Say›n Mehmet CANTEK‹N taraf›ndan
sunuldu. Bildiride Basel II uzlafl›s›n›n
içeri¤i, BASEL I uzlafl›s›na olan üstün
yanlar› ve bu iki uzlafl›n›n karfl›laflt›r›lmas› yap›lm›flt›r.

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

Ayn› bildiride Sermaye Yeterlilik Rasyosu’nun önemi anlat›ld›. fiirketlerin
bir derecelendirme (Rating) notunun
olaca¤›, bu notun iyi olmas›n›n önemli
oldu¤u aç›kland›. Bundan sonra kredilendirmelerin bu derecelendirme
notuna ba¤l› olaca¤› ifade edildi.
fiu anda derecelendirme notunun
bankalar taraf›ndan verilece¤i ifade
edilmesine karfl›n ancak notlaman›n
hangi kriterlere göre yap›laca¤› konusunda bir netlik bulunmamaktad›r.
Büyük olas›l›kla bilinen finansal analiz
teknikleri uygulanacakt›r. Ancak hangi finansal orana nas›l bir not verilece¤i aç›k de¤ildir. Finansman yöneticileri flimdiden ödevlerini yap›p finansal tablolar›n› dolay›s›yla flirketlerin finansal yap›lar›n› yüksek not alacak
bir seviyeye getirebilmek için çal›flmak istemektedirler. Örne¤in, stok
seviyesini azaltmak (veya ço¤altmak)
alacak tutarlar›n› azaltmak için peflin
veya k›sa vadeli sat›fllara yönelmek,
al›mlar› peflin (veya vadeli) yapmak
yerine vadeli (veya peflin) olarak yapmak gibi politika de¤iflikliklerine gitmeyi bu günden karar vermek istemektedirler. Konu bu yönüyle aç›klanmaya muhtaçt›r.
Aç›klamaya muhtaç bulunan bu konu üzerine “Basel II” ye iliflkin bildiride flöyle bir aç›klama bulunmaktad›r.
“Piyasa a¤›rl›kl› teminatlar kullan›lan
teminatlar yerine, Basel II çerçevesinde uygun bulunan teminatlar basit
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v e k a p s a m l › y ö n t e m d e ; n•a Ba¤›ms›z
k i t m efinansal
v d u - denetim hakk›nat sertfikas› vb, alt›n, borçlanmay› da sekizinci direktif (1984).
temsil eden menkul k›ymetler (iyi de- • Kredi kurulufllar›n›n y›ll›k ve konsorece alm›fl) temel bir endekse dahil lide edilmifl hesaplar› hakk›nda banka
hisse senetleri, belli flartlar› tafl›yan hesaplar› direktifi (1986)
yat›r›m fonlar›d›r. Sadece kapsaml›
yöntemde kullan›lan teminatlar ise • fiube hesaplar› hakk›nda onbirinci
endekse dahil olmayan borsaya kote direktif (1986).
edilmifl ya da edilmemifl hisse senet- • Dördüncü ve yedinci direktiflerin
leri ve yat›r›m fonlar›d›r. Mevcut sis- kapsam ve uygulamalar›nda de¤ifliktemde kredi teminatlar› içerisinde lik yap›lmas› hakk›nda SME/GmbH&Co KG
müflteri çek ve senetleri ile ortak ve direktifi (1990).
grup flirket kefaletleri Basel II kapsa- • Sigorta flirketlerinin y›ll›k ve konsom›nda teminat olarak kabul edilme- lide edilmifl hesaplar› hakk›nda sigoryecektir”(Cantekin, s.38).
ta hesaplar› direktifi (1991).
Birinci Oturum
Ayn› tebli¤de Sermaye Piyasas› Kuru‹kinci Bildiri: Avrupa Birli¤i ile Enteg- lu taraf›ndan oluflturulmufl olan murasyon Sürecinde Finansal Raporlama hasebe standartlar›nda söz edilerek
Standartlar›
uluslararas› muhasebe standartlar› ile
Konuflmac›lar: Doç. Dr. Serdar ÖZKAN tam uyumlu ulusal muhasebe stanve Yrd. Doç.Dr. Orhan ÇEL‹K
dartlar›na sahip olman›n önemi vurSempozyumdaki ikinci bildiri “Avrupa gulanmakta ancak birden fazla ulusal
Birli¤i ‹le Entegrasyon Sürecinde Fi- muhasebe standard›na sahip olmanansal Raporlama Standartlar›” konu n›n muhasebe standartlar›n› uygulanbafll›¤› ile Avrupa Birli¤i ülkelerinde mas›nda s›k›nt› yarataca¤› vurgulanmuhasebe ve finansal raporlama uy- maktad›r (Özkan ve Çelik. s.52).
gulamalar›n›n uyumlaflt›r›lmas› için
yay›mlanm›fl direktifler s›ralanm›flt›r. ‹kinci Oturum
Bu direktifleri flöyle verebiliriz (Özkan Birinci Bildiri: Türkiye’de Finansal
Raporlar›n Güvenli¤i ve Kamu Gözeve Çelik, s.42):
• Hesaplar›n yay›mlanmas› hakk›nda tim Sistemi
birinci direktif (1986).
Konuflmac›lar: Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI
• fiirketlerin y›ll›k finansal tablolar› ve Prof. Dr. Cemal ‹B‹fi
hakk›nda dördüncü direktif (1978).
Sempozyumun ikinci oturumunda fi• Konsolide finansal tablolar hakk›n- nansal raporlama standartlar› “Kamu
da yedinci direktif (1983).
Gözetim Sistemi,” “Kurumsal Yöne-
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tim ‹lkeleri” ve “Kamu Mali Yönetimi” iliflkilendiren bildiriler sunulmufltur.
‹lk bildiride kamu gözetim sisteminin
önemi vurgulan›rken; Amerika Birleflik Devletinde 1992-2002 y›llar› aras›nda hisse senetleri fiyatlar› %75 düflerken, flirket yöneticilerinin servetlerinin artm›fl oldu¤unun alt› çizilmifltir
(Beyaz›tl› ve ‹bifl, s.58).
Ayn› bildiride ABD’de, ‹ngiltere’de ve
Avrupa Birli¤i’nde “Kamu Gözetim
Sistemi”nin kuruluflu ve iflleyifline iliflkin aç›klamalar yap›larak ülkemizdeki
sistem için yap›lmas› gerekenlerin
TÜRMOB taraf›ndan yerine getirilece¤i bildirilmektedir.
‹kinci Oturum
‹kinci Bildiri: Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Aç›s›nda Finansal Raporlama
Standartlar›
Konuflmac›: Dr. Murad KAYACAN
‹kinci bildiride Kurumsal Yönetim sürecinden söz edilerek, bu sürecin yap›land›r›lmas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r.
‹kinci Oturum
Üçüncü Bildiri: Kamu Mali Yönetimi
ve Muhasebe Standartlar›
Konuflmac›: ‹lhan Karay›lan- MB. Muhasebat Genel Müdürlü¤ü Daire Baflkan›
Üçüncü bildiride Kamu Mali Yönetim
ve Muhasebe Standartlar› konusun-
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da 5018 Say›l› kanun aç›kland›, bu
kanuna göre denetimden söz edilmifltir.
Üçüncü Oturum
Birinci Bildiri: KOB‹ Standart Tasla¤›n›n Kapsam ve ‹lkeleri
Konuflmac›: Sami ÜSTÜNDA⁄TMSK Genel Sekreteri
‹kinci Bildiri: KOB‹ Standart Tasla¤›n›n Türkiye’ de Uygulanabilirli¤ine
‹liflkin De¤erlendirmeler - I
Konuflmac›: Zafer SAYAR-SPK Muh.
Stand.Daire Bflk. Yrd.
Üçüncü Bildiri: KOB‹ Standart Tasla¤›n›n Türkiye’ de Uygulanabilirli¤ine
‹liflkin De¤erlendirmeler - II
Konuflmac›: Hüseyin FIRAT-ISMMMO
Bflk. Yrd.
Üçüncü oturum tamamen Kobilere
ayr›lm›flt›r. Bu oturumda küçük ve orta büyüklükte iflletmeler için finansal
raporlama standard›na iliflkin geliflmeler tart›fl›ld›. Oturumda öncelikle
kobi tan›m›n›n yeniden yap›lmas› gerekti¤i vurgulanm›flt›r.
Özellikle tart›flmaya kat›lan kat›l›mc›lar kobiler için ayr›ca yeni bir muhasebe standard›na ihtiyaç olup olmad›¤›n› tart›flmak istediler. Bu konuda
farkl› görüfller olufltu. Kobiler için ayr› standard› gerekli görmeyen ABD
“örne¤inden söz edilerek” ülkemizde
küçük ve orta boy iflletmenin say›ca
fazla sermaye büyüklü¤ü bak›m›n-

Kas›m

-

Aral›k

Y›l: 2006 Say›: 78

178 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

d a n ç o k a z o l d u ¤ u v u r g uörnek
l a n d üzerinde
› . K o b idurulmufltur.
Çok
l e r e i l i fl k i n m u h a s e b e s t faydal›
a n d a olan
r d › bu
k a örnek
piki oturumu
sam›n›n az olaca¤› daha anlafl›l›r ve kapsam›flt›r.
kolay olmas› gerekti¤i ifade edilerek, Uygulama örne¤i afla¤›daki aflamakobilere iliflkin muhasebe standard›- lardan geçerek uygulanm›flt›r.
n›n yetersiz kalmas› durumunda çöÖrne¤e iliflkin iflletmelerin tan›t›m›na
züm için büyük kitaptan yararlan›labiiliflkin bilgi verilmifl ve örne¤in varsalece¤i vurguland›. Büyük kitap ifadesi
y›mlar› aç›klanm›flt›r.
ile uluslar aras› muhasebe standartlar› ve bunlardan uyumlaflt›r›lan Türki- Yasal mali tablolar›n haz›r verilece¤i
ye Muhasebe Standartlar› ifade edil- ifade edilmifl örnekte buna iliflkin bir
mizandan hareket edilmifltir. Örnekte
mektedir.
muhasebe standartlar› d›fl›ndaki tüm
Dördüncü ve Beflinci Oturum:
kay›tlar yap›lm›fl, mizan oluflturulmufl
Finansal Raporlama Standartlar›n›n durumdad›r.
Bir Uygulama Örne¤i
Örne¤e dahil edilen muhasebe stan• Örnek ‹flletmenin Tan›m› ve Varsa- dartlar› tek tek aç›klanm›fl bu stany›mlar
dartlarda yer alan tan›mlar hakk›nda
• Yasal Mali Tablolar›n Elde Edilmesi bilgi verilmifltir. Örnek uygulamaya
• Seçilmifl Muhasebe Standartlar›n›n dahil edilen standartlar afla¤›daki gibidir.
Tan›t›m› ve Uygulamas›
• Finansal Raporlama Standartlar›na UMS 2 Stoklar
Göre Düzeltme ve S›n›fland›rma Ka- UMS 12 Vergilendirme
y›tlar›
UMS 18 Has›lat
• Yasal Kardan Finansal Raporlama UMS 36 Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü
Standartlar›na Göre Elde Edilen Kara UMS 37 Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› YüUlafl›lmas›na ‹liflkin Aç›klamalar
kümlülükler ve fiarta Ba¤l› Varl›klar
• Finansal Raporlama Standartlar›na UMS 39 Finansal Araçlar MuhasebeGöre Mali Tablolar›n Elde Edilmesi
lefltirme ve Ölçme
Konuflmac›lar: Hüseyin GÜRER- Denetim Bu standartlar aç›kland›ktan sonra fiSMMM A.fi Sor. Ortak
nansal raporlama standartlar›na göre
Gökhan ALPMAN- Denetim SMMM düzeltme s›n›fland›rma kay›tlara geA.fi K›d. Yönetici
çilmifltir. Vergi Usul Kanuna göre he4. ve 5. oturumda finansal raporlama saplanan yasal kardan, finansal rastandartlar›n›n uyulmas›na iliflkin bir porlama standartlar›na göre elde edi-
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len kara ulafl›lmas›na iliflkin aç›klamalar bir tablo biçiminde verilmifltir.
Uluslararas› Finansal Raporlama Standard›na göre hesaplanan 43.000
YTL’lik de¤erleme fark› bilançoda
“Ertelenen Vergi Varl›klar›” kalemi
olarak Duran Varl›klar aras›nda gösterilmifltir. Son olarak iflletmenin bilançosu ve gelir tablosu UFRS’ye göre düzenlenmifltir.
Panelde Türkiye Finansal raporlama
standartlar› ve uygulamalara iliflkin
süreci çeflitli kurulufllardan kat›lan
(TUDESK, TÜRMOB, Muhasebat Genel Müdürlü¤ü, Üniversite, Sermaye
Piyasas› Kurulu ve Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu) konuflmac›lar kendileri aç›s›ndan de¤erlemeye tabi tutmufltur.
Sn Türker Standartlar›n oluflum sürecini anlatm›flt›r.
Sn. Y›ld›z konuyu TÜRMOB’un görüflü biçiminde ortaya koymufltur.
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Sn. Duman Muhasebat müdürlü¤ünün uygulamalar›ndan söz ederek finansal raporlama standartlar›na yaklafl›mda bulunmufltur.
Sn. Akdo¤an Uluslar aras› Dünya Muhasebeciler Konferans›ndaki konuflmac›lar›n Finansal Raporlama Standard›na yaklafl›m›na de¤indi.
Sn. Dönmez SPK’n›n Türkiye Muhasebe Standartlar›na uyuma haz›r oldu¤unu söyledi.
Sn. Delikanl› BDDK aç›s›ndan Türkiye
Muhasebe Standartlar› uyumunda
hiçbir sorun olmad›¤›n› söyledi.
SONUÇ
10 y›ld›r sürdürülen Türkiye Muhasebe Standartlar› Sempozyumlar› muhasebe meslek mensubunun muhasebe standartlar› e¤itimine önemli bir
katk› yapm›flt›r. fiimdiki aflama, standartlar›n detay›na girilerek örnekler
üzerinde e¤itime devam etmektedir.
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5569 SAYILI KANUN UYARINCA
KOB‹’ LER‹N MAL‹ SEKTÖRE
OLAN BORÇLARININ YEN‹DEN
YAPILANDIRILMASI UYGULAMASI
Necati PERÇ‹N*

1. GENEL B‹LG‹
BMM Genel Kurulu’nda, "Anadolu Yaklafl›m›" ad› verilen ve Küçük ve
Orta Ölçekli ‹flletmelerin (KOB‹’lerin) borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›n› öngören tasar›, kabul edilerek 30 Aral›k 2006 tarih ve 26392 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanarak yasalaflm›fl bulunmaktad›r.(T.C. Yasalar,
5569, 2006)
Konu ile ilgili olarak yay›mlanmas› düflünülen tebli¤in çal›flmalar› devam etmekte olup, 15.01.2007 tarihi itibariyle "Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve Anlaflmalar›n›n Onaylanmas›, Kabulü ve Uygulanmas›na ‹liflkin Genel
fiartlar Hakk›nda Yönetmelik" tasla¤› tart›flmaya aç›lm›flt›r.(çevrimiçi eriflim
http://www.bddk.org.tr/turkce/anasayfa 17.01.2007)
Kanunun amac›; küçük ve orta büyüklükteki iflletmelerin, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ve di¤er malî kurumlardan alm›fl olduklar› ve
31.10.2006 tarihi itibariyle bu kurulufllar nezdinde donuk veya flüpheli alacaklar hesab›na intikal etmifl bulunan kredi borçlar›na iliflkin olarak, çerçeve
anlaflma ve sözleflmeleri kapsam›nda; kredi borçlar›n›n vadelerini uzatmak,
kredilerini yenilemek, ilave yeni kredi vermek... fleklinde al›nacak tedbirlerle,
malî kesime olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katk›da bulunmaya devam etmelerine olanak verilmesini sa¤lamakt›r.

T

* Gelirler Baflkontrolörü
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2. YASAYA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA
VE DE⁄ERLEND‹RMELER
Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletmelerin Tan›m›, Nitelikleri Ve S›n›fland›r›lmas› Hakk›nda Yönetmeli¤e (Küçük ve Orta, 2005) bak›ld›¤›nda;
“ Küçük ve orta büyüklükte iflletme (KOB‹): ‹kiyüzelli kifliden az y›ll›k
çal›flan istihdam eden ve y›ll›k net sat›fl has›lat› ya da mali bilançosu yirmibefl milyon Yeni Türk Liras›n› aflmayan ve bu Yönetmelikte mikro iflletme, küçük iflletme ve orta büyüklükteki iflletme olarak s›n›fland›r›lan ve
k›saca "KOB‹" olarak adland›r›lan ekonomik birimleri,
ifade eder.”
fleklinde bir tan›mlama yap›ld›¤› görülmektedir.
5569 say›l› borçlar›n yeniden yap›land›r›lmas›na iliflkin söz konusu Yasaya
göre de; 250 kifliden az y›ll›k çal›flan
istihdam eden veya y›ll›k net sat›fl has›lat› ya da bilanço Aktif toplam› 25
milyon YTL’ s›n› aflmayan iflletmelerin, 31 Ekim 2006 tarihinden önceki
borçlar› yeniden yap›land›r›lacakt›r.
Bankalar ve di¤er mali kurumlar ile
kredi iliflkisi içinde olup, 31 Ekim
2006 tarihine kadar aç›lm›fl ve banka
ya da di¤er mali kurumlar nezdinde
donuk veya flüpheli alacaklar hesab›na intikal eden kredileri bulunan, fi-

nansal darbo¤az içindeki KOB‹' lerin,
finansal yeniden yap›land›rma çerçevesinde belirlenecek süre ve koflullarla, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine olanak sa¤lanmaktad›r.
KOB‹' lerin, yeniden yap›land›rma
program› kapsam›nda sigorta ve vergi borçlar› da bafltan de¤erlendirme
konusu yap›labilecektir. Finansal yeniden yap›land›rma sözleflmesi imzalam›fl KOB‹' lerin, vadesi geldi¤i halde
31 Ekim 2006 tarihine kadar ödenmemifl elektrik, do¤algaz, telefon veya su kullan›m›ndan kaynaklanan
borçlar›, Maliye Bakanl›¤›’na ba¤l›
vergi daireleri ile sosyal güvenlik kurumlar›na olan ve 6183 say›l› Amme
Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda
Kanun veya tabi olduklar› mevzuat
hükümlerine göre takip edilen borçlar›, ilgililerin sözleflme tarihinden
itibaren1 2 ay içinde baflvurmalar› halinde, teminat aranmaks›z›n kanuni faiz oran› uygulanarak 24 aya
kadar tecil edilebilecektir. Yap›lan
bu düzenleme uyar›nca; 6183 say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü
Hakk›ndaki Kanun Hükümleri uyar›nca; amme alacaklar›n›n tecilinde uygulanmakta olan tecil koflullar› aran›lmam›fl, kapsama giren mükelleflerden teminat aran›lmaks›z›n tecil yap›labilmesine olanak tan›nm›flt›r. Bu

1 Burada kastedilen sözleflme Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve Anlaflmalar› kapsam›nda
yap›lan finansal yeniden yap›land›rma sözleflmeleridir. (5569 say›l› Kanun mad. 2)
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düzenleme borçlar›n tecili ifllemini
çok önemli ölçüde kolaylaflt›r›c› ve
bürokratik süreci azalt›c› bir düzenlemedir.
Ayr›ca, bu kapsamdaki borçlar nedeniyle daha önce uygulanm›fl hacizler,
yap›lan ödemelere paralel olarak kald›r›lacak. Finansal Yeniden Yap›land›rma Anlaflmalar› kapsam›nda finansal yeniden yap›land›rma sözleflmesi
imzalad›¤› takdirde, bu sözleflmeleri
imzalayan KOB‹' lerden olan alacaklara iliflkin zaman afl›m›, sözleflme tarihi itibariyle kesilmifl say›lacakt›r.
Kanunun 3. maddesinin 8. bendine
göre; alacakl› banka ya da di¤er mali
kurumlar, söz konusu kredilerin "kanuni faiz ve temerrüt faizi"ni hesaplarken, bileflik faiz uygulamayacaklard›r. Finansal Yeniden Yap›land›rma
Çerçeve Anlaflmalar› ve bu anlaflmalar kapsam›nda alacakl› ile borçlular
aras›nda imzalanacak finansal yeniden yap›land›rma sözleflmelerinin asgari unsurlar›n›n belirlenmesi konusunda, yine ayn› maddenin 1. ve 2.
bendine göre Bankac›l›k Düzenleme
ve Denetleme Kurulu (BDDK) yetkili
olacakt›r.
Ayr›ca Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve Anlaflmalar› hükümleri
kapsam›nda düzenlenecek finansal
yeniden yap›land›rma sözleflmeleri ve

bu sözleflmeler kapsam›nda yap›lacak ifllemlerle ilgili olarak; söz konusu
yasan›n 4. maddesi uyar›nca;
Düzenlenen sözleflmelerde belirlenen
esaslar uyar›nca yap›lacak ifllemler ve
düzenlenecek ka¤›tlar›n 488 say›l›
Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisi ve 492 say›l›
Harçlar Kanununa göre ödenecek
harçlardan istisna tutulmas›,
Çerçeve anlaflmas› ve düzenlenen
sözleflmeler uyar›nca alacakl› bankalar taraf›ndan her ne nam alt›nda
olursa olsun tahsil edilecek tutarlar›n 6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu gere¤i ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmas›, gibi istisna hükümleri de getirilmifl bulunmaktad›r.
Kanunun 1. maddesinin 3.bendi uyar›nca; 30.01.2002 tarihli ve 4743 say›l› Malî Sektöre Olan Borçlar›n Yeniden Yap›land›r›lmas› ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun2 uygulamas›ndan yararlanm›fl
olanlar bu Kanun kapsam›na girmeyecektir. Dolay›s›yla ‹stanbul Yaklafl›m›" ndan yararlanan firmalar, "Anadolu Yaklafl›m›" ndan yararlanamayacakt›r.
Kanunun 4. maddesinin 6. bendine
göre; borçlar› yeniden yap›land›r›lan
ve yeni bir itfa plan›na ba¤lanan

2 Söz konusu Kanun 31.01.2002 tarih ve 24657 (Mükerrer) say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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borçlu KOB‹' ler taraf›ndan al›nm›fl
teflvik belgelerinin süreleri ile ihracat
taahhüt süreleri, sözleflmelerle belirlenen süreler kadar uzat›lm›fl say›lacakt›r. Kredilerin teminatlar›n›n ya da
alacakl› mali kurum taraf›ndan ifltirak
olarak edinilecek KOB‹' nin varl›k ve
yükümlülüklerinin gerçe¤e uygun de¤erine iliflkin de¤erleme, borçlu taraf›ndan talep edilmesi durumunda
BDDK ya da Sermaye Piyasas› Kurulu’nca de¤erleme yapmaya yetkilendirilmifl kifli veya kurulufllar taraf›ndan yap›lacakt›r.
3. SONUÇ
Kamuoyunda “Anadolu Yaklafl›m›”
olarak adland›r›lan küçük ve orta ölçekli iflletmelerin, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ve di¤er malî kurumlardan alm›fl olduklar› ve
31/10/2006 tarihi itibariyle bu kurulufllar nezdinde donuk veya flüpheli
alacaklar hesab›na intikal etmifl bulunan kredi borçlar›, çerçeve anlaflma
ve sözleflmeleri kapsam›nda yeniden
yap›land›r›lmaktad›r.Yap›lan bu düzenleme ile finansal s›k›nt› içinde içinde bulunan KOB‹’lere mali kesime
olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilme ve elektrik, do¤algaz, telefon, su kullan›m›na iliflkin
borçlar ile vergi ve sosyal güvenlik
borçlar›n›n 24 aya kadar tecil edilmesi imkan› da tan›nmak suretiyle istihdama katk›da bulunmaya devam etme olana¤›n›n sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.
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40.000 civar›nda KOB‹’ nin, 1 Milyar
YTL’ yi aflan tutarda borcu için bu yasa hükümlerinden yararlanmas› beklenilmektedir. (çevrimiçi eriflim http:/
/www.haberler.com/ankara-bakansener-anadolu-yaklasimi-nin-haberi
05.01.2007)
Yasan›n bir af yasas› olmay›p borçlar›
yeniden yap›land›ran bir yasa olmas›
ve ödeme kolayl›¤› sa¤lamas› önemli
bir avantaj›d›r.
Ayr›ca ‹stanbul Yaklafl›m› diye adland›r›lan eski düzenlemeden sonra belli
büyüklükteki daha alt mükellefleri rahatlatacak böyle bir düzenlemenin
KOB‹’ ler için yap›lm›fl olmas›n› da
olumlu karfl›lamakta yarar vard›r. Zira
KOB‹’ ler ekonominin lokomotifidir.
Yasal düzenlemenin konuflulmaya
bafllanmas›ndan itibaren KOB‹' lerin
tamam›n›n Anadolu Yaklafl›m›'ndan
faydalanmas› halinde 200 bin kifliye
yeni ifl imkan›n›n sa¤lanaca¤› belirtilmektedir.(çevrimiçi eriflim http:/
www.haberler.com/ankara-bakansener-anadolu-yaklasimi-nin-haberi
05.01.2007) Dolay›s›yla istihdama
önemli bir katk› sa¤layaca¤› ve finansal krize girmifl KOB‹’ leri önemli ölçüde rahatlataca¤› öngörülmektedir.
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KAMU K‹RALAMALARINDA KATMA
DE⁄ER VERG‹S‹
Altar Ömer ARPACI*

I- G‹R‹fi

065 sayılı Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde katma de¤er vergisinin konusunu teflkil eden ifllemler sayılmıfltır. Gayrimenkul ve
hakların kiralanması Katma De¤er Vergisi Kanununa göre “hizmet” niteli¤ini taflıyan bir ifllemdir. Bu hizmet ticari faaliyet kapsamında ifa edilmesi
halinde Kanunun 1/1. maddesi gere¤ince genel hükümler çerçevesinde vergiye tabi olur. Yine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde
sayılan mal ve hakların kiralanması ifllemleri, Katma De¤er Vergisi Kanununun 1/3-f maddesi uyarınca ticari, zirai, mesleki faaliyet kapsamına girmese
dahi vergiye tabi olur. Ama bununla birlikte yine Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/4-d bendi hükmüne göre, iktisadi iflletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması ifllemleri katma de¤er vergisinden istisna tutulmufltur. Bu makalemizde özellikli kamu kiralamalarında katma de¤er vergisinin
durumu irdelenmeye çalıflılacaktır.

3

II- HUKUK‹ DÜZENLEMELER
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 1/1. maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin
katma de¤er vergisine tabi oldu¤u hükme ba¤lanmıfl, aynı maddenin 1/3-f
maddesinde; Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması ifllemlerinin katma de¤er vergisine tabi oldu¤u, 1/3-g maddesinde ise; genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler
ve köyler ile bunların teflkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kurulufllara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından
* Maliye Bakanl›¤› Gelirler Baflkontrolörlü¤ü Manisa Vergi Dairesi Baflkanl›¤› Gelir ‹daresi Grup
Müdürü
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kurulan veya iflletilen müesseseler ile
döner sermayeli kuruluflların veya
bunlara ait veya tabi di¤er müesseselerin ticari, sınai, zira ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma
de¤er vergisine tabi oldu¤u belirtilmifltir. Kanun’un 17/4-d bendinde ise
iktisadi iflletmelere dahil olmayan
gayrimenkullerin kiralanması ifllemleri vergiden istisna edilmifltir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gayrimenkul Sermaye ‹radının Tarifi” bafllıklı
70/1. maddesi hükmünde, “Afla¤ıda
yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa
hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde
edilen iratlar gayrimenkul sermaye
iradıdır” hükmüne yer verilmifltir.

görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve
bilim alanlarında elde edilmifl bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül
veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı
gibi haklar.
6- Telif hakları
7- Gemi ve gemi payları ile bilumum
motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları
8- Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her
türlü motorlu araç, makine ve tesisat
ile bunların eklentileri.

1- Arazi ve binalar

Burada gayrimenkullerin kapsamı
önem arzetmektedir. 22 Kasım 2001
tarihinde T.B.M.M de kabul edilerek
8 Aralık 2001 tarih ve 24607 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 4721
sayılı Türk Medeni Kanunu’nun
“Taflınmaz Mülkiyetinin Konusu”
bafllıklı 704. maddesinde gayrimenkullerin kapsamını görmekteyiz. Bu
maddeye göre;

2- Voli mahalleri ve dalyanlar

1- Arazi,

3- Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya
verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbafl
eflyası ve döflemeleri

2- Tapu kütü¤ünde ayrı sayfaya kaydedilen ba¤ımsız ve sürekli haklar,

4- Gayrimenkul olarak tescil edilen
haklar

gayrimenkul niteli¤indedir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde sayılan mal ve haklar flu flekildedir.

5- Arama, iflletme ve imtiyaz hakları
ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü
teknik resim, desen, model, plan ile
sinema ve televizyon filmleri, ses ve
Hakemsiz Yaz›lar
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3- Kat mülkiyeti kütü¤üne kayıtlı
ba¤ımsız bölümler.
Kanun’un taflınmaz mülkiyetinin kazanılması bafllıklı 998. maddesine göre bunlar aynı zamanda tapu kütü¤üne taflınmaz olarak kaydedilebilmektedir.
1 seri nolu Katma De¤er Vergisi GeKas›m

-

Aral›k

Y›l: 2006 Say›: 78

188 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

nel Tebli¤inde katma de¤er vergisinin uygulamasına iliflkin ilk açıklamalar yapılmıfl, konuyla ilgili olarak flu
ifadelere yer verilmifltir.
“... Sonuç olarak, iktisadi iflletmelere
dahil olmayan gayrimenkullerin (Arazi, bina ve bunlarla birlikte kiralanan
mütemmim cüzü ve teferruatı, voli
mahalleri ve dalyanlar ile gayrimenkul olarak tapu sicilinde tescil edilen
haklar) kiralanması ifllemleri katma
de¤er vergisine tabi olmayacak; sadece iktisadi iflletmeye dahil gayrimenkullerin kiralanması ifllemi vergiye tabi tutulacaktır.
Öte yandan, yukarıda sayılan gayrimenkuller dıflında kalan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde
sayılan di¤er mal ve hakların, (Arama, iflletme, imtiyaz hakları ve ruhsatları ve di¤er haklar) kiralanması ifllemleri iktisadi iflletmeye dahil olsun
veya olmasın katma de¤er vergisine
tabi bulunmaktadır.”
III – HAKLARIN K‹RALANMASI
fiahsi bir irtifak hakkına konu olabilen, bir yerden tafl, kum, kireç toprak
vs. alma hakkı tanıyan irtifak hakkı
ba¤ımsız ve sürekli bir hak niteli¤inde
tapuya tescil edilmek suretiyle
gayrımenkul olarak tescili sa¤lanabilece¤i gibi tapuya tescil edilmedi¤i
takdirde hak olarak kalacaktır. Gerek
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki, gerekse Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerde bulunan tafl, kum, kireç, toprak çakıl ocaklarının iflletilmeKas›m
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sine iliflikin irtifak hakkı, tapuya tescil
edilmeden
kiralanacak
olursa
gayrımenkul kiralaması de¤il hak kiralaması biçiminde de¤erlendirilmesi
gerekmektedir. Bu gibi yerlerin iflletilmesine iliflkin irtifak hakkının,
ba¤ımsız ve sürekli bir hak niteli¤inde
tapuya tescil edilmesi halinde ise; kiralamaların gayrımenkul kiralaması
olarak de¤erlendirilmesi mümkün
olabilecektir.
Dalyan ve voli yerlerinin kiralama nedeni, bu yerlerdeki su ürünlerinin üretimini sa¤lamaktır. Bulundukları zeminlerin kiralanması amaçlanmamaktadır. Kiralama nedenini; dalyan ve
voli yerlerine isabet eden ve her zaman de¤iflebilen su kütlesi içerisinde
yer alacak su ürünleri oluflturmaktadır. Bu yönü ile dalyan ve voli mahallerinin kiralanması ifllemi gayrimenkul de¤il, su ürünleri istihsali
hakkının kiralanması olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre,
bu hakların kiraya verilmesi ifllemleri
Katma De¤er Vergisi Kanununun
1/3-f maddesine göre katma de¤er
vergisine tabi olacaktır.
Kamuya ait arazilerin, boru hattı,
enerji nakil hattı vs. geçirilmek suretiyle kiraya verilmesinde ise bu gibi
ihtiyaçlar için 2942 sayılı Kamulafltırma Kanunu hükümleri çerçevesinde irtifak hakkı kurulmakta, taraflarca irtifak hakkı bedeli üzerinde anlaflma sa¤lanamadı¤ı takdirde bedel
yargı kararı ile belirlenmektedir. Kiralamanın söz konusu olmadı¤ı bu gibi
Hakemsiz Yaz›lar
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yerlerin irtifak hakkının devredilmesi
Katma De¤er Vergisi Kanununun
1/3-f maddesi uyarınca katma de¤er
vergisine tabidir.
Balıkçı barınaklarının gerek iktisadi iflletmelere dahil olmaması ve gerekse
bu tür yerlerin bir hak olarak kiraya
verilmemesi nedeniyle, bu tür yerlerin kiraya verilmesi ifllemleri Katma
De¤er Vergisi Kanununun 17/4-d
maddesine göre katma de¤er vergisinden istisnadır.
Gayrimenkullerin kantin, kafeterya,
çay bahçesi vs. olarak kullanılmak
üzere kiraya verilmesi iflletme
hakkının kullanılması olarak de¤erlendirilmektedir.
IV- OKUL VE KURUMLARDAK‹
KANT‹N, AÇIK ALAN, SALON VE
BENZER‹ YERLER‹N OKUL A‹LE
B‹RL‹KLER‹ TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ
K‹fi‹LERE K‹RAYA VER‹LMES‹
Okul aile birliklerince söz konusu yerlerin kendilerince iflletilmeyip üçüncü
kiflilere kiraya verilmesi halinde, Gelir
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılanlardan olmaması nedeniyle bunlara yapılacak kira ödemeleri üzerinden ödemeyi yapanlarca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.
Ayrıca, Milli E¤itim Bakanlı¤ı’na ba¤lı
okul ve kurumlardaki kantin açık
alan, salon ve benzeri yerlerin ticari,
e¤itsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılmak üzere okul aile
birliklerince üçüncü flahıslara kiralanması ifllemi Katma De¤er Vergisi KaHakemsiz Yaz›lar
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nununun 1/3-f bendine göre genel
oranda katma de¤er vergisine tabidir.
Öte yandan, 30 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i’nin “F-Kiralama ve Reklam Verme ‹fllemlerinde
Sorumluluk Uygulaması” alt bafllı¤ında
“ ...kiralama ifllemleri ile ilgili katma
de¤er vergisinin; kiraya verenin baflka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma de¤er vergisi mükellefiyetinin bulunmaması ve kiralayanın da
gerçek usulde katma de¤er vergisi
mükellefi olması durumunda kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilece¤i...” açıklanmıfltır.
Buna göre, söz konusu kira bedeli
üzerinden katma de¤er vergisi hesaplanması ve ilgili dönem katma de¤er vergisinin de bahsi geçen Tebli¤’de yapılan açıklamalar do¤rultusunda beyan edilmesi gerekmektedir.
30 nolu Genel Tebli¤ uyarınca Gayrimenkul dıflındaki mal ve hakların kiralanması ifllemleri ile ilgili katma de¤er
vergisi kiraya verenlerin gerçek usulde katma de¤er vergisi mükellefi olmaları halinde bunlar tarafından genel esaslara göre beyan edilecektir.
Kiraya verenlerin baflka ifllemler nedeniyle katma de¤er vergisi mükellefiyeti yoksa söz konusu vergi, kiralayanlar tarafından sorumlu sıfatıyla
beyan edilip ödenecektir. 2 nolu KDV
beyannamesi ile beyan edilen KDV 1
nolu KDV beyannamesi ile indirim konusu yapılacaktır.
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V - DE⁄ERLEND‹RMEM‹Z
Konuyla ilgili olarak 11 seri nolu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inin (E)
bölümünde,
“1. Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinin 3. fıkrasının
(g) bendinde sayılan; genel bütçeye
dahil idareler, katma bütçeye dahil
idareler, belediyeler ve köyler ile
bunların teflkil ettikleri birlikler, üniversiteler, dernek ve vakıflar ile her
türlü mesleki kuruluflların kurulufl
amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri Katma De¤er Vergisi Kanunu
kapsamına girmedi¤inden vergiye
tabi olmayacaktır. Bu kurulufllar iktisadi iflletme niteli¤i taflımadı¤ından
sahip oldukları gayrimenkullerin kiralanması ifllemleri de vergiye tabi olmayacak, ancak Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesi kapsamına giren di¤er mal ve hakların kiralanması
ifllemleri ile bu kurulufllarca gerçeklefltirilen her türlü ithalat vergiye tabi
olacaktır. Bu meyanda belediyelerin
sahip oldukları gayrimenkulleri kiralamaları vergiye tabi olmayacak, ancak bir ifl makinesini kiraya vermeleri
vergiye tabi tutulacaktır. Mesleki kuruluflların üyelerinden aldı¤ı kayıt ve
tasdik ücretleri de yukarıdaki tespitler gere¤ince vergiye tabi tutulmayacaktır.
2. Öte yandan yukarıda sayılan kurulufllara ait veya tabi olan veya bunlar
tarafından kurulan ve iflletilen müesseseler ile döner sermayeli kurulufllar
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iktisadi iflletme olarak mütalaa edilecek, bunların ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetleri vergiye tabi
olacaktır. Bu çerçevede belediyelere
ba¤lı otobüs, havagazı, su, elektrik,
mezbaha, so¤uk hava deposu vb. iflletmeler ile döner sermayeli kurulufllar istisnalar kapsamına girmeyen faaliyetleri dolayısıyla vergiye tabi olacaktır. Ancak döner sermayeli kurulufllar çok çeflitli alanlarda faaliyet
gösterdiklerinden bu faaliyetlerin istisnalar kapsamına girip girmedi¤i
konusunda tereddüt bulunan hallerde Gelirler Genel Müdürlü¤ü’nden
görüfl istenmesi gerekmektedir.”
Buna göre, Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 1/3-g bendinde sayılan genel ve katma bütçeli idareler, il özel
idareleri, belediyeler ve köyler ile
bunların teflkil ettikleri birlikler, üniversiteler, dernek ve vakıflar ile her
türlü mesleki kuruluflların kurulufl
amaçlarına uygun teslim ve hizmetlerinin Katma De¤er Vergisi Kanunu
kapsamına girmedi¤inden vergiye tabi olmayacaktır. Ayrıca bu kurum ve
kuruluflların gayrimenkul kiralamaları
da verginin konusuna girmekle birlikte istisna tutulmufltur. Ancak Gelir
Vergisi Kanunu’nun 70. maddesi
kapsamına giren di¤er mal ve hakların kiralanması ifllemleri ile bu kurulufllarca gerçeklefltirilen her türlü ithalat vergiye tabi olacaktır.
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5520 SAYILI KURUMLAR VERG‹S‹
KANUNUNA GÖRE ‹fi
ORTAKLIKLARININ KURULUfiU,
TASF‹YE ED‹LMES‹, DÖNEM KAR
VE ZARARININ fi‹RKETLERE
DA⁄ITIMI VE VERG‹LEND‹R‹LMES‹
Dursun Ali TURANLI*

1- GENEL OLARAK
lkemizde 1983 sonras› yabanc› sermaye yat›r›mlar›nda önemli art›fllar
meydana gelmifltir. Bu durum ülkemizde sermaye birikimini art›rarak,
sermaye yap›s›n› güçlendirerek ileri teknolojik yat›r›mlar›n gelmesini
sa¤lam›flt›r. Bu itibarla gerek yabanc› sermayenin gerekse yerli sermayenin
yapm›fl olduklar› ortakl›klar ülkemizde önemli teknolojik yat›r›mlara ve teknoloji seviyesi yüksek tesislere kavuflulmas›n› sa¤lam›flt›r.
‹fl ortakl›klar›, Kurumlar Vergisi kanunumuza 1.1.1986 tarihinde yürürlü¤üne
giren 3239 say›l› kanunla eklenmifltir. Böylece ifl ortakl›klar› (Joint Ventura)
Kurumlar Vergisi statüsüne al›narak Kurumlar Vergisi mükellefiyetine tabi tutulmufltur. Daha sonra (4369 say›l› kanunun 81/D-1. maddesiyle de¤ifltirilen
ve 29.07.1998 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren ibare) kurduklar› ortakl›klardan vergi dairesinden bu flekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler ifl ortakl›¤›d›r denilerek hem kurumlar statüsü korunmufl hem de adi ortakl›k olarak da tesis etme imkan› getirilmiflti. 5520 Say›l› yeni Kurumlar Vergisi Kanunumuzda da tercih hakk› korunmufl, ifl ortakl›klar›n›n koflullar› oluflmufl bulunsa dahi mükellefiyet tesisi ortaklar›n tercihine b›rak›lm›flt›r. Böylece
ortaklar taraf›ndan talep edilmesi halinde ifl ortakl›¤› olarak mükellefiyet tesis edilecek, talep edilmemesi durumunda ortakl›k adi ortakl›k olarak kabul
edilecektir.

Ü

* Yeminli Mali Müflavir
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2- ‹fi ORTAKLI⁄ININ KAPSAMI
‹fl ortakl›klar›, 5520 say›l› Kurumlar
Vergisi Kanununun 2/7. maddesinde
bu verginin mükellefi olarak tan›mlanm›flt›r. Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesinde ifl ortakl›¤› 2/1.2.
3.4.5.6. fikralar›n da kurumlar›n kendi aralar›nda veya flah›s ortakl›klar› ya
da gerçek kiflilerle belli bir iflin birlikte
yap›lmas›n› müfltereken taahhüt etmek ve kazanc›n› paylaflmak amac›yla kurduklar› ortakl›klar olarak tan›mlanm›fl 5520 Say›l› Kanun 2/7 maddesi aynen flöyledir“ ‹fl ortakl›klar›:
Yukar›daki f›kralarda yaz›l› kurumlar›n kendi aralar›nda veya flah›s ortakl›klar› ya da gerçek kiflilerle, belli bir iflin birlikte yap›lmas›n› ortaklafla yüklenmek ve kazanc›n› paylaflmak amac›yla kurduklar› ortakl›klardan bu flekilde
mükellefiyet tesis edilmesini talep
edenler ifl ortakl›klar›d›r. Bunlar›n
tüzel kifliliklerinin olmamas› mükellefiyetlerini etkilemez.” denilmektedir. Kurumlar›n kendi aralar›nda flah›s ortakl›klar› veya gerçek kiflilerle belli bir iflin yap›lmas›n› müfltereken taahhüt etmek ve kazanc›n› paylaflmak amac›yla kurduklar› ortakl›klardan vergi dairesinden bu flekilde
mükellefiyet tesis edilmesini talep
edenler ifl ortakl›¤›d›r denilerek kurum
mükellefiyeti ihtiyari b›rak›lm›flt›r.

3- ‹fi ORTAKLI⁄‹N‹N KURUMLAR
VERG‹S‹ MÜKELLEF‹YET‹
‹HT‹YAR‹D‹R
Yeni Kurumlar Vergisi Kanunumuz
21.06.2006 tarih ve 26205 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r. Kurduklar› ortakl›klardan vergi dairesinden
bu flekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler ifl ortakl›¤›d›r denilerek hem kurumlar statüsü korunmufl
hem de adi ortakl›k olarak da tesis etme imkan› getirilmifltir.
Kurumlar Vergisi Kanunun 2/7. maddesinde belirtildi¤i gibi ifl ortakl›¤›
fleklindeki Kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin tesisi ihtiyari olarak mükelleflerin vergi dairelerinden istemde
bulunmalar›na ba¤lanm›flt›r.
‹fl ortakl›¤› tan›m›na giren ortakl›klardan isteyenler Kurumlar Vergisi mükellefi olarak mükellefiyetlerini tescil
ettirebilirler. ‹steyenler de adi ortakl›k olarak vergi dairesine mükellefiyetlerini tescil ettirebilirler.
4- ‹fi ORTAKLI⁄ININ KURULUfiU
VE UNSURLARI
‹fl ortakl›klar› 31 nolu Kurumlar Vergisi Genel tebli¤inde de aç›kland›¤› gibi 1
( ) K.V.K kanununun 2/7. maddesinde yaz›l› kurumlar›n; kendi aralar›nda veya flah›s ortakl›klar› ya da gerçek kiflilerle belli bir iflin birlikte yap›l-

1 03.04.1986 Tarihli Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r.
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mas›n› müfltereken taahhüt etmek ve
kazanc› paylaflmak amac›yla kurduklar› ortakl›klard›r.
‹fl ortakl›klar›n›n tafl›mas› gereken hususlar flöylece s›ralanm›flt›r.
4.1. Ortaklardan en az birinin Kurumlar Vergisi mükellefi olmas›
4.2. Ortakl›¤›n belli bir ifli sonuçland›rmak üzere yaz›l› bir sözleflme ile
kurulmas›,
4.3. ‹fl ortakl›¤› konusunun belli bir ifl
olmas›,
4.4. Birlikte yap›lacak iflin belli bir süre içinde gerçeklefltirilece¤inin öngörülmesi,
4.5. ‹flin birden fazla takvim y›l›na
yayg›n; inflaat,onarma,montaj ve teknik hizmetler olmas›,
4.6. ‹fl ortakl›¤› ile iflveren aras›nda
bir taahhüt sözleflmesinin olmas›,
4.7. Taraflar›n, müfltereken taahhüt
edilen iflin, belli bir veya birden fazla
bölümden de¤il, tamam›ndan iflverene sorumlu olmalar›,
4.8. ‹flin bitiminde kazanc›n paylafl›lmas›,
4.9. Birlikte yap›lmas› öngörülen ve
müfltereken taahhüt edilen iflin bitimi
V.U.K da belirtilen mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamam›n›n yerine getirilmesiyle mükellefiyetin sona ermesi.
‹fl ortakl›klar› adi ortakl›k statüsünde
yada Kurumlar Vergisi mükellefi olarak müstakil bir birim kabul edilmektedir. Hakedifller firmalar taraf›ndan

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

ifl ortakl›¤› ad›na tahsil edilmektedir.
‹flle ilgili defterler bu ortakl›k ad›na
tutulmaktad›r. Ortakl›¤a dahil firmalar adi ortakl›¤› yada ifl ortakl›¤›n›
oluflturmaktad›r. Kar iflin bitiminde
toplu olarak tespit edilmekte, toplam
kar hisselere göre bölünmektedir. ‹fl
ortakl›¤›n›n en önemli özelli¤i tek bir
iflle s›n›rl› olufludur.
‹fl ortakl›¤›na iliflkin kurulufl sözleflmesinin noterden tasdikiyle birlikte ortakl›¤›n tescil ve ilan› olmad›¤› için kurulufl aflamas› vergi dairesi kayd›ndan
sonra tamamlanmaktad›r.
5- ‹fi ORTAKLI⁄ININ KURUMLAR
VERG‹S‹ MÜKELLEF‹ OLARAK
TES‹S ED‹LMES‹ DURUMU
Yeni Kurumlar Vergisi kanunumuz
21.06.2006 tarih ve 26205 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e
girmifltir. Yürürlü¤e giren yasan›n
2/7. maddesinde yaz›l› kurumlar›n
kendi aralar›nda veya flah›s ortakl›klar› ya da gerçek kiflilerle belli bir iflin
birlikte yap›lmas›n› müfltereken taahhüt etmek ve kazanc› paylaflmak
amac›yla kurduklar› ortakl›klard›r.‹fl
ortakl›klar› kurduklar› ortakl›klardan
vergi dairesinden bu flekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler ifl
ortakl›¤›d›r denilerek hem kurumlar
statüsü korunmufl hem de adi ortakl›k olarak da tesis etme imkan› getirilmifltir.
31 seri no lu Kurumlar vergisi Genel
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T e b l i ¤ i n d e b e l i r t i l e n h u 5.6.Ortakl›¤›n
s u s l a r › n tsona
a fl › ermesinden
nsonm a s › h a l i n d e k u r u m l a r v erar ortakl›k
gisi m
ü k etarh
l - edilen vergi ve
ad›na
l e f i y e t i n i n d e i s t e n m e s i cezalar
h a l i nmüteselsilen
d e i fl o rortaklardan
tahtakl›¤› kurumlar vergisi mükellefiyeti sil edilecektir.
tesisi yapt›rabilmektedir. Ancak mü- 5.7.Ortakl›k kazanc› kurumlar vergisi
kelleflerin bu tercihi yaparken dikkat beyannamesi ile beyan edilecektir.
etmeleri gerekmektedir. Tercihin bir
5.8.Ortaklar›n pay›na düflen kazanç
daha de¤ifltirilmesi söz konusu de¤ildir.
ifltirak kazanc› olarak ayn› y›lda ortak5.1.‹fl ortakl›¤›n›n kurumlar vergisi lar›n kendi flahsi mükellefiyetlerindeki
mükellefiyeti flirketlerin kendi mükel- netice hesaplar›na al›nacakt›r.
lefiyetlerinden ayr› olarak yeni bir flir5.9.Ortakl›¤›n gerçek kifli olan ortakket kuruluflu gibi de¤erlendirileceklar›na düflen kazanç ise menkul sertir. Ancak ifl ortakl›klar›n›n tüzel kiflilimaye irad› olarak bu ortaklarca kendi
¤i olmad›¤› için tescili söz konusu olflahsi beyannamelerine dahil edilerek
mayacakt›r.
beyan edilecektir. Ayr›ca vergi alaca5.2.‹fl ortakl›¤› ad›na bilanço usulün- ¤› mahsubuna konu olacakt›r.
de göre defter tasdik ettirilecek ve (GVK’nun 75,75/1,75/3)
ortakl›¤a ait tüm ifllemler bu defterlerden izlenecektir. Al›nan mal ve hiz- 5.10.‹fl ortakl›¤› bir adi ortakl›k olarak
metlere iliflkin belgeler ifl ortakl›¤› ad›- de¤erlendirildi¤inden di¤er hususlarda borçlar kanununun 520-541 madna al›nacakt›r.
delerindeki düzenlemelere göre ifl5.3.Fatura ve di¤er belgeler ifl ortaklem yap›lacakt›r.
l›¤› ad›na bast›r›lacak veya tasdik etti5.11.‹fl ortakl›¤› ticaret siciline tescil
rilecektir.
edilemez. Çünkü tüzel kiflili¤i yoktur.
5.4.‹fl ortakl›¤›na Kurum KDV ve stopaj vergi mükellefiyeti ssk ve di¤er 5.12. ‹fl ortakl›¤›n›n KVK’nun tasfiyesine iliflkin hükümlerine tabi de¤ildir.
mükellefiyetler aç›lacakt›r.
(Dan›fltay 3.daire E:1999/2963,
5.5.‹fl ortakl›¤›nda iflin bitim tarihi
K:1999/1525)
GVK’nun 44.maddesindeki “inflaat
ve onarma ifllerinde geçici ve kesin 5.13.‹fl ortakl›¤›n›n temsilinde ortakkabulünün yap›ld›¤›n› gösteren tuta- l›k sözleflmesinde belirtilen kifliler orna¤›n düzenlendi¤i tarih, di¤er hal- takl›¤› temsil eder. Böyle bir belirlelerde iflin fiilen tamamland›¤› veya fii- me yoksa ifl ortakl›¤› bir adi ortakl›k
len b›rak›ld›¤› tarih bitirme tarihi ola- olarak de¤erlendirildi¤inden tüm orrak kabul edilir.”Hükmüne göre sap- taklar temsil yetkisine sahiptirler.
tanacakt›r.

Kas›m

-

Aral›k

Y›l: 2006 Say›: 78

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 195
‹SMMMO Yay›n Organ›

5.1 ‹fl Ortakl›¤›n›n Kurumlar
Vergisi Mükellefi Olarak Tesisinde
‹stenecek Belgeler
‹fl ortakl›¤›n›n ba¤l› bulundu¤u vergi
dairesi ortakl›¤›n kurulufl mukavelesinde gösterilen merkezin bulundu¤u
yer vergi dairesidir. Sözleflmede ortakl›¤›n merkezi belirtilmemifl ise
merkezin bulundu¤u yer vergi dairesi
‹fl ortakl›¤›n›n vergi dairesi olacakt›r.
5.1.1. Matbu ifle bafllama /b›rakma
bildirimi ve mükellefiyetlerinin ifl ortakl›¤› fleklinde kurumlar vergisine
tabi tutulmas› yönündeki aç›k istemlerini belirten vergi dairesine hitaben
yaz›lm›fl bir dilekçe ile
5.1.2. Ortakl›¤›n belirli bir ifli sonuçland›rmak üzere haz›rlad›klar› ve ifl
ortakl›¤› unsurlar›ndan oluflan ortakl›k sözleflmesi
5.1.3. ‹fl ortakl›¤› ile ifl veren aras›ndaki taahhüt sözleflmesi
5.1.4.Ortakl›ktaki flirketlerin noter
tasdikli ana sözleflmeleri
5.1.5. ‹fl ortakl›¤›ndaki flirketlerin kanuni temsilcilerinin;
a.Noter tasdikli nüfus cüzdan› suretleri,
b.Yeni tarihli resimli ikametgah senedi,
c.Noter tasdikli imza sirküleri.
5.1.6. Gerçek kifli ortaklar›n ;
a.Noter tasdikli nüfus cüzdan› suretleri,
b.Yeni tarihli resimli ikametgah senedi,
c.Noter tasdikli imza sirküleri.
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5.1.7. Yer teslim tutana¤›
5.1.8. ‹fl ortakl›¤›ndaki flirketlerin en
son ortakl›k yap›s›n› gösterir noter
tasdikli ortakl›k kararlar› bulunacakt›r. Anonim flirketlerde en son yönetim kurulu üyelerini gösterir noter
tasdikli karar bulunacakt›r.
Yukar›daki belgelerle müracaat eden
mükellefler ifl ortakl›klar›n› kurumlar
vergisi mükellefiyetine tabi ifl ortakl›¤› olarak tercihlerine uygun olarak
mükellefiyet tesis ettirebileceklerdir.
6- ‹fi ORTAKLI⁄ININ AD‹ ORTAKLIK
fiEKL‹NDE MÜKELLEF‹YET TES‹S
ED‹LMES‹ DURUMU
Yeni Kurumlar Vergisi kanunumuz
21.06.2006 tarih ve 26205 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e
girmifltir. Yürürlü¤e giren yasan›n
2/7. maddesinde yaz›l› kurumlar›n
kendi aralar›nda ortakl›klar› veya gerçek kiflilerle belli bir iflin birlikte yap›lmas›n› müfltereken taahhüt etmek ve
kazanc› paylaflmak amac›yla kurduklar› ortakl›klard›r.‹fl ortakl›klar› kurduklar› ortakl›klardan vergi dairesinden bu flekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler ifl ortakl›¤›d›r denilerek hem kurumlar statüsü korunmufl hem de adi ortakl›k olarak da tesis etme imkan› getirilmifltir.Kurumlar
vergisi kanununun 2/7.maddesindeki ifl ortakl›¤› unsurlar›n› tafl›yan ifl ortakl›klar› istedikleri taktirde ihtiyarilik
hakk›ndan yararlanarak kurumlar
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vergisi mükellefi fleklinde de¤il de adi
ortakl›k fleklinde mükellefiyetlerini tesis ettirebilirler.
‹fl ortakl›¤›n›n adi ortakl›k fleklinde
mükellefiyet tesisinde ortaklardan birinin mutlak suretle kurumlar vergisi
mükellefi olma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Ayr›ca adi ortakl›¤›n süresi sadece bir ifl ile de s›n›rl› tutulamaz. Adi ortakl›k taahhüt edilen iflin
sonunda sona erebilece¤i gibi ortaklar isterlerse adi ortakl›klar›n› devamda ettirebilirler.
‹fl ortakl›¤› unsurlar›n› tafl›yan ifl ortakl›¤›n›n ihtiyarilik hükmünden yararlan›larak adi ortakl›k fleklinde mükellefiyet tesisinin istenilmesi halinde
afla¤›daki hususlara dikkat edilmesi
gerekmektedir.
6.1.Adi ortakl›k ad›na defter tasdik
ettirilecek ve ortakl›¤a ait bütün gider ve has›latlar bu deftere kaydedilerek izlenecektir.
6.2.Adi ortakl›k ad›na fatura ve di¤er
belgeler bast›r›lacakt›r.
6.3.Adi ortakl›k ad›na sadece katma
de¤er vergisi ve stopaj vergisi mükellefiyete aç›lacakt›r.
6.4.‹flin bitiminde ortaklar kendi hisselerine düflen kazanc› kendi flahsi
beyannamelerine dahil ederek beyan
edeceklerdir.
6.5.Adi ortakl›¤›n temsil yetkisi ortakl›k sözleflmesinde belirtilmifl ise temsil
yetkisi bulunan ortaklara, temsile
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yetkili kimse belirtilmemiflse tüm ortaklar temsile yetkilidir.
6.6.Adi ortakl›¤› tüzel kiflili¤i yoktur.
Tescil ve ilan gerektirmez.
6.7.Adi ortakl›k hakk›ndaki di¤er hususlarda borçlar kanununun 520-541
maddelerindeki hükümler geçerlidir.
6.1 ‹fl Ortakl›¤›n›n Adi Ortakl›k
fieklinde Mükellefiyet Tesisinin
‹stenilmesi Halinde ‹stenecek
Belgeler
‹fl ortakl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u vergi dairesi ortakl›¤›n kurulufl sözleflmesinde
gösterilen merkezin bulundu¤u yer
vergi dairesidir. Sözleflmede ortakl›¤›n merkezi gösterilmemifl ise merkezin bulundu¤u yer vergi dairesidir.
6.1.1. Matbu ifle bafllama /b›rakma
bildirimi ve mükellefiyetlerinin adi ortakl›k fleklinde tesis edilmesi yönündeki aç›k istemlerini belirtir vergi dairesine hitaben yaz›lm›fl bir dilekçe
6.1.2.‹fl ortakl›¤› unsurlar›n› tafl›yan
ortakl›k sözleflmesi
6.1.3.Adi ortakl›k ile ifl veren aras›ndaki taahhüt sözleflmesi
6.1.4.Ortakl›ktaki flirketlerin noter
tasdikli ana sözleflmesi
6.1.5.Adi ortakl›ktaki flirketlerin kanuni temsilcilerinin
a.Noter tasdikli nüfus cüzdan› suretleri
b.Yeni tarihli resimli ikametgah senedi
c.Noter tasdikli imza sirküleri
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6.1.6. Gerçek kifli ortaklar›n
a.Noter tasdikli nüfus cüzdan› suretleri
b.Yeni tarihli resimli ikametgah senedi
c.Noter tasdikli imza sirküleri
6.1.7.‹fl ortakl›¤›ndaki flirketlerin en son ortakl›k yap›s›n› gösterir noter tasdikli ortakl›k kararlar›
6.1.8.Yer teslim tutana¤›
Yukar›daki belgelerle müracaat eden mükellefler ifl ortakl›¤›n› ad› ortakl›k
fleklindeki tercihlerine uygun olarak mükellefiyet tesisi yapt›rabileceklerdir.
‹fl ortakl›¤›n›n kuruluflu ile ilgili yevmiye kay›tlar› afla¤›daki gibi olmal›d›r.
1)
501 ÖDENMEM‹fi SERMAYE HS.
X
A.fi. Sermaye Taahhüdü
Y
LTD. fiT‹. Sermaye Taahhüdü
500 SERMAYE HS.
Sö zleflme gere¤i sermayenin taahhüdü.

5000._
5000._

2)
100 KASA HS.
501 ÖDENMEM‹fi SERMAYE HS.
X
A.fi. Sermaye Taahhüdü
Y
LTD. fiT‹. Sermaye Taahhüdü
Sermaye taahhüdünün ödenmesi

5000._
5000._
2500.2500.-

7- ‹fi ORTAKLI⁄I ‹LE ‹LG‹L‹ SORUNLAR
‹fl ortakl›¤› bir adi ortakl›k hüviyetindedir. Bu itibarla makine ve teçhizat›n ortakl›¤a sermaye olarak konulmas› gerekir. Ancak makine ve teçhizat ortakl›¤› oluflturan firmalar›n bilanço aktiflerinde görülmektedir. Bunu da makine
ve teçhizat›n flirketlerin bilançolar›ndan emsal bedelle ç›karmak gerekecektir. Tabii burada hem katma de¤er vergisi hem de has›l olacak de¤er farklar›n›n flirketlerin bünyesinde vergilendirmek gerekecektir. Olay bununla da bitmemektedir. ‹fl ortakl›¤›n› oluflturan firmalar genelde kurum statüsünde firmalard›r. Bu firmalar›n bilançolar›nda amortismana tabi maddi duran varl›klar›n› V.U.K Mük 298. Md.si dahilinde enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar.
‹fl ortakl›¤›na sermaye olarak konulan maddi duran varl›klar Vergi Usul Kanunu gere¤i ifl ortakl›klar› da maddi duran varl›klar›n› enflasyon düzeltmesine tabi tutabileceklerdir. Ancak ifl ortakl›¤›n›n sona ermesi ile Enflasyon düzeltmesinden do¤an farklar›n kara ilave edilmesi gerekecektir. Bu da ifl ortak-
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ç›k›fl›
l › ¤ › n › o l u fl t u r a n k u r u m l a minde
r a e kyeniden
b i r esas
v e r firmalar›na
yap›lacakt›r. Bu itibarla Katma De¤er
giyi gündeme getirecektir.
Makine ve teçhizat›n kiralama yoluy- Vergisi ve Kurumlar Vergisi yönünla olay›n çözümlenmesine çal›fl›ld›¤›n- den yine vergi ile karfl› karfl›ya kal›nada yine elde edilen gelirin her y›l ver- cakt›r. Bu durum ifl ortakl›¤›n› olufltugilendirilmesi sorunuyla karfl›lafl›lmak- ran firmalar› güç durumda b›rakacakt›r.(Özbalc›, 13-15)
tad›r.
‹fl ortakl›¤›na makine ve teçhizat›n
sermaye olarak konulabilir. Borçlar
Kanunu 521 Md.’ sinde “ Sermaye ,
bir fleyin menfaatinden ibaret ise adi
icara akdinde ve bir fleyin mülkiyetinden ibaret ise beyi akdinde hasar ve
tekeffüle dair muayyen olan hükümlere tabi olur ” adi ortakl›¤a bir fleyin
menfaatinin de sermaye olarak konulabilece¤i anlafl›lmaktad›r. T.T.K.
nu 139.maddesinde de menkul ve
gayrimenkul mallar›n kullanma ve
faydalanma haklar›n›n sermaye olarak kullan›labilece¤ini belirtmektedir.
Ancak ifl ortakl›¤›na tahsis edilecek
amortismana tabi maddi duran varl›klar›n kullanma hakk›n›n sermaye
olarak konulmas› amortismanlarla ilgili çözümü oldukça güç problemlerle karfl›lafl›lmas›n› gündeme getirmektedir.
‹fl ortakl›klar›nda organize çal›flma
söz konusudur. Bu çal›flma sonunda
iflin bitirilmesi esast›r. Tabii iflin bitiminde de yine bir tak›m vergisel sorunlarla karfl› karfl›ya kal›nacakt›r.
‹fl ortakl›¤› bir has›lat ve masraf ortakl›¤›d›r. Ancak ortakl›¤a tahsis edilen maddi duran varl›klar›n iflin bitiKas›m
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8- ‹fi ORTAKLIKLARINDA ‹fi‹N
B‹T‹M‹ KARIN VE ZARARIN
fi‹RKETLERE DA⁄ITILMASI
VERG‹LEND‹R‹LMES‹ VE TASF‹YE
ED‹LMES‹
‹fl ortakl›¤›nda iflin bitimi inflaat ve
onarma ifli için iflin bitim tarihi gelir
vergisi kanununun 44. Maddesinde
belirlenen esaslara göre tayin olunacakt›r. Geçici ve kesin kabul usulüne
tabi ifllerde geçici kabulün yap›ld›¤›,
tutana¤›n düzenlendi¤i tarih iflin bitimidir. Bunun d›fl›ndaki durumlarda
iflin fiilen tamamland›¤› ya da iflin fiilen b›rak›ld›¤› tarih iflin bitim tarihi
olarak kabul edilir. ‹fl nedeniyle mükellefiyetle ilgili ödevlerin de tamam›n›n yerine getirilmesi gerekir. Beyannamelerin verilmesi, tahakkuklar›n›n
yap›lmas› ve ç›kan vergilerin tamam›n›n ödenmesi gereklidir.
‹fl ortakl›klar›n›n gelir vergisi kanunun
42. Maddesi kapsam›na giren iflleri
nedeniyle kazanç tespiti ayn› kanunun 42, 44 maddeleri uyar›nca yap›lmaktad›r. ‹flin bitimi ifl ortakl›klar›n›n
da sona erdi¤ini göstermez. Bu ifl dolay›s›yla mükellefiyetle ilgili ödevlerin
tamam›n›n yerine getirilmesi gerekir.
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‹fl ortakl›¤›n›n sona ermesinden sonra ortakl›k ad›na tarh olunacak vergi ve
cezalar müteselsilen ortaklardan aranacakt›r. Öte yandan kurumlar vergisi
kanununun 30. Maddesinde hangi flekilde olursa olsun tasfiyeye giren kurumlar›n vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye döneminin geçerli
olaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. ‹fl ortakl›klar› adi ortakl›k olarak de¤erlendirildi¤i ve tüzel kiflili¤i bulunmad›¤› için ifl ortakl›klar› hakk›nda tasfiye hükümleri
uygulanmayacakt›r.
‹fl ortakl›klar›nda iflin bitiminde kazanç paylafl›lacakt›r. Paylafl›lacak kazanç
vergi ve benzeri yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra elde edilen kazançtan kalan tutard›r. Kazanç ifl ortakl›¤›nca beyan edilir ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre vergilendirme yap›l›r. ‹fl ortakl›klar›ndan ortaklar›n elde etti¤i kar paylar› gerçek kifliler yönünden Menkul Sermaye ‹rad› ,
Sermaye flirketleri yönünden ise ifltirak kazanc›d›r.
‹fl ortakl›klar›n›n faaliyetlerinin zararla sonuçlanmas› durumunda bu zarar›n
ortaklar›n kendi kurum kazançlar›ndan indirip indiremeyecekleri konusu tart›flmal›d›r.
Konuya iliflkin iki görüfl bulunmaktad›r. Birinci görüfle göre ifl ortakl›¤› ayr› bir
kurumlar vergisi mükellefi oldu¤undan oluflan zarar› ortaklar kendi kurum kazançlar›ndan indiremezler. ‹kinci bir görüfle göre ifl ortakl›¤›ndan elde edilen
zarar niteli¤i itibariyle baflka kuruma ait olan bir zarar de¤ildir. Baflka kurumlarca ortaklafla giriflilen bir ticari faaliyetin zararla sonuçlanmas›d›r. Bu zarar›n
karfl›lanmas› nedeniyle ticari özvarl›klar azalmaktad›r. Bu nedenle ifl ortakl›¤›n›n zarar›n› kendi kurum karlar›ndan indirmeleri gerekir.(K›z›lot, 2000)
Örnek: ‹fl ortakl›¤›n›n geliri 900.000._YTL, inflaat maliyeti 800.000.._YTL, kesinti yoluyla ödenen vergiler ise 15.000.._YTL’ dir.
‹fl ortakl›¤› kapan›fl yevmiye kay›tlar› afla¤›daki gibi olmal›d›r.
1)
350 YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE ONARIM HAK.
350.00 Y›llara yayg›n ‹nfl. ve onar›m hak.bed.
600 YURT‹Ç‹ SATIfiLAR
600.00 Yurtiçi Sat›fllar
Hakedifl bedelleri ilgili Hs.

900.000._
900.000._
900.000._
900.000._

2)
170 YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE ONARIM MALY.
170.00 X fiantiyesi
741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹ YANSITMA HS.
741.00 Hiz. Ür. Mal. Yans›tma Hs.
Üretim Maliyetlerinin ilgili h s. Yans›t›lmas›
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3)
622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹
622.00 Sat›lan Hiz. Mal.
170 YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE ONARIM MALY.
170.00 Y›l.Yay.‹nfl.ve Onar›m Mal
‹nflaat Maliyetlerinin Gelir tablosu Hs. Devri

800.000._
800.000._
800.000._
800.000._

4)
741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹ YANSITMA HS.
741.00 Hiz.Ür.Mal.Yans›tma Hs.
740 H‹ZMET ÜRET‹M MALY.
740.00 Hiz. Ür. Mal.
Yans›tma Hs. Kapat›lmas›

800.000._
800.000._
800.000._
800.000._

5)
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
690.00 Dönem Kar› veya Zarar›
622 SATILAN H‹ZMET MALY.
622.00 Sat›lan Hiz.Mal.
Gider Hs. Kapat›lmas›

800.000._
800.000._
800.000._
800.000._

6)
600 YURT‹Ç‹ SATIfiLAR
600.00 Yurtiçi Sat›fllar
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
Gelir Hs.Kapat›lmas›

900.000._
900.000._
900.000._

7)
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
690.00 Dönem Kar› veya Zarar›
691 DÖNEM KARI VERG‹ VE YAS. YÜK.KARfi
691.00 Dön. Kar› vergi ve yasal Yük.Karfl.
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
692.00 Dön.net kar› veya zarar›

100.000._
100.000._
20.000._
20.000._
80.000._
80.000._

8)
691

DÖNEM KARI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL YÜK.KARfi .
691.00 Dönem Kar› Vergi ve Di¤er Yasal Yük. Karfl›l›klar›
Dönem kar›ndan vergi ve karfl›l›klar›n ayr›lmas›
370 DÖNEM KA RI VERG‹ VE D‹⁄.YASAL
YÜK.KARfi.
370.00 Ödenecek Kurumlar Vergisi Karfl›l›¤›
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9)
692 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
692.00 Dönem Kar› veya Zarar›
590 DÖNEM NET KARI
590.00 ....... y›l› net kar›
Net Kar›n Saptanmas›

80.000._
80.000._
80.000._
80.000._

10)
371 DÖNEM KARI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL YÜK.KARfi.
371.00 Dön. kar› vergi ve di¤.yas.yük.karfl.
193 PEfi‹N ÖD.VERG‹LER VE FONLAR
193.00 Peflin Öd. Vergi ve Fon
Kesinti yoluyla ödenen vergilerin ilgili Hs.

15.000._
15.000._
15.000._
15.000._

‹fl ortakl›¤› say›lmayan adi ortakl›klarda ise durum farkl›d›r. Bu adi ortakl›klarda kazanç vergilendirme yap›lmadan önce paylaflt›r›l›r. Ortaklar paylafl›m sonucu adi ortakl›ktan elde ettikleri kazanc› mükellefiyet durumlar›na göre ortaklar bilançolar›na alarak beyan› kendi firmalar›ndan beyan ederler. Adi ortakl›ktan kazanç elde eden gerçek kifliler bu kazançlar› ticari kazanç olarak
gelir vergisi beyannamesi ile beyan ederler. Adi ortakl›ktan kazanç elde eden
tüzel kifliler ise kurum kazanc› olarak kurumlar vergisinde beyan ederler.
‹fl ortakl›¤› say›lmayan adi ortakl›klarda kazançlar vergilendirme yapmadan
önce flirketlere hisselerine göre da¤›t›l›r. E¤er taahhüt ifli yap›ld›¤› süre içinde
tevkifat suretiyle kesilen bir vergi var ise bu vergilerde flirketlerin hisseleri oran›nda paylafl›l›r.
Adi ortakl›k olarak kabul edilen ‹fl ortakl›klar›nda kar›n flirketlere da¤›t›lmas›
ile ilgili yevmiye kay›tlar› afla¤›daki gibi olmal›d›r.
1)
102 BANKALAR
640
‹fiT‹RAKLERDEN TEMETTÜ GEL‹RLER‹
640.00 ‹fltiraklerden temettü gel.
‹fl ortakl›¤›ndan elde edilen temettü gelir

50.000._
50.000.50.000.-

2)
640 ‹fiT‹RAKLERDEN TEMETTÜ GEL‹RLER‹
640.00 ‹fltiraklerden Temettü gel.
690 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
690.00 Dönem net kar› veya zara r›
‹fl ortakl›¤›ndan elde edilen temettü gelir
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9- ‹fi ORTAKLI⁄I ‹LE KONSORS‹YUM
ARASINDAK‹ FARKLILIK
Konsorsiyum kelimesi lügat anlam›nda tek idare alt›nda toplanm›fl çeflitli
kurulufllar› ifade etmektedir. Konsorsiyumu kuran flirketler ba¤›ms›z hukuki yap›lar›n› muhafaza ederler.
Kurumlar Vergisi Kanunu 31 seri nolu Genel Tebli¤inde ifl ortakl›¤›n›n genel unsurlar› dikkate al›nd›¤›nda Konsorsiyum ve ‹fl Ortakl›¤› aras›ndaki
farkl›l›k her orta¤›n iflin belli bir bölümünün yap›m›n› taahhüt etti¤i, her
orta¤›n yapaca¤› iflin taahhüt sözleflmesinde aç›kça belirtildi¤i ancak taahhüt sözleflmesinde belirtilmemekle
beraber, ortaklar›n kendi aralar›nda
yapacaklar› sözleflmeler ile her bir orta¤›n yüklenece¤i iflin belirlenmesi, iflveren idarece de bu sözleflmenin kabulü halinde ifl ortakl›¤› söz konusu
olmayacakt›r. Bu tür ortakl›klar Konsorsiyum olacakt›r.
‹hale makam› taraf›ndan ihale edilen
iflin bütünü içinde birbirinden ayr›labilen ifllerin bulunmas› halinde, bu tip
ifller Konsorsiyum fleklinde yap›labilir.
Birbirinden ayr›lmas› mümkün olmayan ifllerde de Konsorsiyumdan bahsedilmesi mümkün de¤ildir.2

10- SONUÇ
‹fl ortakl›klar› Kurumlar Vergisi statüsüne tabi olarak kurulabilirler. Tescil
ve ilanlar› olmamalar›na ra¤men kurum say›lmaktad›rlar , kar da¤›t›m› ve
vergilendirme kurum olan ortaklarda
Kurumlar Vergisi Kanununa uygun
olarak yap›lacakt›r. Kazanç ifl ortakl›¤› bünyesinde vergilendirildikten sonra kar da¤›t›m› yap›lacakt›r.
Ortaklardan di¤erinin gelir vergisi
mükellefi olmas› durumunda ise gerçek kiflinin de Gelir Vergisi Kanununa
göre vergilendirilmesi yap›lacakt›r.
‹fl ortakl›klar› ayn› zamanda Adi ortakl›k olarak da kurulabilirler. Adi ortakl›k say›lan ifl ortakl›klar›nda kar›n
da¤›l›m› vergiden önce ifl ortakl›¤›
bünyesinde yap›lacakt›r. Dönemin
vergilendirme ifllemleri ise flirketlerin
bünyelerinde yap›lacakt›r.
KAYNAKÇA
Özbalc›, Y›lmaz “Y›llara Yayg›n ‹nflaat
Onar›m ‹fllerinde Vergilendirme Sorunlar›” s.13-15
K›z›lot, fiükrü, (2000) Kurumlar Vergisi
Kanunu ve Uygulamas›, Ankara: Yaklafl›m yay›nlar› (2000) s.282,283,284,292

2 03.04.1986 Tarihli Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r
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‹ND‹R‹ML‹ ORANA TAB‹ MAL VE
H‹ZMET TESL‹MLER‹MDE KDV ‹ADE
UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)
Cengiz SAZAK*

G‹R‹fi
2.01.2004 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 29/2.maddesinde de¤ifliklik yap›lm›flt›r. Yap›lan de¤iflikli¤e göre, indirimli orana tabi ( %1 ve %8 ) mal ve hizmet tesliminde bulunan KDV mükelleflerinin, bu teslimleri ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleflti¤i vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutar› Bakanlar
Kurulunca tespit edilecek s›n›r› aflan vergi, ( Bu s›n›r 2006 y›l› için 10.000.YTL, 2007 y›l› için 10.800.-YTL) bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim
borçlar› ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlar›na ya
da döner sermayeli kurulufllar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlas› kamuya ait olan veya özellefltirme kapsam›nda bulunan iflletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine iliflkin borçlar›na mahsuben ödenir ve ilgili y›l
içinde mahsuben iade edilemeyen vergi de nakden iade edilir. Maliye Bakanl›¤› bu f›kran›n uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar› tespit etmeye yetkilidir.
Maliye Bakanl›¤› kendisine verilen yetkiyi 74,76 ve 85 Seri No.lu KDVK Genel
Tebli¤leri ile y›ll›k iade uygulama esas ve usullerini belirlemifltir. Maliye Bakanl›¤› 26.07.2006 tarihinde 99 Seri No.lu KDVK Genel Tebli¤ini 26225 say›l›
Resmi Gazetede yay›mlayarak mükelleflere 5035 say›l› kanunla tan›nan ayl›k
olarak mahsuben KDV iade uygulamas›n› hayata geçirmifltir.
Bu çal›flmam›zda indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle y›ll›k ve ayl›k KDV iadesi alma usul ve esaslar› incelenecektir.

0
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1. ‹ND‹R‹ML‹ ORANA TAB‹ MAL
VE H‹ZMET TESL‹MLER‹NDE
‹ADEN‹N KAPSAMI:
KDVK 28.maddesi KDV oran›n› %10
olarak belirlemifl ve Bakanlar Kurulu
bu oran› dört kat›na kadar art›rmaya,
%1'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile
baz› mallar›n perakende safhas› için
farkl› vergi oranlar› tespit etmeye yetkili k›lm›flt›r.
Bakanlar Kurulu bu yetkisini birçok
kez kullanm›fl ve son olarak
17.07.2002 tarih ve 2002/4480 say›l› karar› ile KDV oran›n› %18 olarak
ve BKK ekinde yer alan listeler halinde belirlenen teslim ve hizmetler için,
% 1 ve %8 oran›nda KDV ye tabi oldu¤unu belirlemifltir.
Söz konusu BKK ekinde yer alan ve
%1 ve %8 oran›nda KDV ye tabi olan
mal teslimleri ve hizmet ifalar› indirimli orana tabi mal ve hizmetlerdir. KDVK`nun 29/2.maddesi kapsam›nda iadeye konu olacak vergi bu
listelerde yer alan tüm mal ve hizmet
teslimleri nedeniyle yüklenilen ve indirimle giderilemeyen KDV`leridir.
Ancak, ‹ndirimli orana tabi ifllemlerden;
- Katma de¤er vergisinin konusuna
girmeyenler,
-KDVK`nun 17.maddesinde düzenlenen k›smi istisna kapsam›na girenler
dolay›s›yla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesi söz konusu olmad›¤›nKas›m

-
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dan, yüklenilen bu vergiler iflin mahiyetine göre, gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak
dikkate al›nacakt›r. Örne¤in G›da
Bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan derneklere yap›lan g›da ba¤›fl› nedeniyle
yüklenen vergiler GV veya KV aç›s›ndan gider olarak dikkate al›nacakt›r.
-Tam istisna kapsam›na girenler dolay›s›yla yüklenilen vergilerden indirim
yoluyla telafi edilemeyenler ise ilgili
istisnaya iliflkin usul ve esaslar çerçevesinde iade edilecektir. Örne¤in indirimli orana tabi mal›n ihraç edilmesi tam istisna kapsam›nda oldu¤u için
indirimle giderilemeyen verginin iadesi tam istisnalarla ilgili iade esas ve
usulleri ile yap›lacakt›r.
Ancak indirimli orana tabi mallar›
ayn› dönemde hem vergiye tabi
hem de tam istisna kapsam›nda
teslim eden mükelleflerin bu ifllemelerle ilgili yüklendikleri vergilerin iadesinde toplam iade miktar›
içindeki pay›n dikkate alarak iade
talebinde bulunacaklard›r.
-Örnek:
Bir mükellefin A¤ustos/2006 vergilendirme dönemindeki iade talebinin 8 bin YTL’si indirimli orana
tabi ifllemlerden, 12 bin YTL’si ihracat istisnas›ndan oluflmaktad›r.
Bu mükellefin ayn› dönemde devreden katma de¤er vergisi ise 10 bin
YTL’dir.
Buna göre, ilgili dönemde toplam iade tutar› içinde indirimli orana tabi iflHakemsiz Yaz›lar
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lemlerin [(8/20)x100=40] yüzde 40,
ihracat istisnas›n›n ise [(12/20)x100=60]
yüzde 60’l›k pay› bulunmaktad›r. Bu
paylar dikkate al›narak A¤ustos 2006
vergilendirme döneminde devreden
10 bin YTL katma de¤er vergisinin
yüzde 40’› olan 4 bin YTL’si indirimli
orana tabi ifllemlere iliflkin ayl›k mahsuben iade prosedürüne, kalan 6 bin
YTL ise ihracat istisnas›na yönelik iade sistemi içinde geri verilebilecektir.
2.‹ADEN‹N A‹T OLDU⁄U DÖNEM,
‹ADEN‹N ALT SINIRI VE TERC‹H:
2.1. ‹adenin Ait Oldu¤u Dönem
ve Alt S›n›r›
‹ndirimli orana tabi teslimlerde KDV
iadesinde, nakden ve mahsuben iade
edilecek verginin hesaplama dönemi
takvim y›l› olarak dikkate al›nacakt›r.
Mükellef özel hesap dönemine tabide olsa indirimli orana tabi teslimlerle ilgili KDV iade hesab›nda takvim y›l›n› esas alarak hesaplama yapacakt›r. KDVK`nun 29/2.maddesinde indirimli orana mal ve hizmet tesliminde bulunan KDV mükelleflere bu teslimleri ilgili olup teslim ve hizmetin
gerçekleflti¤i vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutar› Bakanlar
Kurulunca tespit edilecek s›n›r› aflan
verginin iadesi yap›lacakt›r.
Mükellefler indirimli orana tabi teslimler nedeniyle yüklendi¤i ve indirimle gideremedi¤i verginin tamam›n› de¤il Bakanlar Kurulunca belirlene-
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cek s›n›r› aflan verginin iadesini talep
edebilecek ve iadesini alacaklard›r.
Bakanlar Kurulu 2006 y›l› için iade s›n›r›n› 10.000.-YTL (2007 y›l› için
10.800.-YTL) olarak belirlemifltir. Buna göre 2006 y›l›nda indirimli orana
tabi ifllemleri nedeniyle iade edilecek
vergi tutar›n› 65.000.-YTL olarak hesaplayan mükellef Bakanlar Kurulunca tespit edilen 10.000.-YTL`lik s›n›r›
aflan (65.000 -10.000)=55.000.-YTL`nin
iadesini alabilecektir. 10.000.-YTL ise
devreden KDV olarak kalacakt›r.
Di¤er bir ifade ile indirimli orana tabi
teslimlerde iadesi istenebilecek KDV`nin
hesab› takvim y›l› baz›nda yap›lacak
ve 2006 y›l› için 10.000.-YTL`nin alt›nda kalan KDV`nin iadesi talep edilemeyecektir.
2.2. ‹ade Talep Edip Etmemede
Tercih
‹ndirimli orana tabi teslimlerde bulunan mükelleflerin KDV iade talebinde
bulunmalar› ihtiyaridir. Mükellefler
bu teslimleri ile ilgili olarak iade talep
etmek zorunda de¤illerdir. ‹ade talep
edip etmeme mükelleflerin tercihine
b›rak›lm›flt›r. ‹ade talep etmeyen mükellefler indirimle gideremedikleri
KDV`leri devreden KDV olarak kay›tlar›nda b›rakacaklard›r.
3.TALEP ED‹LEB‹LECEK ‹ADE
TUTARININ HESAPLANMASI
KDVK`nun 29/2.maddesinde “… ‹ndirimli orana tabi mal ve hizmet tesli-
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minde bulunan KDV mükelleflerinin,
bu teslimleri ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleflti¤i vergilendirme döneminde indirilemeyen …” vergilerin iade edilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
‹ndirimli orana tabi teslimler nedeniyle iade edilecek vergi tutar›n›n hesaplanmas›nda iki esas göz önünde bulundurulacakt›r. Bunlar indirimli orana tabi teslimler nedeniyle yüklenilen vergilerin tespiti ve yüklenilen
vergilerinde indirimle giderilemeyen k›sm›n›n tespit edilmesidir. Afla¤›da bu iki husus ayr›nt›l› olarak aç›klanacakt›r.
3.1.Yüklenilen Verginin Hesab›
‹ndirimli orana tabi teslimlerde yüklenilen verginin hesab› yasal defter ve
belgeler üzerinden do¤ru olarak mükellefler taraf›ndan hesaplanacakt›r.
Yüklenilen verginin hesaplanmas›na
takvim y›l›n›n Ocak ay›nda bafllanacak ve iade edilebilir vergi ayl›k olarak hesaplanacakt›r. ‹ndirimli orana
tabi teslimler nedeniyle yüklenilen
vergi ilgili dönemde teslim konusunu
oluflturan mal ve hizmetin bünyesine
giren vergilerdir. Bu vergilerin ne zaman yüklenildi¤i önemli de¤ildir
önemli olan teslim ve hizmetin gerçekleflti¤i dönemde iade hesab›na
dâhil edilmesidir. Ayr›ca teslim konusunu oluflturan mal ve hizmetlerin
bünyesine giren daha önceki dönemlerde indirimle telafi edilmifl olsa bile
yüklenilen verginin hesab›na dâhil
edilecektir.
Kas›m
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Teslim konusu mal ve hizmetin bünyesine giren vergi ise; mal ve hizmetin elde edilmesi veya üretimi nedeniyle direkt yüklenilen vergi, genel
imal ve yönetim giderleri nedeniyle
yüklenilen vergi ve amortismana tabi
iktisadi k›ymet al›fllar› nedeniyle yüklenilen vergilerden oluflur.
Mal ve hizmetin elde edilmesi veya
üretimi nedeniyle direkt yüklenilen
vergi; Bu tutar mükelleflerce teslim
konusu mal ve hizmetlerin üretiminde kullan›lan direkt girdiler (hammadde ve yard›mc› madde al›mlar›
vb.) üzerinden hesaplanacak ve iade
edilecek KDV tutar›na dâhil edilecektir.
Genel imal ve yönetim giderleri ile
amortismana tabi iktisadi k›ymetler
nedeniyle yüklenilen vergi; Vergi
Usul Kanununun 275 inci maddesine
göre maliyet muhasebesi tutan mükellefler yüklendikleri katma de¤er
vergisini ayn› ilkeler ›fl›¤›nda hesaplayacaklard›r. Buna göre genel imal ve
genel idare giderlerinden mamule verilen paylar›n hesab›nda hangi usul
kullan›l›yor ise bu giderler dolay›s›yla
yüklenilen katma de¤er vergisinin hesab›nda da ayn› usul kullan›lacakt›r.76 Nolu KDVK Genel Tebli¤ine göre amortismana tabi iktisadi k›ymetler dolay›s›yla yüklenilen vergilerden
bu ifllemlere isabet eden tutarlar, iade hesab›na dâhil edilebilecektir.
Ancak yüklenilen vergilerin hesab›nda, direkt yüklenimler ve genel imal
Hakemsiz Yaz›lar
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giderleri sonucu bulunan vergi tutar›na genel yönetim giderleri, AT‹K`ler
nedeniyle yüklenilen verginin dâhil
edilmesiyle bir vergilendirme dönemi
için bulunacak toplam iade edilebilir
vergi; ifllem bedeli üzerinden genel
KDV oran›nda (%18) hesaplanacak
tutardan, teslim tabi oldu¤u orana
göre %1 veya %8 oranda hesaplanm›fl KDV`nin düflülmesi ile bulunacak
vergi miktar›ndan fazla olamayacakt›r.
‹ndirimli orana tabi teslimler nedeniyle her bir vergilendirme dönemi
baz›nda vergi iadesinin ana mant›¤›;
indirimli orana tabi teslimi gerçeklefltiren mükellefin %18 oran›nda KDV
yükleniminde bulunarak alm›fl oldu¤u girdileri kullanarak elde etti¤i emtiay› Bakanlar Kurulunca vergi oran›n
düflürülmesi nedeniyle %18 yerine
daha düflük oran (%1 veya %8) uygulayarak teslim etmesi ve bu nedenle eksik tahsil etti¤i KDV yi Hazineden ( vergi dairesinden) iade yoluyla
telafi etmesidir.
Bu nedenle de yüklenilen vergi tutar›n›n hesaplanmas›nda genel yönetim
ve AT‹K`lere isabet eden katma de¤er vergisinin hesaba dahil edilmesinde dönemsel olarak bir s›n›rlama bulunmas› KDV Kanunun ruhuna uygundur.
3.2. ‹ade Tutar›n›n hesab›
‹ndirimli orana tabi teslimler nedeniy-
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le yüklenilen vergilerin tespit edilmesinden sonra ikinci aflamada yüklenilen vergilerinde indirimle giderilemeyen k›sm›n›n tespiti yap›lmal›d›r.
74 Seri No.lu KDVK Genel Tebli¤inde
bu k›yaslaman›n nas›l yap›laca¤› aç›klanm›flt›r. ‹ade tutar›n›n hesaplanmas›na her takvim y›l›n›n ocak ay›
itibariyle bafllanacakt›r. Ocak döneminde varsa indirimli orana tabi ifllemlerin bünyesine giren vergiler ile indirimli orana tabi ifllemler nedeniyle hesaplanan vergi,
defter ve belgeler esas al›narak
mükellefler taraf›ndan hesaplanacakt›r. ‹ndirimli orana tabi ifllemler nedeniyle yüklenilen vergiden
bu ifllemlerin tesliminde hesaplanan vergi ç›kar›larak ilk hesaplama yap›lacakt›r. Bu ilk hesaplama
ayn› dönem beyannamesinde yer
alan "Sonraki Döneme Devreden
KDV" tutar› ile karfl›laflt›r›lacakt›r.
Beyannamede sonraki döneme
devreden vergi yer alm›yorsa,
Ocak dönemi için indirimli orana
tabi ifllemlerin bünyesine giren
vergi tutar› y›ll›k iade hesab›na
dâhil edilmeyecektir. Sonraki döneme devreden vergi mevcutsa
ve indirimli orana tabi ifllemlerin
bünyesine giren vergi ile bu ifllemler nedeniyle hesaplanan katma de¤er vergisi aras›ndaki vergi
fark›n› afl›yorsa, bu vergi fark›n›n
tamam›, aflm›yorsa devreden ver-
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g i t u t a r › " a y l › k i a d e e dden
i l evergisi
b i l i rilevmukayese
eredilecek,
gi" olarak kabul edilecektir.
devreden vergi yoksa 2006 y›l›
Bu hesaplama fiubat dönemi için için iade talep edilmeyecektir.
de yap›larak, fiubat döneminde Devreden vergi mevcutsa ve tutavarsa indirimli orana tabi ifllemle- r› bu toplam› afl›yorsa bu toplam,
rin bünyesine giren vergiler ve bu aflm›yorsa Aral›k ay›ndaki devreifllemlerle ilgili olarak hesaplanan den vergi tutar› 2006 y›l› için "iade
katma de¤er vergisinin fark› he- edilebilir vergi" olarak dikkate al›saplanacak, bu fark Ocak dönemi- nacakt›r.
ne ait iade edilebilir vergi ile top- ‹adeye esas takvim y›l›n›n herhanlanacak, bu toplam fiubat dönemi gi bir ay›nda ödenecek KDV dobeyannamesinde yer alan sonraki ¤ar ise ödenecek KDV`nin do¤dudöneme devreden vergi tutar› ile ¤u ay ve önceki aylar için yüklenimukayese edilecektir. Sonraki dö- len KDV indirim yoluyla telafi edilneme devreden vergi yoksa, ilk mifl
olaca¤›ndan
ödenecek
iki ay y›ll›k iade hesab›na dâhil KDV`nin do¤du¤u takip eden ayedilmeyecektir. Devreden vergi bafl›ndan itibaren iade hesab›na
mevcutsa ve yukar›da hesaplama- Ocak ay›nda oldu¤u gibi yeniden
s› verilen toplam› afl›yorsa topla- bafllanacak ve y›l sonuna kadar
m›n tamam› y›ll›k iade hesab›na hesaplama ifllemi devam edecekdâhil edilecek, devreden vergi sö- tir. Örne¤in 2006 y›l›n›n Mart
zü edilen toplam› aflm›yorsa, fiu- ay›nda ödenecek KDV do¤mufl ise
bat dönemi beyannamesindeki Ocak, fiubat ve Mart dönemlerindevreden vergi tutar› ilk iki ay için de yüklenilen vergi indirim yoluy"iade edilebilir vergi" olarak dik- la telafi edilmifl olaca¤›ndan Nisan
kate al›nacakt›r.
2006 döneminden itibaren Nisan
Bu hesaplamalar Aral›k ay›na ka- ay› dâhil y›l sonuna kadar vergiler
dar di¤er aylar için de yukar›daki iade hesaplamas›na dâhil edileaç›klamalara göre yap›lacakt›r. cektir.
Aral›k ay›ndaki indirimli orana tabi ifllemlerin bünyesine giren ver- 4. NAKDEN VEYA MAHSUBEN ‹ADE
giler ile bu ifllemlerle ilgili olarak Mükellefler indirimli orana tabi iflhesaplanan vergi aras›ndaki fark, lemlerden kaynaklanan KDV iade
Kas›m sonu itibariyle hesaplanan alacaklar›n› ayl›k olarak mahsu"iade edilebilir vergi" ile toplana- ben veya y›ll›k olarak mahsuben
cakt›r. Bu toplam Aral›k ay› devre- veya nakden talep edebileceklerdir.
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Dönemler itibariyle 4.000.-YTL ye
kadar olan mahsuben ve nakden
iade talepleri inceleme raporu, teminat ve YMM tasdik raporu aran›lmadan gerekli belgelerin tamamlanmas› durumunda yerine
getirilecektir.
Dönemler itibariyle 4.000.-YTL`yi
aflan iade taleplerinde 4.000 YTL’
yi aflan k›sm›n nakden ve/veya
mahsuben iadesi inceleme raporu, teminat ve YMM tasdik raporu
ibraz› ile yerine getirilecektir.
4.000.-YTL`yi aflan k›s›m için
YMM tasdik raporu ile yerine getirilmesi durumunda mükellefin
YMM ile tam tasdik sözleflmesi
bulunmas› halinde, iade miktar›nda bir s›n›r olmaks›z›n iade talebi
tasdik raporuna göre yerine getirilir. Mükellef ile YMM aras›nda
tam tasdik sözleflmesi yok ise
2006 y›l› için 461.000.-YTL ye kadar olan iade talepleri YMM tasdik raporu ile yerine getirilebilecektir.
Ancak KDV ‹ade esaslar› yönünden özel esaslara tabi olan yani;
- 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,
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-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,
- ‹flletme kapasitesi ile ifl hacmi
aras›nda bariz nispetsizlik bulunan,
mükelleflerin indirimli orana tabi
ifllemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukar›da yer
alan belgelerin ibraz› üzerine miktara bak›lmaks›z›n inceleme raporu, YMM tasdik raporu veya teminat aranmadan yerine getirilecektir.
4.1. Ayl›k Olarak Mahsuben ‹ade
Talep Edilmesi:
‹ndirimli orana tabi teslimde bulunan
mükelleflerden ayl›k olarak mahsuben iade talebinde bulunacaklar afla¤›da aç›klanacak olan üç hususu göz
önünde bulundurulacakt›r.
4.1.1.Mahsuben ‹ade Talep
Edilebilecek Borçlar:
Maliye Bakanl›¤› 99 Seri No.lu KDVK
Genel Tebli¤i ile indirimli orana tabi
ifllemlerden do¤an KDV alacaklar›
11.07.2006 tarihinden geçerli olmak
üzere mükellefin kendilerine ait olan,
• Vergi borçlar›na (ithalat s›ras›nda
uygulanan vergiler dâhil )
• Sosyal sigorta prim borçlar›na
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• 01.10.2006 (bu tarih
hinden itibaren elektrik ve do¤algaz
borçlar›na ( 2006/Ekim dönemine ait
olup Kas›m ay›nda verilecek KDV beyannamesinin verildi¤i tarihten sonra
muaccel hale gelecek elektrik ve do¤algaz borçlar› ile bafllanacakt›r. 101
Seri No.lu KDVK Genel Tebli¤i)
mahsuben talep edebileceklerdir.
4.1.2.Mahsuben Talep Edilebilecek
Tutar›n Hesaplanmas›
Mükellefler ilgili y›l›n Ocak ay›ndan
bafllayarak yüklenilen vergilerin hesab›n› yaz›m›z›n 3.2. bölümünde aç›kland›¤› gibi aylar itibariyle ve kümülâtif olarak yapacaklar ve sonraki döneme devreden KDV ile k›yaslayarak indirimle telafi edilip edilmedi¤ini tespit
ederek iade tutar›n› hesaplayacaklard›r. 3 ayl›k vergilendirme dönemine
tabi olup indirimli oran kapsam›nda
ifllemleri bulunan mükelleflerde hesaplamaya y›l›n ilk üç ayl›k dönemi
(Ocak, fiubat, Mart) ile bafllayacak ve
izleyen üçer ayl›k dönemler itibariyle
devam edecekler.
Y›l› içinde yap›lacak hesaplama
sonunda iade tutar›n›n 10.000
YTL’ yi geçti¤i dönemde aflan k›sm›n mahsuben iadesini talep edebileceklerdir. Bakanlar kurulunca
belirlenen alt s›n›r y›ll›k bazda uyguland›¤› için izleyen dönemlerde
ise hesaplanan iade tutar›n›n tamam›n›n mahsuben iadesi talep
edilebilecektir.
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-Örnek:
dâhil)

tari-

Mükellefin kümülâtif iade tutarlar›;
Ocak Ay›: 8.500.-YTL
fiubat Ay›: 13.500.-YTL
ise mükellef ilk iki dönem için
(13.500 – 10.000)=3.500.-YTL mahsuben iade talep edebilecek ve izleyen dönemlerde de iade tutarlar›n›n
tamam›n› talep edebilecektir. Mükellefin bu talebi 4.000.-YTL`yi aflmad›¤› için inceleme raporu ve teminat
aran›lmaks›z›n yerine getirilecek, talep belgelerin tamamland›¤› tarih itibariyle geçerlik kazanacakt›r.
Mart ay›nda ise iade tutar› 7.000.YTL olarak hesaplanm›fl ise mükellef
7.000.-YTL`nin tamam›n›n mahsuben iadesini talep edebilecektir. Bu
talep 4.000 YTL `nin üzerinde oldu¤u için vergi inceleme veya YMM tasdik raporu karfl›l›¤›nda yerine getirilecektir. Talep tutar› kadar teminat
gösterilmesi halinde ilgili belgelerin
tamamlan›p teminat›n verildi¤i tarih
itibariyle mahsup talebi geçerlik kazanacak, teminat vergi inceleme veya
YMM tasdik raporu ile çözülebilecektir. Mükellef mahsuben iadenin teminat karfl›l›¤›nda yap›lmas›n› isterse
(7.000–4.000=) 3.000 YTL için teminat gösterecektir.
4.2. ‹ndirimli Orana Tabi Mallar›n
‹hraç Amaçl› Teslimlerinde
Mahsuben ‹ade
99 nolu KDVK Genel Tebli¤i ile nihai
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ürün olarak ihraç edilmek üzere; d›fl
ticaret sermaye flirketlerine, sektörel
d›fl ticaret flirketlerine, yar›dan fazla
hissesine sahip olduklar› flirketlere,
kendi hisselerinin yar›s›ndan fazlas›na
sahip olan mükelleflere KDV uygulanarak teslimi yap›lan indirimli orana
tabi mallar nedeniyle do¤an y›l› içindeki mahsup talepleri, mahsup miktar›na bak›lmaks›z›n inceleme raporu, yeminli mali müflavir tasdik raporu ve teminat aran›lmadan yerine getirilme imkân› getirilmifltir. ‹ncelemesiz / teminats›z mahsup uygulamas›,
indirimli orana tabi ifllemlerden, sadece ihraç edilmek amac›yla teslimi gerçeklefltirilen ve yukar›da kapsam› belirtilen teslimlere isabet eden k›s›m
için geçerli olacakt›r. Mahsuben ‹ade
hakk› Bakanlar Kurulunca belirlenen
alt limitin ( 2006 y›l› için 10.000.YTL)
afl›ld›¤› dönemde do¤acak ve bu dönemde limiti aflan k›sm›n mahsuben
iadesi talep edilebilecektir. Mükellef
indirimli orana tabi teslimlerinin tamam›n› ihraç edilmek üzere yukar›da
belirtilen flartlarda gerçeklefltiriyor ise
Bakanlar Kurulunca belirlenen alt limitin afl›ld›¤› dönemden itibaren
mahsup miktar›na bak›lmaks›z›n inceleme raporu, yeminli mali müflavir
tasdik raporu ve teminat aran›lmadan mahsup talebinde bulunacak ve
gerekli belgelerin tamamlanmas› ile
de bu talebi yerine getirilecektir. Ancak mükellefin indirimli orana tabi
teslimlerinin bir k›sm› yurt içine ve bir
Hakemsiz Yaz›lar
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k›sm› da ihraç edilmek üzere gerçeklefliyor ise bu durumda ‹ncelemesiz /
teminats›z mahsup uygulamas›, indirimli orana tabi ifllemlerden, yukar›da
kapsam› belirtilen ihraç edilmek üzere teslimlere isabet eden k›s›m için
geçerli olacakt›r.
Y›l›n bafl›ndan limitin afl›ld›¤› döneme
kadar (bu dönem dâhil) yap›lan ve incelemesiz / teminats›z iade kapsam›na giren teslim bedelleri toplam›, ayn› dönemdeki indirimli orana tabi bütün ifllem bedelleri toplam›na oranlanacak, bu oran limiti aflan iade tutar›na uygulanarak incelemesiz / teminats›z mahsup edilebilecek tutar hesaplanacakt›r.
-Örnek:
Mükellefin; Mart 2006 KDV döneminde hesaplad›¤› iade tutar›
40.000.-YTL,
‹hraç edilmek üzere ilk üç dönem indirimli orana tabi teslim tutar›
100.000.-YTL
‹hraç edilmek üzere dâhil ilk üç dönem toplam indirimli orana tabi teslim tutar› 400.000.-YTL oldu¤unu kabul edersek BKK tespit edilen limiti
aflan (40.000 – 10.000)=30.000.-YTL
iadesi talep edilebilecek vergi tutar›
olacakt›r.
‹ncelemesiz / teminats›z mahsup edilebilecek tutar›n hesaplamas› ise; ilgili dönem içindeki toplam indirimli
orana tabi teslimlerdeki ihraç edilmek üzere olanlar›n oran›n›n bulunKas›m

-

Aral›k

Y›l: 2006 Say›: 78

212 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

teminat›n
m a s › v e ( 1 0 0 / 4 0 0 = % 2 5 )gelerin
B u tamamlan›p
oran›n iadesi talep edilebilecek olan gösterildi¤i tarihte geçerlik kazavergi tutar›na uygulanmas›yla nacak, al›nan teminat ihracat›n
30.000x%25= 7.500.-YTL olarak gerçekleflip gerekli belgelerin ibhesaplanacakt›r.
raz› üzerine iade edilecektir.
Limitin afl›ld›¤› dönemden sonra 4.3. Y›ll›k Nakden veya Mahsuben
ise sadece o dönemdeki ifllemler ‹ade Talep Edilmesi
için ayn› oranlama yap›larak ince‹ndirimli orana tabi ifllemlerden
lemesiz / teminats›z mahsup tutado¤an iade alaca¤›n›n y›l› içinde
r› hesaplanacakt›r. Önceki örne¤imahsuben iade edilemeyen k›sm›,
mizi devam ettirecek olursak mükellef Nisan 2006 dönemi ve daha izleyen y›l içinde mükellefin istesonraki dönemlerde incelemesiz / ¤ine ba¤l› olarak, nakden veya
teminats›z mahsup edilebilecek mahsuben iade edilebilecektir. ‹atutar› hesap ederken sadece iade de talebi en erken izleyen y›l›n
talep edilecek dönem içinde yap›- Ocak dönemine ait olup fiubat ay›
lan indirimli orana tabi teslimlerin içinde verilecek, en geç Kas›m döiçindeki ihraç edilmek üzere yap›- nemine ait olup Aral›k ay› içinde
lan teslimlerin oran›n› dikkate al›- verilecek KDV beyannameleri ile
yap›labilecektir. (99 Seri No.lu
nacakt›r.
KDV kanunu Genel Tebli¤i)
‹ade tutar›n›n 4.000 YTL’ yi aflmas› ve teminat gösterilmemesi ha- ‹ade talep etme süresi ile ilgili olalinde incelemesiz / teminats›z rak yap›lan bu s›n›rlama yaz›m›z›n
mahsuba konu k›s›mla ilgili mah- sonunda yer alan Dan›fltay karasup talebi ihracat›n gerçekleflip il- r›nda da görülece¤i üzere Dan›flgili belgelerin tamamland›¤› tarih- tay’ca yerinde bulunmam›fl ve iate geçerlik kazanacakt›r. ‹hraç denin düzeltme zamanafl›m› süreedilmek üzere olanlar d›fl›ndaki si içerisinde her zaman talep edik›sma iliflkin mahsup talepleri ise lebilece¤i yönünde karar verilmifltir.
vergi inceleme raporu veya YMM ‹ndirimli orana tabi ifllemlere iliflkin
tasdik raporunun vergi dairesine olup indirim yoluyla telafi edilemeyen
intikal etti¤i tarih itibariyle geçer- yüklenilen vergi tutarlar›, y›l› içinde
lik kazanacakt›r.
mahsup edilen vergiler dikkate al›n‹ade tutar›n›n 4.000 YTL’ yi aflma- madan, 74 ve 76 Seri No.lu KDV Ges› ve teminat gösterilmesi halin- nel Tebli¤lerindeki aç›klamalar çerçede; incelemesiz / teminats›z mah- vesinde ifllemlerin yap›ld›¤› y›l›n tamasup talepleri, ihracat›n gerçeklefl- m› için y›ll›k olarak ve Aral›k dönemi
mesi beklenilmeden gerekli bel- sonu itibariyle hesaplanacakt›r.
Kas›m
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Bu tutardan y›l› içinde mahsup edilen
vergiler düflüldükten sonra kalan k›sm›n
10.000 YTL’ yi aflan k›sm› “‹ade Edilebilecek KDV” olarak hesaplanacakt›r.
‹zleyen y›l›n Ocak dönemi ile iade talebinin yap›ld›¤› dönem aras›ndaki
bütün dönem beyannamelerinde
devreden vergi yer al›yor ve her dönemde devreden vergi tutarlar› “‹ade
Edilebilecek KDV” tutar›n› geçiyorsa,
iade edilebilecek KDV tutar›n›n tamam› iade edilecektir. Baz› dönemlerde
devreden vergi tutarlar› “‹ade Edilebilecek KDV” tutar›n›n alt›nda kal›yorsa, devreden vergi tutar›n›n en küçük
oldu¤u tutar iadeye esas al›nacakt›r.
Aradaki dönemlerden herhangi birisinde devreden vergi yer alm›yorsa
iade yap›lmayacakt›r.
-Örnek:
Mükellefin 2006 y›l› için hesaplanan
kümülâtif iade tutar› 25.500.-YTL ve
y›l› içinde alm›fl oldu¤u mahsuben iade tutar› da 10.500.-YTL ise; öncelikle 2006 y›l›n›n tamam› için iade alt s›n›r› ve y›l› içinde mahsuben iadesi yap›lan vergiler dikkate al›nmadan hesaplama yap›lacak ki bu tutar›n
25.500.-YTL oldu¤u kabul edilmifltir.
Daha sonra bu tutardan ilgili y›l için
BKK ile belirlenen iade alt s›n›r› olan
10.000.-YTL ve y›l› içinde mahsuben
yerine getirilen 10.500.-YTL düflülecek ve y›ll›k bazda iade edilebilir vergi tutar› bulunacakt›r.
Y›ll›k ‹ade Edilebilir Azami Vergi Tutar›=(
Hes Kümülâtif ‹ade Tutar› – ‹ade Alt S›n›r› – Y›l ‹çinde Mahsuben Yap›lan ‹ade)
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Y›ll›k ‹ade Edilebilir Azami Vergi Tutar›= (25.500 – 10.000 – 10.500 )
Y›ll›k ‹ade Edilebilir Azami Vergi Tutar› = 5.000.-YTL
Y›ll›k iade edilebilir azami vergi tutar›
olarak hesaplanan 5.000.-YTL 2007
y›l› Ocak dönemi ile mükellefin iade
talebinde fiilen bulundu¤u dönemler
aras›nda verdi¤i KDV beyannamelerinde yer alan Sonraki Döneme Devreden KDV ile k›yaslanacak ve indirimle telefi edilmemifl ise mükellefe
iade edilebilecektir.
Örne¤imizi devam ettirerek mükellefin 2007 y›l› Nisan döneminde iade
talebinde bulundu¤unu ve 2007 y›l›
Ocak – Nisan dönemlerinde Sonraki
Döneme Devreden KDV`lerinin afla¤›daki gibi oldu¤unu kabul edersek;
2007 Ocak: 6.000.-YTL
2007 fiubat:5.000.-YTL
2007 Mart: 3.000.-YTL
2007 Nisan:7.000.-YTL
Mükellef 2006 y›l›nda indirimle telafi edemedi¤i 5.000.-YTL verginin
2.000.-YTL`sini 2007 y›l›n›n Mart
döneminde indirimle telafi etti¤i
için 3.000.-YTL tutar›nda KDV iade
talebinde bulunabilecektir.
5. ÖZELL‹K GÖSTEREN DURUMLAR,
DANIfiTAY KARARLARI VE
ÖZELGELER:
• Mal ve Hizmet Tesliminden Önce
Fatura Düzenlenmesi Durumu:
KDV Kanunun 10/a maddesinde mal
teslimi ve hizmet ifas› hallerinde maKas›m
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l›n teslimi veya hizmetin yap›lmas›,
10/b maddesinde ise mal›n teslimi ya
da hizmetin yap›lmas›ndan önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi
halinde, bu belgelerde gösterilen
miktarla s›n›rl› olmak üzere, fatura
veya benzeri belgelerin düzenlenmesi durumlar›nda vergiyi do¤uran olay›n meydana gelece¤i belirtilmektedir. ‹fllemden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi do¤uran olay meydana gelmekte ancak iade hakk›n› do¤uran ifllem vuku bulmamaktad›r. ‹ade hakk›n›n vuku bulmas› için kanunu 29.maddesi teslim ve hizmetin
gerçekleflti¤i vergilendirme döneminde indirilemeyen verginin iadesini öngörmüfltür. Dolay›s›yla mal ve
hizmet teslimine iliflkin verginin iade
hakk›n›n vuku bulmas› için mal ve hizmet tesliminin gerçekleflmesi gerekmektedir.
Bu nedenle mal ve hizmet tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, bu teslimler üzerinden KDV hesaplanarak beyan edilmesi, iade talebinin ise mal ve hizmetin teslim edildi¤i y›l içinde yap›lmas› gerekmektedir.
‹ade hakk›n›n do¤mas› için, indirimli
orana tabi ifllemin gerçekleflmifl olmas› flartt›r. Bu nedenle konutlar›n
tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, bu teslimler üzerinden %1
vergi hesaplanarak beyan edilmesi,
iade talebinin ise konutlar›n teslim
edildi¤i y›l içinde yap›lmas› gerekmektedir. ‹ade tutar›na, önceki y›llarda yüklenilen ve iade hakk› do¤uran
Kas›m
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teslimin yap›ld›¤› y›la kadar indirim
yoluyla telafi edilemeyen vergiler de
dâhil olacakt›r.
• ‹ndirimli Orana Tabi ‹fllemlerde
Y›ll›k KDV ‹ade ‹stemede Süre:
85 ve 99 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤lerinde; indirimli orana tabi teslim
ve hizmetlerden do¤an ve y›l› içerisinde mahsuben iade edilemeyen vergilerin izleyen y›l en erken Ocak ve en
geç Kas›m dönemleri için verilecek
KDV beyannameleri ile talep edilmesi
gerekti¤i aç›klamas› yap›lm›flt›r. Maliye Bakanl›¤›nca verilen 10.09.2002
tarih ve 4972 say›l› özelgede de Ocak
- Kas›m aras›ndaki dönemlerde verilecek beyannamelerde iade hakk›n›
kullanmay›p yüklendi¤i vergileri indirim konusu yapmay› tercih eden mükelleflerin daha sonra düzeltme beyannameleri ile iade talebinde bulunmalar› mümkün bulunmad›¤› belirtilmifltir. Ancak Dan›fltay 9. Dairesi
23.03.2005 tarih ve 2005/694, 2003
/3829 say›l› karar›nda; ‹ndirimli orana tabi ifllemlerin gerçekleflti¤i y›l› izleyen y›l›n Ocak-Kas›m dönemi KDV
beyannamelerinde iade talep etmeyip daha sonra düzeltme beyannameleri ile iade talebinde bulunan ve
bu talebi “süresinde verilen beyannamelerde iade talebi bulunmad›¤› için indirilemeyen vergileri sonraki dönemlerde indirmek üzere
devretmeyi tercih etti¤i, süresinden sonra verilecek düzeltme beyannameleri ile iade talep edilemeyece¤i" gerekçesiyle reddedilen
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mükellefin açt›¤› dava ile ilgili olarak
“213 say›l› yasan›n düzeltmeye iliflkin
hükümleri uyar›nca verilmifl bir beyannamenin bulunmas› ve yasada
düzeltme için tan›nan sürenin afl›lmamas› karfl›s›nda yine tebli¤ ile yasada belirlenmifl olan haklar›n k›s›tlanamayaca¤› gerekçesiyle indirimli
orana tabi teslim ve hizmetler sonucu yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma de¤er vergisinin iadesi talebinin, düzeltme hükümleri
çerçevesinde yerine getirilebilece¤i
karar›n› vermifltir.
• ‹ndirimli Orana tabi ifllemlerde kullan›lmayan stoklarda yer alan girdi KDV`leri
KDVK`nun 29/2.maddesinde “indirimli orana tabi ( %1 ve %8 ) mal ve
hizmet tesliminde bulunan KDV mükelleflerinin, bu teslimleri ilgili olup
teslim ve hizmetin gerçekleflti¤i vergilendirme döneminde indirilemeyen.”KDV`lerin iade edilebilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. Mükellefler iade talep edecekleri dönemlerde o dönem içerisinde indirimli orana tabi
olarak gerçeklefltirdikleri teslimlerine
isabet eden ve indirimle giderilemeyen KDV lerinin iadesini talep edebileceklerdir. Stokta kalan ve ilgili dönemde teslim konusu yap›lmayan girdilere ait KDV`lerinin iadesi ise teslimin gerçekleflti¤i dönemde talep edilebilecektir. Konu ile ilgili olarak Dan›fltay 7.Dairesi 13.10.2003 tarih ve
2003/4257,2000/7733 say›l› karar›nda indirimli orana tabi temel g›da
maddesi teslimleri dolay›s›yla yükleniHakemsiz Yaz›lar
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len ancak, indirimli vergi oran› uygulamas› nedeniyle indirim yoluyla giderilemeyen katma de¤er vergilerinin,
3065 say›l› kanunun 29'uncu maddesinin 2'nci f›kras› uyar›nca iade konusu yap›labilmesi için öncelikle, katma
de¤er vergisi yüklenilen emtian›n,
vergi nispeti indirilen mamulün imalat›nda kullan›lmas› gerekti¤i; ilgili
dönemde imal edilen ekmekle ilgilendirilemeyen giderler ile dönem içerisinde imal edilen mamulün bünyesinde kullan›lmayan, stoklarda yer alan
girdiler dolay›s›yla yüklenilen vergilerin iade konusu yap›lmas›n›n mümkün bulunmad›¤›na hükmetmifltir.
• Finansal Kiralamalarda ve Okul
‹flletmeci¤inde KDV ‹adesi:
Bakanlar Kurulu Karar› ile %1 ve %8
oran›nda KDV ye tabi olan mal teslimleri ve hizmet ifalar› indirimli orana tabi mal ve hizmetlerdir. KDVK`nun
29/2.maddesi kapsam›nda iadeye
konu olacak vergi BKK ile % ve %8 olarak KDV oranlar› düflürülen tüm mal ve
hizmet teslimleri nedeniyle yüklenilen
ve indirimle giderilemeyen KDV`leridir.
‹stanbul Defterdarl›¤› 03.11.2003 tarih ve 6158 say›l› muktezas›nda ‹ç piyasadan %18 oran›nda KDV ödenerek temin edilen ürünlerin leasing
yapan banka yada finans kurumlar›na %1 KDV oran› ile sat›fl› sonucunda
ortaya ç›kan ve indirimle giderilemeyen KDV’nin KDV Kanunun 29/2.
maddesinde aç›klanan esaslar çerçevesinde iadesinin mümkün bulundu¤u belirtilmifltir.
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‹stanbul Defterdarl›¤› 21.04.2003 tarih ve 1984 say›l›
y›l› kanun hükümlerine göre ilgili Bakanl›ktan faaliyette bulunma izni alan
özel okullar ve krefllerde verilen e¤itim ve ö¤retim hizmetlerinin KDV oran›
%8 oldu¤u ve bu hizmet ifalar› sonucunda ortaya ç›kan ve indirimle giderilemeyen KDV’nin KDV Kanunun 29/2. maddesinde aç›klanan esaslar çerçevesinde iadesinin mümkün bulundu¤u belirtilmifltir.
6. SONUÇ:
%18 oran›nda KDV ödenerek temin edilen girdilerle üretilen emtialar›n %1
veya %8 oran›nda KDV tahsil edilerek sat›fla sunulmas› mükellefler üzerinde
dolayl› yönden bir finansman yükü oluflturmaktad›r. 99 Seri No.lu KDVK Genel Tebli¤inin uygulamaya sokulmas› tarihine kadar olan sürede mükellefler
üzerinde oluflan finansman yükünü bir y›l tafl›mak zorunda kalm›fllard›. Çünkü indirimli orana tabi ifllemler nedeniyle iade talebi en erken bir y›l sonra talep edilebilmekteydi. 99 Seri No.lu KDVK Genel Tebli¤i ile ayl›k mahsuben iade talep hakk› getirilerek mükellefler üzerinde dolayl› yönden oluflan finansman yükü (BKK`ca tespit edilen alt s›n›r› dikkate almazsak) azalt›lm›flt›r.
Maliye Bakanl›¤› indirimli orana tabi ifllemlerle ilgili iade uygulama esas ve
usullerini 74,76,85 ve son olarak 99 ve 100 Seri No.lu KDVK Genel Tebli¤leri ile belirlemifltir.
Biz çeflitli tebli¤lerde belirlenen indirimli orana tabi ifllemlerin iade uygulama
esas ve usullerini hem bir çal›flmada birlefltirmek hem de uygulamada tereddüde düflülen konulardaki özelge ve yarg› kararlar›n› da çal›flmam›za dâhil
ederek ayl›k ve y›ll›k bazda iade ifllemlerinin nas›l yürütülece¤ini aç›klamaya
çal›flt›k.
KAYNAKÇA
3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu
74 Seri No.lu KDVK Genel Tebli¤i
76 Seri No.lu KDVK Genel Tebli¤i
85 Seri No.lu KDVK Genel Tebli¤i
99 Seri No.lu KDVK Genel Tebli¤i
100 Seri No.lu KDVK Genel Tebli¤i
101 Seri No.lu KDVK Genel Tebli¤i
102 Seri No.lu KDVK Genel Tebli¤i
KDV Sirküleri 4
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TAPU HARÇLARINA ‹L‹fiK‹N OLARAK
GERÇEK SATIfi BEDEL‹NDEN
DAHA DÜfiÜK VERG‹ DE⁄ER‹N‹N
BEYAN ED‹LMES‹ DURUMUNDA
GER‹YE DÖNÜK TARH‹YAT VE
CEZA UYGULANAMAZ
Mahmut Tayyar ERGÜL*
1-Girifl:
ayrimenkul sektörü özellikle 2005 y›l›ndan itibaren çok büyük bir at›l›m
yapm›flt›r. Bu at›l›m›n en büyük etki özellikle 2005 y›llar›nda faiz oranlar›n›n düflmesine ba¤l› olarak konut kredi faizlerinin düflmesi ve mecliste yasalaflmas› beklenen mortgage yasa tasar›s›n›n da etkisi kaç›n›lmazd›r.

G

Gayrimenkul al›m›na iliflkin olarak tapu tescil ifllemleri s›ras›nda al›c› ve sat›c›
ad›na ayr› ayr› binde 15 oran›nda Tapu Harc› ödenmesi gerekmektedir. Her
ne kadar yasal olarak al›c› ve sat›c›n›n tapu harc› ödemesi gerekmekte birlikte yayg›n olarak yap›lan uygulamada sat›c› al›m-sat›m masraflar›n kar›flmad›¤›ndan ötürü sat›c›n›n ödemesi gereken tapu harc›da al›c› taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. Tapu ifllemleri s›ras›nda ödenmesi gereken harç tutarlar› sat›c›n›nkide dahil olmak üzere ilave bir maliyet unsuru olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu noktada daha az harç ödemek için tapu ifllemleri genellikle gerçek
al›m sat›m bedelinden daha düflük olan emlak vergi de¤eri üzerinden yap›lmaktad›r.
2-Gayrimenkul Sat›fl›nda Hangi De¤er Esas Al›nacakt›r:
Gayrimenkulün tapu ifllemleri s›ras›nda al›c› ve sat›c›lar›n ortak de¤erleri söz* Vergi Uygulama Müdür V. (Vergi Denetmeni)
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k o n u s u o l d u ¤ u n d a n , s ö z krülece¤e
o n u s uüzere
g a ,y tapu
harc›n›n vergi
rimenkulün tapu harc›na esas tutulan de¤er ile mükellef taraf›ndan beyan
de¤eri gerçek sat›fl bedelinden daha edilmifl de¤er yüksek olan› üzerinden
düflük olan “emlak vergisi de¤eri diyerek lafzi olarak mükellefin beyan
esas al›narak “daha düflük gösteril- esas›n›n geçerli olaca¤› ancak vergi
mektedir. Bunun yasal dayana¤› ise güvenlik müessesesi olarakta gay492 say›l› harçlar kanununun 63. rimnekulün vergi de¤erinin dikkate
maddesi ve bu maddeye iliflkin olarak al›naca¤› yasal hüküm alt›na al›nm›flt›r.
yay›nlanan 48 seri numaral› harçlar Sözkonusu madde ile ilgili Maliye Bakanunu genel tebli¤i oluflturmaktad›r. kanl›¤› yetkisini 48 seri numaral› harçHarçlar Kanunun 63. maddesinde lar kanunun genel tebli¤i ile kullan“Bu Kanunda sözü edilen "kay›tl› de- m›flt›r. Genel Tebli¤’in girifl bölümün¤er" veya "emlâk vergisi de¤eri" deyi- de “Bürokrasi ve k›rtasiyecili¤i art›ran
mi; 1319 say›l› Emlâk Vergisi Kanunu- ifllemlerin ay›klanmas›, etkin ve venun 29 uncu maddesine göre belirle- rimli hizmet sunulmas› ve vatandafl
nen vergi de¤erini ifade eder.
memnuniyetinin art›r›lmas› amac›yla
Tapu ve kadastro harc›, vergi de- tapu ve kadastro müdürlüklerince ya¤eri ile mükellef taraf›ndan beyan p›lan ifllemler nedeniyle tahsil edileedilmifl olan de¤erlerden yüksek cek harçlar›n emlak vergisi de¤eri
olan› üzerinden hesaplan›r.
üzerinden hesaplanmas›n›n sa¤Mükelleflerin vergi de¤erinden daha lanmas›, ayr›ca bu idarelerin ifllemledüflük beyanda bulunmalar› halinde, ri s›ras›nda do¤an vergi ve harçlar›n
harc›n hesab›nda vergi de¤eri esas kolayl›kla tahsil edilmesi amac›yla
al›n›r. Aradaki farka isabet eden afla¤›daki aç›klamalar›n yap›lmas› geharç, 213 say›l› Vergi Usul Kanununa rekli görülmüfltür.” Denilmek suretiygöre hesaplanan vergi ziya- le uygulama esaslar›n›n yasal dayana› cezas› % 25 oran›nda uygulanmak ¤› belirtilerek aç›klanm›flt›r.
suretiyle ikmalen tarh edilir.
Tebli¤in ; 1-Tapu harc› hesaplamas›nHarc›n hesab›nda(5281 say›l› Kanu- da esas al›nacak hususlar ve Bilgi Fornun 43’üncü maddesiyle de¤iflen mu ile ilgili yap›lan düzenlemeler k›smiktar) 10 Yeni Türk Liras›’na kadar m›nda
olan matrah kesirleri dikkate al›n- “mükellef ile vergi daireleri aras›nda
maz.
yaflanan tapu harc› ihtilaflar›n›n sona
Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin erdirilmesi amac›yla belediyelerce
usul ve esaslar› tespite Maliye Bakan- 1319 say›l› Emlak Vergisi Kanunu hül›¤› yetkilidir.
kümlerine göre her y›l belirlenen emSözkonu kanun maddesinden de gö- lak vergisi de¤erlerinin, belediyeler
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taraf›ndan elektronik ortamda ve eksiksiz olarak tapu dairelerine gönderilmesi uygun bulunmufltur. Tapu
harçlar› her y›l 1 Ocak tarihinden itibaren o y›l için belirlenen emlak vergisi de¤erleri esas al›narak hesaplanaca¤›ndan, emlak vergisi de¤erlerinin bu tarihten önce tapu dairelerine intikal ettirilmesi gerekmektedir.
492 say›l› Harçlar Kanununa ba¤l› (4)
say›l› tarifenin I-Tapu ifllemleri bölümünün, 3, 4, 6/a, 6/b ,6/c, 8 ,9, 12,
13/a, 13/b, 13/c, 15, 18, 19, 20/a
bentleri ile II-Kadastro ve tapulama
ifllemlerinde tapu harc›, belediyelerce tespit edilen emlak vergisi de¤eri esas al›narak hesaplanacakt›r. Bu ifllemler s›ras›nda mükellefler,
emlak vergisi de¤erinin üzerinde bir
de¤er beyan etmek istemeleri halinde, beyan edilen de¤er tapu harc›
tarhiyat›na esas al›nacakt›r.”
Tapu Harçlar› ile Harçlar Kanunun
63. maddesi ve 48 seri numaral› Tebli¤in birlikte de¤erlendirilmesi sonucunda tapu ifllemleri s›ras›nda emlak
vergisi de¤erinin gösterilmesi yeterli
olaca¤› bunun istisnas›n›n ise mükelleflerin emlak vergisi üzerinde bir de¤er beyan etmek istemeleri halinde
ortaya ç›kmaktad›r.
3-Gerçek Sat›fl Bedelinin Emlak
Vergi De¤erinden Yüksek Olmas›
Durumu:
Mükelleflerin al›m sat›m›n› yapm›fl olduklar› gayrimenkullerin tapu harc›n›
emlak de¤eri üzerinden beyan edip
Hakemsiz Yaz›lar
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ödedikten sonra , gerçek sat›fl bedelinin daha sonradan ‹hbar , Maliye
Bakanl›¤› Denetim Elemanlar› taraf›ndan tespiti vb hallerde tapu harc›na
yönelik olarak ilave tarhiyat ve ceza
gerekip gerekmedi¤i konusunda Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›n›n Samsun Vergi Dairesi Baflkanl›¤›na göndermifl oldu¤u 13.10.20006
tarih ve B.07.1G‹B.0.02.63/63733354 079870 say›l› görüflünün sonuç
paragraf›nda flöyle denilmektedir.
“ Buna göre , gayrimenkullerin devir
ve iktisab›nda harç emlak vergisi de¤eri üzerinden hesaplanacakt›r. Mükelleflerin tapuda emlak vergisi de¤erinin üzerinde bir de¤er beyan etmeleri halinde ise harç bu de¤er esas al›narak hesaplanacakt›r.
Bu nedenle , tapu harc› hesaplamas›na esas olmak üzere vergi dairesince
emlak vergisi de¤erinin tespiti ve bu
hususun beyan edilen de¤erle karfl›laflt›r›lmas› gerekmektedir.”
4-Sonuç:
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›n›n yukar›da
yer alan görüflünden de anlafl›laca¤›
üzere mükelleflerin gayrimenkul al›m
sat›m ve devirleri durumunda emlak
vergisi de¤eri üzerinden beyanda bulunmalar› durumunda daha sonra
gerçek al›m sat›m bedelinin bu de¤erden yüksek olmas› durumunda
fark tespit edilmesi halinde vergi dairelerince geriye dönük olarak vergi
tarhiyat› ve ceza uygunamayacakt›r.
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ÇEfi‹TL‹ ADLARLA ÖDENEN C‹RO
PR‹MLER‹N‹N VERG‹SEL BOYUTLARI
Fatih GÜNDÜZ*

I-G‹R‹fi

ünümüzde bir çok firma sat›fllar›n› artt›rmak amac›yla çeflitli adlar (Sat›fl Primi,Has›lat Primi, Y›l Sonu ‹skontosu) alt›nda müflterilerine ödemeler yapmaktad›rlar.Bu yap›lan ödemeler ise pazarlama stratejilerin geliflmesine ba¤l› olarak çok çeflitli hale gelmifltir.Söz konusu ödemeleri vergi
kanunlar› aç›s›ndan mükellefler birbirinden farkl› uygulamalara tabi tutmaktad›r.Bu nedenle yaz›m›z›n konusu firmalar›n sat›fllar›n› artt›rmak maksad›yla
yap›lan ödemelerinin vergi kanunlar› aç›s›ndan durumunu afla¤›daki yaz›m›zda aç›klamaya çal›flaca¤›z.

G

II-KONUYA ‹L‹fiK‹N YASAL DÜZENLEMELER
A- ‹skonto Tan›m›n›n Unsurlar›
Konunun aç›kl›¤a kavuflabilmesi aç›s›ndan Katma De¤er Vergisi Kanunun da
yer alan ‹skonto uygulamas›n› aç›klamam›z gerekmektedir. Katma De¤er
Vergisi Kanunun Matraha Dahil Olmayan Unsurlar bafll›¤› alt›nda 25. maddede “Afla¤›da yaz›l› unsurlar matraha dahil de¤ildir” fleklinde aç›klama yapt›ktan sonra ayn› maddenin a bendinde “a- bendinde Teslim ve Hizmet ifllemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ve ticari teamüllere uygun
miktardaki iskontolar” fleklinde aç›klama yapm›flt›r. Yine 26 seri nolu Katma
De¤er Vergisi Gnel Tebli¤inde konuya iliflkin olarak
“L-‹SKONTO UYGULAMASI:
1. Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayr›ca Gösterilen ‹skontolarda Durum:
Katma De¤er Vergisi Kanununun 25/a maddesinde, teslim ve hizmet
* Vergi Denetmeni (Samsun Vergi Dairesi Baflkanl›¤›) Denetim Grup Müdürlü¤ü
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ifllemlerine iliflkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda
gösterilen ticari teammüllere uygun miktardaki iskontolar›n,katma de¤er vergisi matrah›na dahil
olmayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
Buna göre; mal›n teslimine ve hizmetin yap›lmas›na iliflkin olarak
düzenlenecek faturalarda, ticari
teamüllere uygun olarak ayr›ca
gösterilen iskontolar, katma de¤er vergisi matrah›na dahil olmayacakt›r. Di¤er bir anlat›mla faturan›n düzenlenmesini gerekli k›lan ifllem ve bu iflleme ba¤l› olarak yap›lan iskontonun ayn› faturada yer almas› flart›na ba¤l› olarak iskonto, katma de¤er vergisi
matrah›nadahiledilmeyecektir.
2. Fatura ve Benzeri Belgelerde
Ayr›ca Gösterilmeyip, Y›l Sonlar›nda, Belli Bir Dönem Sonundaya
da Belli Bir Ciro Afl›ld›¤›nda ‹skontolarda Durum :
Fatura ve benzeri belgelerde ayr›ca gösterilmeyip, y›l sonralar›nda,
belli bir dönem sonunda ya da
belli bir ciro afl›ld›¤›nda (sat›fl primi, has›lat primi, y›l sonu iskontosu gibi adlarla) yap›lan ödemeler
ise katma de¤er vergisine tabi
olacakt›r. Zira, bu tür bir iskonto
do¤rudan sat›lan malla ilgili de¤ildir. Burada söz konusu olan iskonto, firman›n yapt›¤› ek bir çal›flman›n yada çaban›n sonucu
olarak do¤maktad›r. Dolay›s›yla
Hakemsiz Yaz›lar
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yap›lan ifl ana firmaya karfl› verilen bir hizmettir. Çünkü, ana firma ile sat›c› firma aras›nda düzenlenen sözleflmeye göre (yaz›l› veya sözlü), sat›c› firma sözleflmenin
hükümlerine uygun olarak belli
bir çabay› göstermifltir ki (belli bir
hizmeti vermifltir ki) ek ödemeye
(iskontoya) hak kazanm›flt›r.
Bu nedenle, yukar›da belirtilen flekilde uygulanan ve Katma De¤er
Vergisi Kanununun 4. maddesi
çerçevesinde "hizmet" kapsam›na
giren bu ifllemlere ait iskontolar,
ayn› Kanunun 1/1. maddesi uyar›nca vergiye tabi tutulacakt›r.”
fieklinde aç›klanm›flt›r.‹lgili kanun
maddesi ve tebli¤de yer alan aç›klamalar do¤rultusunda iskonto tan›m›n›n unsurlar› afla¤›daki gibi
olmas› gerekmektedir.
A-1 ‹skonto Fatura ve Benzeri
Belge Üzerinde gösterilmifl olmal›d›r.
‹skonto nun matraha dahil olmamas› söz konusu iskonto tutar›n›n faturada gösterilmesi gerekmektedir.‹skonto matraha dahil olmad›¤› için
KDV hesaplan›rken iskonto düflüldükten sonra kalan tutar üzerinden KDV
hesaplanmas› gerekmektedir.
A-2 ‹skonto Ticari Teamüllere
Uygun Yap›lmal›d›r.
‹skontonun matraha dahil olmamas›
için ticari teamüllere uygun miktarda
yap›lmal›d›r. Burada yer alan ticari
teamül kavram›n› aç›klamak çok zorKas›m
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dur. Ancak bu kavramdan anlamam›z gereken ‹skonto kullan›larak
KDV matrah›n› azaltacak muvazal› ifllemlerin engellenmeye çal›fl›lmas›
amac›yla konulmufl bir hükümdür.
Bizce bir iskontonun Ticari teamüllere uygun olup olmad›¤› tespit edilirken Mükellefin bulundu¤u sektör,yap›lan sat›flta yap›lan iskontonun di¤er
sat›fllarda ki iskonto oran›yla karfl›laflt›r›lmas› ,sat›fl›n peflin veya vadeli olmas› v.b. faktörler göz önüne al›narak de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
A-3 ‹skontonun Sadece ‹lgili Fatura
ve Benzeri Belgedeki ‹fllemle ‹lgili
Olma fiart›
‹skonto tutar›n›n matraha dahil olmamas› için mutlaka o belgede yer alan
ifllemle ilgili olmas› gerekmektedir.
Yine Katma De¤er Vergisi tebli¤inde
yer alan ve iskonto tan›m› içinde aç›klanmas›na ra¤men KDV matrah›na
dahil edilen iskonto çeflidi olan Ciro
Primlerinin çeflitleri ve KDV karfl›s›ndaki durumlar› afla¤›da aç›kland›¤› gibidir.

ro afl›ld›¤›nda (sat›fl primi, has›lat
primi, y›l sonu iskontosu gibi adlarla) yap›lan ödemeler ise katma
de¤er vergisine tabi olacakt›r. Zira, bu tür bir iskonto do¤rudan
sat›lan malla ilgili de¤ildir. Burada
söz konusu olan iskonto, firman›n
yapt›¤› ek bir çal›flman›n yada çaban›n sonucu olarak do¤maktad›r. Dolay›s›yla yap›lan ifl ana firmaya karfl› verilen bir hizmettir.
Çünkü, ana firma ile sat›c› firma
aras›nda düzenlenen sözleflmeye
göre (yaz›l› veya sözlü), sat›c› firma sözleflmenin hükümlerine uygun olarak belli bir çabay› göstermifltir ki (belli bir hizmeti vermifltir ki) ek ödemeye (iskontoya)
hak kazanm›flt›r.” fieklinde aç›klama yap›lm›flt›r. Aç›klamalardan
anlafl›laca¤› üzere Ciro Primi karfl›l›¤›nda elde edilen bedel bir hizmetin karfl›l›¤› olarak adland›r›lmaktad›r. Verilen hizmet ise sat›fllar› artt›rmak maksad›yla yap›lan
ekstra çal›flman›n karfl›l›¤› olarak
düflünülmüfltür.

B-Ciro Primi ve Çeflitlerinin KDV
Aç›s›ndan ‹ncelenmesi

1-Belirli Ciroyu Afl›nca Nakit Olarak
Çeflitli Adlar Alt›nda Yap›lan
Ödemeler:

26 nolu Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤inde Ciro Primine iliflkin flu aç›klamalara yer vermifltir. “Fatura ve
benzeri belgelerde ayr›ca gösterilmeyip, y›l sonralar›nda, belli bir
dönem sonunda ya da belli bir ci-

Baz› iflletmeler bayilerine belli ciroyu afl›nca çeflitli adlar alt›nda
ödemeler yapmaktad›rlar. Bu
ödemeler Bayilerin yapm›fl oldu¤u y›l içindeki çal›flmalar›na ba¤l›
olarak yap›lan bir ödeme oldu¤u
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için bunlar bayi aç›s›ndan hizmet
olarak de¤erlendirilip ilgili iflletmeye elde edilen prim tutar› kadar Hizmet faturas› düzenlemesi
gerekmektedir. Bu düzenlenen
Hizmet faturas› Bayi aç›s›ndan
Gelir, ödemeyi yapan iflletme aç›s›ndan ise Pazarlama sat›fl Da¤›t›m Gideri olarak gider yazarak
muhasebelefltirme yoluna gidecektir.
2- Belirli Ciroyu Afl›nca ‹lgili Bayiye
Ticari Mal Olarak Yap›lan Ödemeler:
Baz› iflletmeler bayilerine belli ciroyu afl›nca nakit vermek yerine
emtia vermektedirler burada ise
‹flletme ciroya ba¤l› olarak teslim
etti¤i emtiay› maliyet bedeliyle
bayisine fatura edecektir.‹flletme
söz konusu faturay› kay›tlar›nda
600 nolu hesaba kaydedecektir.Bayi ise ilgili iflletmeye Hizmet
Faturas› düzenleyip ilgili faturay›
Gelir kaydedecektir. ‹flletmenin
düzenledi¤i faturay› ise 153 Ticari
Mallar hesab›na kaydedecektir.
‹flletmede bayi taraf›ndan düzenlenen hizmet faturas›n› Pazarlama sat›fl da¤›t›m Giderlerinde izleyerek giderlefltirecektir.
3- Belirli Bir Ciroyu Ulaflan Bayiler
Aras›ndan Yap›lan Çekiliflle Bayilere
Bedelsiz Mal veya Hediye Verilmesi;
Firmalar toptanc› veya perakendeci
tüccarlar› daha fazla mal almaya teflHakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

vik etmek amac›yla ,belli cirolar›n veya mal miktarlar›n›n afl›lmas› flart›yla
nakden veya nakit yerine baz› mallar› bedelsiz olarak vermek suretiyle
ödüllendirmede bulunmaktad›rlar.
Ödüllendirmenin flans unsuruna ba¤l› olarak hediye çekilifli kazanan bayiye vermek suretiyle yap›lmas› halinde
de yap›lan ifllem ciro primi olarak de¤erlendirilecektir.
Verilifl yöntemi ne olursa olsun ticari
performansa dayal› olarak verilmesi
halinde elde edilen bedelsiz mallar
veya nakdi unsurlar elde edenin ticari has›lat›na intikal ettirilmesi gerekmektedir.Bu konuya iliflkin olarak D›fl
Ticaret Vergi dairesi Baflkanl›¤›n›n
25.08.1995 tarih ve 1879 say›l› muktezas› mevcuttur.
III-C‹RO PR‹M‹NDE D‹KKAT
ED‹LMES‹ GEREKEN HUSUSLAR
A- Ciro Priminde Dönemsellik ‹lkesi;
Ciro primi, belirli bir dönemde cironun afl›lmas› halinde bayiye yap›lan
bir ödemedir. Bu nedenle ciro primi
cironun afl›ld›¤› dönem kazanc›yla ilgilidir.Bu nedenle Gelir Vergisi Kanununun 1. maddesi ve 5520 say›l› Kurumlar Vergisi kanununun 6. maddesi uyar›nca dönemsellik ilkesi gere¤ince ciro primi ilgili dönem dikkate
al›narak Gelir veya Gider yaz›lmas›
gerekmektedir. Maliye idaresince Ciro Primi ilgili sat›fl dönemine çabalara
ba¤l› olarak do¤du¤u için ilgili döKas›m
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nem kay›tlar›na intikal ettirilmesi gerekti¤i görüflündedir. Örne¤in 2005
y›l› sat›fllar› için ilgili firma en geç
31.12.2005 tarihine kadar faturalafl›p 2005 y›l› kay›tlar›na intikal ettirmesi gerekmektedir. Ancak baz› mükellefler Ciro Primi faturas›n› ilgili y›l›n
kapand›ktan sonra düzenlemektedirler. Bu ise dönemsellik ilkesine ayk›r›
oldu¤u için Maliye Bankal›¤› Denetim
elemanlar›nca elefltiri konusu olmaktad›r. Bu nedenle mükellefler bu dönemsellik ilkesine uyarak ifllemlerini
yapmas› gerekmektedir.

mümkün olmad›¤›” fleklinde karar
vermifltir.Yine Dan›fltay 9. Dairenin
18.12.1997 tarih ve 3156 say›l› karar›nda y›l sonunda yap›lan iskontolar›n
Katma De¤er Vergisine Tabi olmad›¤›
hakk›ndad›r.Yine Dan›fltay 9. Dairenin 17.02.1993 tarih ve 2549 Esas
nolu karar›nda ise özet olarak Fatura
haricinde yükümlü flirkete mal›n› pazarlad›¤› firmalarca Prim, Özel ‹skonto, Ciro ‹skontosu gibi isimler alt›nda
yap›lan ödemelerin Katma De¤er
Vergisine tabi olmad›¤›na hükmetmifltir.

B- Ciro Primine ‹liflkin Mahkeme
Kararlar›;
Ciro Priminin KDV karfl›s›ndaki durumu aç›s›ndan mahkemeler genelde
Maliye idaresinin aksi yönde kararlar
vererek Ciro Priminin KDV ye tabi olmad›¤› yönündedir. Dan›fltay 7. Dairesinin 28.06.1993 tarih ve 877 Esas
Nolu Karar›n özetinde “ Emtia Sat›fl›
Süresinde Miktar› Belli Olmayan , Dönem Sonunda Toptan al›nan bir gelirin iskonto olarak kabul edilerek Katma De¤er Vergisine tabi tutulmas›n›n

IV-SONUÇ
Yukarda hem maliye idaresinin hem
yarg› kararlar›n› aç›klayarak konunun
iki kurum taraf›ndan farkl› yorumland›¤›n› belirtmek isteriz. Ancak maliye
idaresi hala 26 nolu KDV Genel Tebli¤ine göre ifllem yapmaktad›r.Ayr›ca
Ciro primi uygulamas›nda dönemsellik ilkesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler bu durumlar› bilerek bunlara göre ifllem
yapmalar›n› tavsiye ederiz.
Adres : Samsun Vergi Dairesi Baflkanl›¤›

Kas›m

-

Aral›k

Y›l: 2006 Say›: 78

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

5

mali ÇÖZÜM 225
‹SMMMO Yay›n Organ›

‹NG‹LTERE’DE KÜÇÜK VE ORTA
ÖLÇEKL‹ ‹fiLETMELERE YÖNEL‹K
VERG‹ TEfiV‹K POL‹T‹KASI
Arfl.Gör.‹dris SARISOY*

ÖZ
ngiltere’deki KOB‹’lerin önemli bir bölümü küçük ölçekli iflletmelerden
oluflmaktad›r. Bu sebeple KOB‹ politikalar›n›n temelinde küçük ölçekli iflletmeler vard›r. Bu iflletmelere yönelik politikalar Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
ile Küçük ‹flletme Birimi taraf›ndan yürütülmektedir. Bu iki kurum bu iflletmelerin daha güçlü ve rekabetçi olmas› için çal›flmalar› yürütmektedir. Geçmiflte
bafllayan ve belli alanlarda, bu program›n bir parças› olarak devam eden çal›flmalar sayesinde küçük ölçekli iflletmelere önemli vergisel avantajlar sa¤lanm›flt›r. Özellikle kurumlar vergisinde Ar&Ge ve yat›r›m teflvikleri ileri düzeydedir. Ekonomik kalk›nman›n temel gereklerinden olan teknolojik geliflmifllik ‹ngiltere’de çok önemlidir. Di¤er geliflmifl ülkelerle olan fark› kapatmak için
Ar&Ge faaliyetlerini çok kapsaml› vergi teflvikleri uygulamas› mevcuttur. Di¤er taraftan çok küçük iflletmeleri belli formalitelerden kurtarmak için belli sat›fl tutar›n›n alt›nda olan iflletmeler KDV’den muaft›r. Bu haliyle küçük ölçekli iflletmeler için KDV muafiyet s›n›r› en yüksek ülkedir. Böyle bir uygulama bu
iflletmeler bir miktarda mali bir kazan sa¤laman›n yan›nda belli idari formalite yüklerinden kurtulmufl olmaktad›r.

‹

1 – ‹NG‹LTERE’DE GENEL OLARAK KOB‹ POL‹T‹KASI VE KOB‹’LER‹N
EKONOM‹YE KATKILARI
‹ngiltere’deki iflletmelerin yaklafl›k olarak 4 milyonu (kendi hesab›na çal›flanlar da dahil) KOB‹ statüsündeki iflletmelerden oluflmaktad›r. Bu iflletmelerin
%99’unda çal›flan say›s› 50’den azd›r. Yaklafl›k olarak 2,7 milyon iflletmenin
* Marmara Üniversitesi, ‹.‹.B.F. Maliye Bölümü
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insanlar›n
ç a l › fl a n › y o k t u r . B u i fl l e t•mGiriflimci
e l e r i nolmay›
f a adüflünen
liy e t l e r i i fl l e t m e s a h i p l e r i say›s›n›
t a r a fart›rmak
›ndan yürütülmektedir (Freedman, 2003, 18). • Küçük ölçekli iflletmelerin verimliliKüçük ölçekli iflletmeler toplam çal›- ¤ini art›rmak
flanlar›n %46’s›n› istihdam etmekte• Daha çok iflletmenin kurulmas›
dirler ve finansal sektörün d›fl›nda
oluflan toplam sat›fl tutarlar›nda da Küçük ölçekli iflletmelerin finansal im%38’lik bir paylar› vard›r. Bununla kanlardan daha fazla yararlanabilmeba¤lant›l› olarak imalat sanayindeki si için hükümet baz› çal›flmalar yapüretimin %36’s› KOB‹’ler taraf›ndan m›fl ve bunlardan olumlu neticeler elgerçeklefltirilmifltir. Hem istihdam de etmifltir. Küçük ‹flletme Kredi Gahem de ekonomik faaliyetler bak›- ranti yöntemiyle sektör önemli ölçüm›ndan KOB‹’lerin ‹ngiltere ekonomi- de genifllemifltir. Toplam de¤eri 25
sinde çok önemli bir yeri vard›r milyon £’u aflan, 9 Bölgesel Risk Ser(OECD, 2005, 352). ‹ngiltere’de KO- mayesi Fonuna 140’tan fazla yat›r›m
B‹ s›n›f›na dahil iflletmelerin çok yap›lm›flt›r. (OECD, 2005, 355).
önemli bir bölümü küçük ölçekli ifllet- Küçük ölçekli iflletmeler tek sahipli,
melerden olufltu¤u için, do¤al olarak ortak ve s›n›rl› sorumlu fleklindedir.
KOB‹’lere yönelik destek ve di¤er po- Ancak s›n›rl› ortakl› uygumla çok yaylitikalar›n hedefinde de bu iflletmeler g›n de¤ildir. Bu nitelikteki iflletmeler
vard›r.
daha çok emlak yat›r›mlar›n› için risk
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n temel sermayelerini art›rmak ve baz› vergiamac› verimlili¤i ve rekabeti baflar›l› sel ayr›cal›klardan yararlanmak için
iflletmeler, dünya çap›nda bilim, tek- kurulular. 2000 y›l›nda yeni bir uynoloji ve etkin piyasa arac›l›¤›yla sa¤- gumla bafllat›lm›fl ve s›n›rl› sorumlu ifllayarak, ülke refah›n›n artt›r›lmas›d›r. letme uygulamas› S›n›rl› Sorumlu OrBu amac›n gerçeklefltirilmesiyle ilgili takl›k fleklini alm›flt›r (Freedman,
Bakanl›¤›n bütün çal›flmalar› KO- 2003, 20).
B‹’lerle ilgilidir. Devletin KOB‹ politi2 – GENEL OLARAK VERG‹ S‹STEM‹
kalar›n›n uygulanmas›nda ve desteklenmesinde Küçük ‹flletme Birimi VE POL‹T‹KASI
(Small Business Service) ile Sanayi ve 1960’l› ve 19970’li y›llarda ekonomik
Ticaret Bakanl›¤› merkezi olufltur- geliflmeyi olumsuz flekilde etkileyen
maktad›r. Ayr›ca giriflimci bir toplu- faktörlerden birinin vergi sistemi olmun oluflturulmas› için belli hedefler du¤u düflünülmüfltür. Bu dönemde
tespit edilmifltir. Bu hedefler; (OECD, vergi sisteminde de çok say›da prob2005, 352).
lem mevcuttu. Reform öncesi vergi
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sistemi gelirin yeniden da¤›t›m› için
düzenlenmifltir. Oysa bu durum çok
farkl› sektörlerde çal›flanlar için uygulanan çal›flma teflviklerini zay›flatm›flt›r. Buna ra¤men gelirin yeniden da¤›t›m›yla ilgili k›smi bir baflar› sa¤lanm›flt›r (Leibfritz, Thornton, Bibbee,
1997, 116).
‹ngiltere’deki vergi yükü, di¤er OECD
ve AB ülkeleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
orta düzeydedir. 1975 -2003 y›llar›
aras›ndaki gelifliminde de önemli bir
de¤ifliklik (1975 y›l›nda %35,3 iken
2003 y›l›nda yine %35,3’tür.) olmam›flt›r. Toplam vergi gelirleri içinde
mal ve hizmetler üzerindeki (mal ve
hizmet vergileri/toplam vergi gelirleri
oran› 2001 y›l›nda %32,7 olarak gerçekleflmifltir.) vergiler ile kurumlar
vergisinin önemli a¤›rl›¤› vard›r
(OECD, 2004).
1980’li y›llar›n bafllar›nda ‹ngiltere,
kurumlar›n ve devletin üretimde,
emek ve finansal piyasalardaki rolünü önemli ölçüde de¤ifltiren bir dizi
yap›sal reforma giriflmifltir. Vergileme
bu reformun esas›n› flekillendirmifltir.
Daha sonra yap›lan de¤ifliklikler düflük gelir grubundaki kiflilerin emek
piyasas›ndaki rekabeti art›rmas›na
odaklanm›flt›r(Leibfritz, Thornton,
Bibbee, 1997, 116).
‹ngiltere’de gelir vergisi gelir dilimi

say›s› 3’tür ve en yüksek oran
%40’t›r. Vergiden muaf olan k›s›mdan sonraki ilk 1.960 £’luk gelir için
uygulanan bafllang›ç oran› %10’dur.
2000 y›l›na kadar %23 olarak uygulanan temel oran ise %22’ye indirilmifl
ve evli çiftler için muafiyetler 6 Nisan
2000’de kald›r›lm›flt›r 1. Mortgage faiz ödemesi indirimi de 6 Nisan 2002
y›l›nda kald›r›lm›flt›r. Çal›flan aileler
için Ekim 1999 y›l›nda vergi kredisi
teflviki uygulanmaya bafllanm›flt›r. Bu
uygulaman›n amac› çal›flmay› teflvik
etmek ve düflük gelir grubundaki orta s›n›ftaki çocuklu aileleri desteklemektir (OECD, 2004).
2003 y›l›ndan bu tarafa yürürlükte
olan gelir vergisi kredi teflvikleri çal›flma ve çocuk gelir vergisi kredileridir.
Bu vergi kredisi teflviklerinin temeli ailevi flartlara ba¤l›d›r (Adam, Browne,
2006, 8).
Kurumlar vergisi ve emlak vergisinin
toplam vergi gelirleri içindeki pay› oldukça düflüktür. Bu durum kurumlar
vergisindeki genifl çapl› vergi teflviklerini, emlak vergisinde de toleransl› bir
vergileme düflüncesini yans›tmaktad›r (Joumard,2002, 8 ). Ancak kurumlar vergisi oran›n›n düflük olmas›na ra¤men bu vergiden elde edilen
gelir hem tarihi hem de uluslararas›
standartlara göre oldukça yüksektir.

1 Ancak efllerden en az biri 1935’dan önce do¤mufl ise bu muafiyetten yararlanabilmektedirler.
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Bunun sebepleri flunlard›r (Devereux,
2004, 2-4) :
• Kurumlar vergisi oran›ndaki indirimler kurumlar vergisi kanunda yap›lan de¤ifliklerle (vergi matrah›n›n –
taban›n›n geniflletilmesi) dengelenmifltir.
• Ekonomik flartlar ve di¤er faktörler
vergi oran›ndaki düflmeyi etkisiz hale
getirmifltir.
• fiirketleflmifl iflletmelerin ölçek büyüklükleri artm›flt›r.
‹ngiltere’de yerleflik iflletmeler, kamu
ortakl›klar ve ortakl›k olmayan kurumlar ülkeden ve ülke d›fl›ndan elde
etti¤i karlar, ‹ngiltere’de yerleflik olmayan iflletmelerde ise sadece ‹ngiltere’den elde etti¤i karlar kurumlar
vergisine tabidir. ‹flletmeler faaliyetleri sonucunda ortaya ç›kan zararlar›n›
gelecek kârlar›ndan süresiz olarak indirebilirler. Kurumlar vergisine tabi
karlar flirketin ticari faaliyetleri, yat›r›mlar› ve sermaye kazançlar›ndan elde etti¤i gelirlerden oluflmaktad›r.
Standart kurumlar vergisi oran›
%30’dur. Y›ll›k kar› 300.000 £’un alt›nda olan iflletmeler için kurumlar
vergisi oran› %19’dur (Chen, Lee,
Mintz, 2002).
Kurumlar vergisindeki en önemli reform 1984 y›l›nda gerçeklefltirilmifl ve
4 y›l içinde vergi oran› %52’den
%35’e indirilmifltir. 1992 y›l›nda gerçeklefltirilen reformla da büyük ifllet-
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melere verilen yat›r›m indirimleri (fabrika ve makine yat›r›mlar›ndaki) %40
olarak belirlenmifltir. 1999 y›l›nda,
Geliflmifl Kurumlar Vergisi (Bu sisteme göre bir flirket kâr paylar› üzerinden de vergi ödüyordu.) kald›r›lm›flt›r
(Devereux, 2004, 2-4).
Kurumlar vergisindeki indirim aflamal› olarak devam etmifltir. 1 Nisan
1997 y›l›nda %33’ten %31, 1 Nisan
1999 y›l›nda da %30’a indirilmifltir.
Bununla birlikte kurumlar vergisindeki çarp›kl›¤› azaltmak ve zamana uymayan s›n›rlamalar› kald›rmak için
1999 y›l›ndan bu tarafa büyük ölçekli iflletmeler için flu düzenlemeler yap›lmaktad›r (OECD. 2004):
• Kurumlar vergisi taksit ödemelerinin üç ayda bir yap›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
• Kâr paylar› üzerindeki vergi kredisi
ödemeleri kald›r›lm›flt›r.
• 1 Nisan 2002’de fikri mülkiyet haklar›, itibar ve di¤er soyut varl›klar için
oluflan maliyetlerin kurumlar vergisi
matrah›ndan indirilmesine imkân verilmifltir.
• Çifte vergilemeyle ilgili kurallar k›y›
faaliyetlerinden (off-shore) elde edilen kârlar› kapsamas› için, de¤ifltirilmifltir.
‹ngiltere Hükümetinin verimlili¤i ve
rekabeti gelifltirmek için belirledi¤i temel strateji yenili¤in teflvik edilmesidir. Di¤er sanayileflmifl ülkelerle karfl›-
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laflt›r›ld›¤›nda ‹ngiltere’nin son dönemlere kadar Ar&Ge harcamalar›/GSY‹H oran› oldukça düflüktür.
Ar&Ge harcamalar›n› art›rmak, yenili¤i kolaylaflt›rmak ve etkilemek için
Hükümet 2002 y›l›nda büyük ölçekli
iflletmeler için Ar&Ge vergi teflviki,
KOB‹’ler için de Ar&Ge vergi kredisi
teflvikleri uygulamaya bafllam›flt›r
(Gregory, Botha, 2003, 5). 1 Nisan
2002 y›l›ndan itibaren büyük ölçekli
iflletmelerin 25.000 £’u aflan Ar&Ge
harcamalar› için %125 oran›nda vergi kredisi teflviki verilmifltir. Ayr›ca Kuzey Denizi’nde yap›lan sermaye yat›r›mlar› için ilk y›l %100 muafiyet, buradan elde edilen kârlar üzerine ise
%10’luk ilave getirilmifltir. Bu uygulaman›n amac› bu bölgedeki vergi rejiminde adil gelir paylafl›m›n› art›rmak
ve uzun dönemde iflletmelerin geleceklerini planlayabilece¤i daha sa¤lam bir temel oluflturulmas›n› sa¤lamakt›r
(OECD,
2005,
122).
2004–2014 y›llar› aras›nda Ar&Ge
yat›r›mlar›/GSY‹H oran›n› %1,25’ten
%1,7’ye ç›kar›lmas› hedeflenmifltir(OECD, 2005, 19-20).
Di¤er ço¤u ülkede oldu¤u gibi ‹ngiltere’de de standart KDV oran›n
(%17,5) d›fl›nda indirilmifl ve s›f›r
oran da uygulanmaktad›r. ‹ndirilmifl
oranlar genellikle temel nitelikteki
mal ve hizmetlere uygulanmaktad›r
(Cnossen, 2001, 19-20). KDV tüm sat›fllar üzerinden al›nan bir vergi olup,
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standart oranla birlikte 1994–1995
y›llar›nda %8 indirimli oran da uygulanma¤a bafllanm›flt›r. Bu gün indirimli oran %5 olarak uygulanmaktad›r. ‹ndirimli oran›n tabi oldu¤u ürünler oldukça genifllemifltir. ‹ndirimli
oranla birlikte %0 oran da uygulanmaktad›r. Ürünlerin büyük bir bölümü ya %5 indirimli orana veya %0
oran›na tabidir(Adam, Browne,
2006, 11-13).
‹ngiltere’de sermaye kazançlar› vergisi 1965 y›l›nda uygulanma¤a bafllanm›flt›r. fiirketlerin elde ettikleri sermaye kazançlar› vergisi kurumlar vergisine tabidir. Di¤er durumlarda gelir
vergisine tabidir. Sermaye kazanc› bir
mal›n sat›n al›m›ndaki tutar ile elden
ç›kar›ld›¤›ndaki (sat›ld›¤›nda) tutar
aras›nda oluflan fark olarak ifade edilmektedir. Ancak baz› mallar›n sat›fl›ndan (oturulan evin sat›fl›, özel araçlar›n ve belli yat›r›m türleri) ortaya ç›kan fark (gelir) sermaye kazanc› vergisine tabi de¤ildir(Adam, Browne,
2006,15-16).
3 – KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL‹
‹fiLETMELERE SA⁄LANAN VERG‹
TEfiV‹KLER‹
KOB‹’ler lehine vergisel ayr›cal›klar
uygulaman›n birkaç gerekçesi vard›r.
Bu düflüncede olanlar taraf›ndan
hakl› oldu¤u savunulan gerekçeler
flunlard›r(Freedman, 2003, 14-15):
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• Piyasada ortaya ç›kan krizde küçük
ölçekteki firmalar olumsuz etkilenmektedir. Bu iflletmeler her dönemde
finansman güçlü¤ü içindedirler. Kriz
döneminde Büyük ölçekli iflletmelerin
oluflturdu¤u tekel yap›lar› sayesinde
piyasadaki güçlüklerin üzerinden gelme¤e çal›fl›rlar. Bu sebeple küçük ölçekteki iflletmelerin yat›r›mlar›n› destekleyici nitelikte genel bir vergi indirimi yap›lmas› gerekir
• Küçük ölçekte olman›n dezavantajlar› belli araçlar yard›m›yla bertaraf
edilmelidir.
• Zararlar KOB‹’leri di¤er iflletmelerden daha çok etkilemektedir. Vergiler vergiye tabi kârlar üzerinden hemen ödenmektedir. Oysa zarar durumundaki bu zarar›n indirilebilmesi
için iflletmenin yeterli miktarda kâr elde edinceye kadar beklenmektedir.
Eski iflletmeler oluflabilecek zararlar›n› yeni yat›r›mlardan hemen indirebilirler. Yeni kurulan iflletmeler için bu
çok önemli bir sorun olmaktad›r. Ayn› durum riski yüksek yat›r›mlar için
de geçerlidir. Bu sebeple yeni iflletmelerin yat›r›m harcamalar›n› veya
bu iflletmelerin yüksek büyüme dönemlerini destekleyecek nitelikte ayr›cal›klar uygulanmal›d›r.
Küçük ölçekteki iflletmelerin ekonomi için meydana getirecekleri çeflitli
faydalar nedeniyle bu iflletmelerin
devlet politikalar›yla desteklenmesi
gerekir.
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Yukar›da belirtilen gerekçelerle küçük ölçekteki iflletmelere vergisel ayr›cal›klar uygulanmas› gerekti¤ini savunanlar›n aksine, böyle bir uygulaman›n önemli sorunlar meydana getirece¤i düflüncesinde olanlar da vard›r. Bu olumsuzluklar flunlard›r(Freedman, 2003, 15-16):
• Büyüyen ve istihdama katk› yapan
iflletmeler aras›nda bir ayr›m yap›lmas› gerekmektedir. Oysa politikac›lar
genellikle küçük ölçekteki iflletmelerle ilgili konufltuklar›nda tüm küçük ölçekteki iflletmeleri kastetmektedirler.
‹flletmeler bu vergi indirimi ve muafiyetinden yararlanmak için yeniden
örgütlenmek suretiyle ölçek yap›lar›n›
bu teflvikleri alacak duruma getirirler.
Vergi teflvik faaliyetleri vergiden kaç›nma, dolay›s›yla vergi gelir kayb›yla
neticelenir.
• Vergi muafiyet ve indirimleri küçük
ölçekteki iflletmelerin temel yap›s›n›
(iflletmenin organizasyon yap›s›n›,
harcama flekillerindeki ticari kararlar›n› vb.) etkileyebilir. E¤er teflvikler belli efli¤in alt›ndaki iflletmelerle s›n›rland›r›lm›fl ise, ekonomik büyüme engellenmifl olur. Bununla birlikte küçük
ölçekteki iflletmelere verilen çok say›daki teflvikin karmafl›kl›¤› nedeniyle,
iflletmelerin basit ve do¤al sistem ile
vergilendirilmesinin daha önemli oldu¤u tart›flmal› bir konudur.
• Küçük ölçekteki iflletmelere verilen
vergi teflvikleri ve vergi indirimleri pi-
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yasa ile çeliflir ve küçük ölçekteki iflletmelere tahsis edilen kaynaklar az
etkin olursa, vergi teflvik uygulamalar› ekonomik verimsizlikle sonuçlan›r.
Bir sektör veya gruba vergi veya baflka flekilde teflvik uygulamalar›n›n gerekçesi sosyal ve politik olabilece¤i gibi ekonomik de olabilir. Ancak hangi
temelden yaklafl›l›rsa yaklafl›ls›n teflviklerin ekonomik maliyeti vard›r. Bir
sektör veya grubu korumak u¤runa
sektör veya grubun d›fl›nda kalanlar
ciddi zarar görebilir. Bu görüflü KOB‹’lere sa¤lanan vergi teflvikleri aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imizde, teflviklerin gerekçesinin ekonomik oldu¤unu görmekteyiz. Bu iflletmelerin ekonomik bak›mdan zay›flamas›, genel
ekonomik durumu derinden etkileyebilir. Böyle bir durumda vergi teflvikleriyle oluflan maliyetten daha yüksek
kay›plar ortaya ç›kabilir.
KOB‹’lerin ekonomik bak›mdan güçlü
olmas› genel olarak büyük ölçekli iflletmeleri de olumlu etkilemektedir.
Çünkü KOB‹’lerin önemli bir bölümü
büyük ölçekli iflletmelere ya girdi
üretmekte veya bu iflletmelerin ürünlerini nihai tüketiciye ulaflt›rmaktad›r.
Ancak baz› ülkeler söz konusu sak›ncalar› bir kenara b›rakmak suretiyle
KOB‹’ler için vergisel ayr›cal›klar uygulamaktad›r. Böyle bir uygulamada
ortaya ç›kacak en önemli problem iflletmelerin bu teflviklerden yararlanmak için ölçek yap›lar›n› de¤ifltirmele-
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ri ve teflvik arac› olarak etkin olmayan
yöntemlerin tercih edilmesidir. Bu ülkelerde KOB‹’lerin ekonomiye olan
katk›s› daha önemlidir.
‹flçi Partisi Yönetimi (The Labour Government) 1997 y›l›nda seçildi¤inden
bu tarafa güçlü bir biçimde küçük ölçekteki iflletmelerin vergilenmesine
odaklanm›flt›r. Bu iflletmeler ekonomik büyümenin motoru ve istihdam
kayna¤› olmalar› nedeniyle hükümetin deste¤ine mazhar olmufllard›r.
Küçük ölçekteki iflletmeler üzerindeki
yükü hafifletmek suretiyle yat›r›mlar›n ve giriflimci¤in özendirilmesi
amaçlanm›flt›r. Son dönemlerdeki
bütçeler küçük ölçekteki iflletmelerin
büyümesini engelleyici nitelikteki vergi engellerinin kald›r›lmas› ve giriflimcili¤in özendirilmesi üzerinde yo¤unlaflm›flt›r (Freedman, 2003, 22)
Küçük ölçekli iflletmelerin vergi yükünü makul duruma getirmek için kurumlar vergisinde bir tak›m de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. 1 Nisan 1997 tarihinde küçük ölçekli iflletmeler için uygulanmakta olan kurumlar vergisi oran›
%23’ten %21’e indirilmifltir. 1 Nisan
1999 tarihinde bu oran %20’ye indirilmifl (Strategy, 2001, 19) ve 1 Nisan
2000’de yeni %10’luk bafllang›ç oran› uygulanmaya bafllanm›flt›r. 1 Nisan
2002 tarihinde, küçük ölçekli iflletmeleri ve büyüyen/geliflen iflletmeleri
daha ileri düzeyde destelemek için
%20 olarak uygulanan kurumlar ver-

Kas›m

-

Aral›k

Y›l: 2006 Say›: 78

232 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

gisi oran› %19’a, bafllang›ç oran› da
%0’a indirilmifltir (OECD, 2004).
KOB‹’ler taraf›ndan yap›lan yat›r›mlar
için oldukça önemli oranda yat›r›m
indirimi uygulanmaktad›r (Chen, Lee,
Mintz, 2002, 19). KOB‹’lerin sermaye
yat›r›mlar›n› art›rmak için, ilk y›lki
%40 sermaye indirimi 2000 y›l›nda
kal›c› hale getirilmifltir. Ayr›ca küçük
ölçekli iflletmelerin bilgi ve iletiflim
teknolojileri teçhizatlar›na yat›r›m
yapmalar›n› özendirmek amac›yla ilk
y›lki kurumlar vergisinden 2000 –
2003 y›llar› aras›nda %100 indirim
imkân› sunulmufltur (OECD, 2004).
Di¤er taraftan bireyler taraf›ndan nitelikli risk fonlar›na yap›lan yat›r›mlar
için vergi teflvikleri verilmektedir
(Chen, Lee, Mintz, 2002, 19).
2000 y›l›nda KOB‹’lerin Ar&Ge harcamalar› için özel vergi indirimi (Ar&Ge
Vergi Kredileri) uygulanmaya bafllam›flt›r (2002 y›l›nda büyük ölçekli iflletmeler de bu teflvik kapsam›na al›nm›flt›r.). Bu harcamalar›n y›ll›k en az
10.000 £ olmas›(Freedman, 2003,
26) ve baflka bir fondan bu harcamalar için destek al›nmamas› gerekmektedir. Ar&Ge faaliyetlerinin ‹ngiltere’de veya ülke d›fl›nda gerçeklefltirilmesi aras›nda bir ayr›m yoktur (Sawyer, 2004,12). Ar&Ge seviyesini art›rmak amac›yla verilen vergi kredisi
teflviki KOB‹’ler taraf›ndan yap›lan

Ar&Ge harcamalar›n›n %150’si kadard›r. Büyük ölçekli iflletmelerden
farkl› olarak, Ar&Ge yat›r›m harcamas› yapan KOB‹ statüsündeki bir iflletmenin e¤er vergilenebilecek kâr›
mevcut de¤ilse, o zaman bu iflletmeye söz konusu indirim tutar› Vergi
‹daresi taraf›ndan nakit olarak ödenir(Gregory, Botha, 2003, 5).. Ödenecek bu tutar Ar&Ge harcamalar›n›n %24’üne eflittir (OECD, 2005, 126).
Y›ll›k 52.000 £’un alt›ndaki sat›fl tutarlar› 1 Nisan 2000’den itibaren
KDV’den muaft›r. Bu tutar 2006–2007
y›llar› için 61.000 £’a ç›kar›lm›flt›r. Bu
haliyle AB ülkeleri içinde küçük ölçekli iflletmeler için en yüksek KDV muafiyeti sa¤layan ülkedir. Böyle bir uygulama küçük ölçekli iflletmelerin
hem idari maliyetlerini hem de uyum
yüklerini hafifletmektedir. Ancak bu
durum s›n›r›n üzerinde kald›¤› için kay›tl› faaliyet göstermek zorunda kalan ayn› sektördeki di¤er iflletmeler
için adaletsiz bir rekabet ortam› oluflturmaktad›r. Y›ll›k sat›fl tutar›
150.000 £’un alt›nda olan küçük ölçekli iflletmeler2 için 2002 y›l›ndan
bu tarafa basitlefltirilmifl tek oranl› sistem (‹flletmenin faaliyette bulundu¤u
sanayi koluna göre %2–13,5 aras›nda de¤iflmektedir.) uygulanmaktad›r.
(Freedman, Ward, 2000, 12)

2 ‹ngiltere’de y›ll›k sat›fl tutarlar› 187.000 £’un alt›nda olan iflletmeler küçük ölçekli iflletme olarak
tan›mlanmaktad›r.
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KOB‹’lerin ‹ngiltere’de öne ç›kan en
önemli özelli¤i küçük ölçekli olmalar›d›r. Di¤er bir ifadeyle KOB‹’lerin neredeyse tamam›na yak›n› küçük ölçekli
iflletmelerden meydana gelmektedir.
Bu sebeple ‹ngiltere’de KOB‹’lere yönelik herhangi bir teflvik veya di¤er
uygulama söz konusu oldu¤unda bu
temelden hareket edilmekte, düzenlemeler buna göre yap›lmaktad›r.

göre Ar&Ge faaliyetleri bak›m›ndan
daha geride olan ‹ngiltere, bu konudaki faaliyetlerin geliflimini destekleyerek di¤er ülkelerle rekabet edebilecek duruma gelmeyi arzu etmektedir. Bu sebeple Ar&Ge faaliyetlerine
yönelik son derece kapsaml› vergisel
ayr›cal›klar tan›maktad›r. E¤er Ar&Ge
faaliyetleri KOB‹’ler taraf›ndan yürütülüyorsa, uygulanacak vergi teflvikleri daha da artmaktad›r.

Di¤er geliflmifl ülkelerde oldu¤u gibi,
‹ngiltere’de de vergi yükünün azalt›lmas› ve verginin tabana yay›lmas›na
iliflkin bir anlay›fl kendisini göstermektedir. Böyle olunca vergiler olabildi¤ince s›n›rland›rarak, herkesin vergi
ödemesi gerekmektedir. Vergisel ayr›cal›klar çok s›n›rl› say›da ve özelli¤i
gere¤i önemli olan konularda ve sektörlere sa¤lanmaktad›r. ‹ngiltere’de
KOB‹’ler ve Ar&Ge faaliyetlerine yönelik vergisel ayr›cal›klar bunlar›n en
önemlilerini oluflturmaktad›r. KOB‹’lerin ekonomiye sa¤lad›klar› katk›,
özellikle istihdama, bu gerekçeyi hakl› k›lmaktad›r. Di¤er geliflmifl ülkelere

‹ngiltere’de KOB‹’lere yönelik vergi
teflvikinin temel amac›, vergi dolay›s›yla bu iflletmelerin karfl›laflt›klar›
güçlükleri en aza indirmektir. Bu sebeple KOB‹’lerin belli s›n›rlar›n alt›nda
kalan sat›fl tutarlar›na KDV muafiyeti,
belli tutar›n alt›nda kalan karlar›na da
indirimli kurumlar vergisi oran› uygulamas›n› tercih etmifltir. Böylece bir
taraftan bu iflletmelere (vergisel aç›dan) yasal yükümlülüklerini yerine
getirirken basitlefltirme sa¤lanmakta,
di¤er taraftan söz konusu iflletmelerin vergi dolay›s›yla karfl›laflabilecekleri finansman problemine k›smi bir çözüm sunulmaktad›r.
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B‹NEK OTOMOB‹L ‹Ç‹N ÖDENEN
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ VE ÖZEL
TÜKET‹M VERG‹S‹N‹N SERBEST
MESLEK KAZANCINA ETK‹S‹
Serdar AYTEK‹N*

G‹R‹fi
ürk Vergi Sistemi genel olarak gelir, harcama ve servet üzerinden al›nan
vergileri içeren bir sisteme sahiptir. Harcamalar üzerinden al›nan vergilerin en önemli kalemini Katma De¤er Vergisi (KDV) oluflturmaktad›r. Özel
Tüketim Vergisi (ÖTV) ise harcamalar üzerinden al›nan ikincil öneme sahip
vergilerden biridir. Harcamalar üzerinden al›nan Katma De¤er Vergisinin ve
Özel Tüketim Vergisinin genel özelliklerini belirttikten sonra Serbest meslek
kazanc› ile ba¤lant›s›n› kurmam›z gerekmektedir.
‹lk olarak Katma De¤er Vergisinin genel özelliklerini belirtelim. Katma de¤er
vergisinin belli bafll› özelli¤i indirim mekanizmas›na sahip olmas›d›r. Nihai tüketiciye kadar olan tüm aflamalarda katma de¤er vergisi al›nmakta, fakat
her bir aflamada hesaplanan katma de¤er vergisinden bir önceki aflaman›n
vergisi düflülmekte kalan de¤er Devlet Hazinesine intikal ettirilmektedir. ‹ndirim mekanizmas›na sahip olmas› sayesinde bir mal veya hizmet üzerindeki
vergi yükü el de¤ifltirme safhalar›n›n say›s›ndan etkilenmemektedir. Nihai tüketicide kalan vergi yükü intikal ettirilen bedel ile vergi oran›n›n çarp›m›
kadar olmaktad›r.Bu sayede vergiden vergi al›nmas› ve her aflamada al›nan
verginin mal ve hizmetin bünyesinde kalmas› ile o mal veya hizmet üzerine
a¤›r bir vergi yükü yüklenmesi önlenmekte ayn› tip mal ve hizmetlerin ayn›
vergi yükünü tafl›mas› sa¤lanm›fl olmaktad›r. Gelir vergisi mükelleflerinin fa-

T

* Vergi Denetmen Yard›mc›s›
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a l i y e t l e r i a ç › s › n d a n K D V ÖTV
’ i n iuygulama
a ç › k l aaç›s›ndan
yaKDV'ne pacak olursak; Mükellefler, vergiye tabi ralellik göstermektedir.ÖTV Kanunuifllemler di¤er bir anlamda mal ve hiz- nun birçok maddesinde de aleni olamet teslim bedelleri üzerinden he- rak KDV Kanununa gönderme yap›lsaplad›klar› KDV üzerinden, kendileri- maktad›r. KDV ve ÖTV’nin en önemne yap›lan teslim ve hizmetler dolay- li benzerliklerinden birisi her iki vergis›yla fatura ve benzeri belgelerde nin de indirim mekanizmas›na sahip
gösterilen katma de¤er vergisini indi- olmas›d›r.Her iki vergi türünde genel
rim konusu yapabilmektedirler. Yuka- olarak indirim mekanizmas› yer alr›da anlat›lan temel mekanizman›n makla birlikte, ÖTV’nin kendine has
aksine baz› hallerde yüklenilen bir çok unsurlar› KDV’den ayr›lmakKDV’nin hesaplanan KDV’den indiril- tad›r. KDV’den ayr›lan yanlar›ndan bimesine izin verilmemektedir. Katma ri tek aflamada ve bir kez al›nmas›d›r.
de¤er vergisinin indiriminin mümkün ÖTV, Kanuna ekli I,II,III ve IV say›l› lisolmad›¤› durumlar, Katma De¤er telerde yer alan mal yada mal gruplaVergisi Kanununun (KDVK) 30. mad- r›n›n teslimi üzerinden al›nmaktad›r.
desinde belirtilmifltir. KDVK’nun Kanuna ekli II say›l› listede genel ola30/b maddesinde ise binek otomo- rak motorlu tafl›tlar yer almaktad›r. II
biller için ödenen katma de¤erin indi- say›l› listede yer alan motorlu tafl›tlarrim konusu yap›lamayaca¤› belirtil- dan binek otomobillerin ilk iktisab›mifltir.
n›n da ÖTV’nin konusuna girdi¤i ka‹kinci olarak ÖTV’nin genel özellikleri- nun metninde aç›kça belirtilmifltir.
ni ele alal›m.Harcamalar üzerinden Serbest meslek kazanc› ile KDV ve
ÖTV, 4760 say›l› kanunla 1 01.08.2002 ÖTV aras›ndaki ba¤lant›y› kurmak
tarihinden itibaren Türk Vergi Siste- aç›s›ndan, Gelir Vergisi Kanunu’nun
minde uygulamaya konulmufltur. (GVK) ilgili maddelerine göre konuyu
Özel Tüketim Vergisi sayesinde farkl› aç›klayal›m. Serbest meslek erbab›n›n
kanunlar kapsam›nda yer alan 16 elde etti¤i gelirler genel tan›m olarak
adet vergi, fon, harç ve pay yürürlü- serbest meslek kazanc› olarak vergilükten kald›r›lm›fl ve kald›r›lan bu ma- lendirilmektedir. Serbest meslek erli yükümlülükler ÖTV çat›s› alt›nda bab›n›n kazanc›n›n tespitinde indirim
birlefltirilerek vergi sistemimizde da¤›- konusu yap›lacak giderler ise
n›kl›k giderilerek basitlik sa¤lanm›flt›r. GVK’nun 68’inci maddesinde say›lm›flt›r. Söz konusu kanun metninin 4
1 12.06.2002 tarih ve 24783 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r.
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maddesinde mesleki faaliyette kullan›lan ve envantere dahil tafl›tlar için
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
ayr›lan amortismanlar›n indirim konusu yap›labilece¤i belirtilmifltir. Kanunda söz konusu tafl›tlar›n amortismanlar›n›n indirim konusu yap›labilece¤i
belirtilmifl tafl›tlar ile ilgili ödenen
KDV ve ÖTV gibi giderlerden bahsetmemifltir.
Yukar›da belirtti¤imiz nedenle bu çal›flmada genel olarak serbest meslek
erbab›n›n sat›n ald›¤› binek otomobiller için ödedi¤i KDV ve ÖTV’nin serbest meslek kazan›c›na etkisi GVK,
KDVK, ÖTV ve Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri uyar›nca, Maliye Bakanl›¤› Özelgeleri ile Dan›fltay Kararlar› ›fl›¤›nda ayr›nt›l› olarak aç›klanacakt›r. Konuyu tam olarak anlayabilmek amac›yla ilk olarak
Serbest meslek kazanc›n›n tespitini
aç›klayal›m.
I.SERBEST MESLEK KAZANCININ
TESP‹T‹
Gelir Vergisi mükelleflerinden biri
olan Serbest Meslek Erbab›n›n kazanc› GVK’nun 65’inci maddesinde tan›mlanm›flt›r. GVK 65’nci maddesinde serbest meslek kazanc›n›n bir
hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karfl›l›¤› olarak tahsil
edilen para ve ay›nlar ve di¤er suretlerle sa¤lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu
faaliyet dolay›s›yla yap›lan giderHakemsiz Yaz›lar
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ler indirildikten sonra kalan fark
oldu¤u belirtilmifltir.
Serbest Meslek kazanc›, tahsil olunan has›lattan yap›lan giderlerin düflülmesi suretiyle gerçek usulde tespit edilmektedir. Serbest meslek kazanc› VUK’nun 210’uncu maddesi
uyar›nca serbest meslek kazanç
defteri üzerinden tespit edilmektedir. Söz konusu madde uyar›nca defterin sol taraf›na giderler, sa¤ taraf›na da gelirler tarih s›ras›na göre kaydedilmekte ve aradaki fark serbest
meslek kazanc› olmaktad›r.
GVK’nun 67’nci maddesinde ise yapm›fl olduklar› faaliyetleri serbest meslek faaliyeti say›lan flirketlerin de mesleki kazançlar›n› serbest meslek kazanç defteri üzerinden tespit edecekleri, bu flirketlerin bilanço esas›na göre tuttuklar› defterlerin de serbest
meslek kazanç defteri yerine geçece¤i belirtilmifltir. Vergi Usul Kanunu’nun 210 ve 212’inci maddelerinde söz konusu flirketlerin bilanço
esas›na göre tuttuklar› defterler ile
noterler ve noterlik görevini ifa ile
mükellef olanlar›n ve borsa acentelerinin tuttuklar› resmi defterlerin de
serbest meslek kazanç defteri yerine
geçece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Ar›zi olarak serbest meslek faaliyetinde bulunan serbest meslek erbab› ile
GVK’nun 18’inci maddesi kapsam›nda gelir vergisinden istisna edilen telif hakk› ve ihtira berat› kazanc› elde
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edenlerin, eserlerini sadece GVK’nun
94’üncü maddesinde belirtilen kifli
veya kurumlara teslim etmeleri durumunda defter tasdik ettirme ve tutma ile belge düzenleme zorunluluklar› bulunmamaktad›r. Örne¤in; Müellif, mütercim, heykelt›rafl, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programc›s›
ve mucitlerin ve bunlar›n kanuni mirasç›lar›n›n fliir, hikaye, roman, makale, bilimsel araflt›rma ve incelemeleri,
bilgisayar yaz›l›m›, röportaj, karikatür, foto¤raf, film, video band, radyo
ve televizyon senaryo ve oyunu gibi
eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve
Internet ortam›, radyo, televizyon ve
videoda yay›nlamak veya kitap, CD,
disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlar›n› satmak
veya bunlar üzerindeki mevcut haklar›n› devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri has›lat Gelir Vergisinden istisna oldu¤undan bu
kifliler serbest meslek kazanç defteri
tutmak zorunda de¤ildir.
Serbest meslek kazançlar›n›n tespitinde has›lattan indirilecek giderler
GVK’nun 68’inci maddesinde bentler
halinde aç›klanm›flt›r. Söz konusu
madde 5035 say›l› Kanun’la
01.01.2004 tarihinden geçerli olmak
üzere yeniden düzenlenmifltir.
GVK’nun 68/4 maddesinde ise Mesleki faaliyette kullan›lan tesisat,
demirbafl eflya ve envantere dahil
tafl›tlar için VUK’nun ilgili hüküm-
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lerine göre ayr›lan amortismanlar
kazanc›n tespitinde has›lattan indirilebilece¤i
belirtilmifltir.
01.01.2004 tarihinden sonra iktisap
edilen amortismana tabi iktisadi k›ymetler için Maliye Bakanl›¤›’nca ilan
edilecek amortisman oranlar› esas al›nacakt›r.
Kanun metninde belirtildi¤i üzere tafl›tlar›n amortismanlar›n›n indirim konusu yap›labilmesinin ön koflulu envantere al›nm›fl olmalar›d›r. Serbest
meslek erbab› için envantere alma
VUK’nun 189, 211’inci maddeleri ile
221 s›ra numaral› GVK’nun genel
tebli¤inde aç›kland›¤› flekilde yap›lmal›d›r. Envantere alma; envanter
defterine kay›t, özel bir amortisman
defterine kay›t, amortisman listesinde gösterme veya serbest meslek kazanç defterinin ayr› bir yerinde gösterme fleklinde gerçeklefltirilmektedir. Söz konusu flekillerden biri ile envantere al›nmayan tesisat ve demirbafl eflya ve tafl›tlar üzerinden amortisman ayr›lmas› mümkün de¤ildir.
Ayr›ca serbest meslek erbab›, binek
otomobillerin envantere dahil edildi¤i
hesap dönemi için ay kesri tam say›lmak suretiyle kalan ay süresi kadar
(k›st) amortisman ay›rabilecektir.Örne¤in; 15.Temmuz 2006 tarihinde binek otomobil alan serbest meslek erbab› 2006 takvim y›l› için y›ll›k olarak
hesaplad›¤› amortisman›n yar› tutar›n› 2006 takvim y›l› kazanc›ndan indi-
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rebilecektir.Temmuz ay›n›n bafllang›c›ndan Aral›k ay›n›n sonuna kadar
olan 6 ayl›k süre amortisman hesaplamas›nda dikkate al›nacakt›r. Baflka
bir anlamda 15 Temmuz 2006 tarihinde otomobili almas›na ra¤men,
Temmuz ay›n›n tamam› için hesaplanan amortisman 2006 takvim y›l› kazanc›ndan indirim konusu yap›labilecektir.
Serbest meslek erbab›, serbest meslek faaliyetini icra ederken kulland›¤›
tafl›tlar›n amortismanlar› yan› s›ra bu
araçlar›n akaryak›t, bak›m, onar›m ve
sigorta gibi giderlerini has›latlar›ndan
gider olarak indirebilmektedir. Ancak, bu tafl›tlar›n motorlu tafl›tlar vergisi (MTV) Motorlu Tafl›tlar Vergisi
Kanununun 14’üncü maddesi uyar›nca gider olarak dikkate al›namamaktad›r. Ayr›ca bu tür giderlerin has›lattan indirilebilmesi için söz konusu tafl›tlar›n kiralanm›fl veya yukar›da belirtti¤imiz gibi envantere dahil olmas›
gerekmektedir. Serbest meslek mensuplar›n›n ifllerinde kulland›klar› halde, envanterlerine dahil etmedikleri
binek otomobillerinin giderlerini has›latlar›ndan indirmeleri ve bu otomobilleri amortismana tabi tutmalar›
mümkün de¤ildir. Envantere dahil olmas› bir flekil flart› de¤il zorunluluk
arz eden bir ön kofluldur.
GVK’da serbest meslek kazanc›ndan
genel olarak tafl›tlar›n envantere dahil olmas› kofluluyla amortisman gi-
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derlerinin indirim konusu yap›labilece¤i belirtilmifl KDV konusunda tam
bir aç›kl›k kazand›r›lmam›flt›r. Serbest
meslek erbab›n›n sat›n ald›¤› otomobili için ödedi¤i KDV’nin kazanca etkisini anlayabilmek amac›yla KDV ilgili maddeleri aç›s›ndan konuyu inceleyelim.
II.B‹NEK OTOMOB‹LLERE A‹T
KDV’N‹N SERBEST MESLEK
KAZANCINA ETK‹S‹
Binek otomobillere ait KDV’nin serbest meslek kazanc›na etkisi konusuna gelmeden önce binek otomobil
kavram›n›n aç›klanmas› konuya aç›kl›k kazand›rmakta yard›mc› olacakt›r.
Vergi mevzuat›m›zdaki tariflerde binek otomobil kavram› tam olarak
aç›kl›¤a kavuflturulmam›flt›r. Bununla
birlikte Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde otomobilin tan›m› yap›lm›flt›r. Buna göre; “Otomobil: yap›s› itibariyle, sürücüsü
dahil en çok sekiz oturma yeri
olan ve insan tafl›mak için imal
edilmifl bulunan motorlu araçt›r. ”
Kanun metninde görüldü¤ü üzere
otomobil kavram›n›n en önemli özelli¤i insan tafl›ma için imal edilmifl olmas›d›r.
Binek otomobil kavram› ile KDV aras›nda ba¤lant›y› kurmak aç›s›ndan
öncelikle “indirilecek KDV” konusunu aç›kl›¤a kavufltural›m. KDVK’nun
29. maddesinde, “mükelleflerin,
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yapt›klar› vergiye tabi ifllemler
üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinden faaliyetlerine iliflkin olarak kendilerine yap›lan teslim ve hizmetler dolay›s›yla hesaplanarak düzenlenen fatura ve
benzeri vesikalarda gösterilen
katma de¤er vergisini veyahut ithal ettikleri mal ve hizmetler dolay›s›yla ödedikleri katma de¤er
vergisini indirebilecekleri” belirtilmifltir. KDVK’nun 34 maddesinde ise
mükelleflerin KDV’ini indirim konusu
yapabilmeleri için, al›fl faturas› veya
benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayr›ca gösterilmeleri ve
bu vesikalar›n kanunî defterlere kaydedilmesinin flart oldu¤u belirtilmifltir. Baflka bir anlamda mükellef ifli ile
ilgili olarak sat›n ald›¤› veya ithal etti¤i mallar veyahut yapt›rd›¤› hizmetler
dolay›s›yla borçland›¤› veya ödedi¤i
vergiyi, teslim etti¤i mallar veya yapt›¤› hizmetler dolay›s›yla müflterilerden ald›¤› veya alacakl› oldu¤u katma de¤er vergisinden indirecek ve
aradaki fark› vergi dairesine yat›racakt›r. Mükellefin indirim konusu
yapt›¤› vergi ise daha önceki aflamada vergi dairesine intikal ettirilmifl
olacakt›r.
KDVK’nun indirim mekanizmas› bütün ifllemler için gerçekleflmemekte
mekanizman›n uygulanmad›¤› baz›
haller bulunmaktad›r. Söz konusu
durumlar KDVK’nun 30’uncu madde-
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sinde dört bent halinde aç›klanm›flt›r.
KDVK’nun 30 maddesinde bulunan
vergilerin mükellefin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplanan katma
de¤er vergisinden indirilemeyece¤i
belirtilmifl b bendinde ise binek otomobiller ile ilgili indirim konusu yap›lamayan KDV’den bahsedilmifltir.
Madde metninde; “Faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas› veya çeflitli
flekillerde iflletilmesi olanlar›n bu
amaçla kulland›klar› hariç olmak
üzere iflletmelere ait binek otomobillerinin al›fl vesikalar›nda
gösterilen katma de¤er vergisi
indirim konusu yap›lmaz” fleklinde
ifade edilmifltir. Kanun metninde binek otomobillere ait katma de¤er
vergisini kimin indiremeyece¤i belirtilirken, ayn› zamanda kimin indirebilece¤ini de aç›klam›fl olmaktad›r. Buna
göre, faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerin kiralanmas›
veya çeflitli flekillerde iflletilmesi ifliyle
u¤raflanlar, binek otomobillerin al›fl
vesikalar›nda gösterilen katma de¤er
vergisini hesaplanan katma de¤er
vergisinden indirim konusu yapabileceklerdir. Konu hakk›nda verilen farkl› özelgelerde çeflitli flekillerde iflletilmesinden ne anlafl›lmas› gerekti¤i ve
kimlerin indirim konusu yapabilece¤i
flu flekilde aç›klanm›flt›r.
“Madde hükmünde belirtilen “çeflitli flekillerde iflletilmesi” ifade-
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sinden kas›t, binek otomobilinin
fiilen bir iktisadi iflletme oluflturmas›d›r. Örne¤in, vas›ta kiralama
ifllemleri ve özel sürücü kurslar›nda kullan›lmak üzere sat›n al›nan
binek otomobillerinin durumu bu
kapsamdad›r.”(Maliye Bakanl›¤›
Özelgesi, 47599, 1993)
“Sürücü kurslar›nda iflletme faaliyeti
binek otomobilleri ile sürdürüldü¤ünden, otomobillerin iktisab› dolay›s›yla
yüklenilen vergilerin indirilmesi gerekir. Ancak sürücü adaylar›n›n e¤itiminde kullan›lmay›p iflletme ihtiyaçlar› için iktisap edilen binek otomobillerine ait vergilerin indirim konusu yap›lamayaca¤› tabiidir.”( Maliye Bakanl›¤› Özelgesi, 41372, 1992)
Kanun metninden anlafl›ld›¤› üzere
otomobillerin al›fl vesikalar›nda gösterilen KDV kanunda belirlenmifl kifliler ve kurulufllar taraf›ndan indirim
konusu yap›labilmekte bunlar aras›nda serbest meslek erbab› gerek faaliyeti gerekse kazanc› yönünden yer
almamaktad›r.
Bu durumda serbest meslek erbab›
say›lan kiflilerin indirimi mümkün olmayan katma de¤er vergisini ne flekilde kay›t edecekleri önem kazanmaktad›r. Vergi uygulamas›nda binek otomobillerinin al›m› s›ras›nda
yüklenilen fakat Kanun’un 30/b
maddesi gere¤i indirim konusu yap›lamayan bu KDV’lerin, do¤rudan gider mi yaz›laca¤›, yoksa maliyet un-
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suru olarak m› dikkate al›naca¤› hususunda tereddütlerle karfl›lafl›lmaktad›r. Serbest meslek erbab›n›n sat›n
ald›¤› otomobil için ödedi¤i katma
de¤er vergisinin gider veya maliyet
unsurlar›ndan hangisini kullanabilece¤ini aç›klamak bak›m›ndan 23 seri
numaral› KDV genel tebli¤ine ve
KDVK’nun 58. maddesine bakmam›z
gerekmektedir.
KDVK’ 58.maddesinde “Mükellefin
vergiye tabi ifllemleri üzerinden
hesaplanan Katma De¤er Vergisi
ile mükellefçe indirilebilecek Katma De¤er Vergisi, gelir ve kurumlar vergisi matrahlar›n›n tespitinde gider olarak kabul edilmez.”
fleklinde ifade edilmifltir. Bu düzenlemenin amac›, indirim mekanizmas›
nedeniyle mükellefin üzerinde kalmayan verginin, gider olarak dikkate
al›nmas›n› önlemektedir. Maddenin
mevhum-u muhalifinden ise gelir ve
kurumlar vergisi aç›s›ndan kazanc›n
tespitinde indirimi kabul edilmeyen
giderler dolay›s›yla ödenen katma de¤er vergisi d›fl›ndaki indirilemeyen
katma de¤er vergisinin gider olarak dikkate al›nabilece¤i sonucu ç›kmaktad›r. Bu nedenle serbest meslek
erbab›n›n faaliyetinde kullanmak
amac›yla sat›n ald›¤› otomobil için
al›fl vesikalar›nda gösterilen KDV’ni
gider olarak dikkate alabilece¤i sonucuna varmaktay›z.
Maliye Bakanl›¤›n›n yay›nlam›fl oldu-
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¤u 23 Seri no’lu KDV genel tebli¤inin
(I) bölümünde ise, mükelleflerin iflletme amac› d›fl›nda iktisap ettikleri binek otomobillerinin al›m› s›ras›nda
ödedikleri ve kanun gere¤i indirimi
mümkün olmayan KDV’nin Gelir ve
Kurumlar Vergisi Kanunlar› çerçevesinde iflin mahiyetine göre gider
veya maliyet unsuru olarak dikkate
al›nabilece¤i aç›klanm›flt›r. Ayn› tebli¤de, bu uygulaman›n binek otomobili iflletmecili¤i ile u¤raflan mükelleflerin iflletme amac› d›fl›nda sat›n ald›klar› binek otomobilleri için de geçerli oldu¤u belirtilmifltir.
Vergi idaresi, binek otomobiller için
ödenen KDV’nin gider veya maliyet
yaz›lmas› konusunda mükelleflerin
seçimlik bir hak sahibi olduklar›n› bu
konu hakk›nda verilen çeflitli özelgelerinde aç›klam›flt›r. Konu hakk›nda
verilen bir özelge konuyu tam olarak
aç›klamas› bak›m›ndan örnek teflkil
etmektedir.
“3065 say›l› Katma De¤er Vergisi
Kanunu’nun 30/b maddesine göre, faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas› veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olanlar›n bu amaçla kulland›klar› hariç olmak üzere iflletmelere ait binek otomobillerinin
al›fl vesikalar›nda gösterilen veya
bu mal ve hizmetlerin maliyetleri
içinde yer alan Katma De¤er Vergisi hesaplanan katma de¤er vergisinden indirilemez.
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23 Seri no’lu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤i’nin I bölümünde indirim konusu yap›lamayan bu
verginin Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar› çerçevesinde iflin mahiyetine göre gider veya maliyet
unsuru olarak dikkate al›nabilece¤i belirtilmifltir.Öte yandan, 213
say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 269.
maddesinde gayrimenkuller gibi
tafl›tlar›n da maliyet bedeliyle de¤erlenece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. Ayn› Kanun’un 270. maddesinde ise “Gayrimenkullerde, maliyet bedeline sat›n alma bedelinden baflka, afla¤›da yaz›l› giderler
girer…. Noter, mahkeme, k›ymet
takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Al›m ve Tafl›t
Al›m Vergilerini maliyet bedeline
ithal etmekte veya genel giderler
aras›nda göstermekte mükellefler
serbesttirler.” denilmektedir.
Buna göre, tafl›tlar›n maliyet bedeliyle de¤erlendirilmesi sonucunda Tafl›t Al›m Vergilerinin maliyet bedeline eklenmesi veya genel giderler aras›nda gösterilmesinde mükelleflere ihtiyarilik tan›nm›flt›r. Bu nedenle, binek otomobillerine ait indirilemeyen katma de¤er vergisinin do¤rudan gider veya maliyet unsuru olarak
de¤erlendirilmesinde kanunen
bir sak›nca bulunmamaktad›r.”(
Maliye Bakanl›¤› Özelgesi, 29609,
2000)
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Serbest meslek erbab›n›n indirim konusu yapamad›¤› katma de¤er vergisinde seçimlik bir hak sahibi oldu¤u
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan verilen
bir özelgede özetle flu flekilde ifade
edilmifltir.“Serbest meslek erbab›
taraf›ndan iktisap edilen binek
otomobillerinin al›fl belgelerinde
gösterilen KDV’nin indiriminin
mümkün olmad›¤›, indirilemeyen
bu verginin otonun maliyet bedeline ilave edilerek amortisman
ay›rmak suretiyle gider kaydedilebilece¤i gibi, ilgili dönemde
GVK’nun 68’inci maddesine göre
gider olarak da dikkatte al›nabilece¤i” (Maliye Bakanl›¤› Özelgesi,
16814, 2000)
Aç›klamalardan anlafl›ld›¤› üzere; Serbest Meslek Erbab›, kazanc›n tespitinde binek otomobil için ödemifl oldu¤u katma de¤er vergisinde seçimlik bir hakka sahiptir. Seçimini gider
yönünde kullanmas› durumunda
ödedi¤i katma de¤er vergisini giderleri aras›nda gösterecek ve binek otomobili sat›n ald›¤› takvim y›l› elde etti¤i kazanc›ndan indirim konusu yapabilecektir. Binek otomobilin maliyetine ilave edilmesi durumunda ise
amortisman yoluyla indirim konusu
yapacak ve birden fazla y›lda amortisman yoluyla gider olarak indirebilecektir. Mükellefin seçimlik hak sahibi
olmas›na ra¤men gider olarak kay›tlar›na almas› durumunda vergi avantaj›ndan yararlanmas› k›sa bir süreçte
Hakemsiz Yaz›lar
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gerçekleflece¤i için mükellefin lehine
bir durum söz konusu olaca¤› kanaatindeyiz.
III.B‹NEK OTOMOB‹LLER‹N SATIN
ALINMASINA ‹L‹fiK‹N OLARAK
ÖDENEN ÖTV’N‹N SERBEST
MESLEK KAZANCINA ETK‹S‹
Özel Tüketim Vergisi Kanununun birinci maddesinde ÖTV’nin konusu
aç›klanm›flt›r. ÖTV’nin konusunu kanuna ekli listede yer alan I,II,III,IV say›l› listedeki mallar›n genel olarak
imalatç›lar› ve ithalatç›lar› taraf›ndan
teslimi, ilk iktisab› veya ithali oluflturmaktad›r. Konumuz aç›s›ndan önemli olan motorlu tafl›tlar ve araçlar II say›l› listede yer almaktad›r. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 Seri no’lu
genel tebli¤inde genel olarak belirtildi¤i üzere; II say›l› listede, ÖTV Kanununun yürürlü¤e girmesinden önce
ilk iktisaplar›nda tafl›t al›m vergisi ve
ek tafl›t al›m vergisi uygulanan motorlu tafl›tlar (traktör hariç) ile an›lan
vergilere tabi olmamakla birlikte bu
Kanunun yürürlü¤e girmesinden önce yükseltilmifl oranda katma de¤er
vergisi uygulanan tafl›tlar yer almaktad›r. Bu araçlar›n aksam ve parçalar›
ise ÖTV’ye tabi de¤ildir.
Söz konusu tebli¤de belirtildi¤i üzere
listede yer alan motorlu tafl›t araçlar›,
kay›t ve tescile tabi olanlar ile kay›t ve
tescile tabi olmayanlar fleklinde iki
gruba ayr›lmaktad›r. Binek otomobiller II say›l› listede motorlu tafl›tlardan
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k a y › t v e t e s c i l e t a b i o l a nmakta
l a r ve
s › vergi
n › f l yükü
a m abu
- kifli üzerinde
al›s › n d a y e r a l m a k t a d › r . B i nkalmaktad›r.
e k o t o mÖTV
o b i l hesaplanarak
sat›fla kol e r i n i l k i k t i s a b › n › n Ö T Vnan
’ y ebirtotomobilin
a b i o l myeniden
as › n e d e n i y l e i l k i k t i s a b knu
a v edilmesi
r a m › tyada
a n › genifl
m - anlamda el
lanm›flt›r. “ilk iktisab” tan›m olarak de¤ifltirmesi halinde ÖTV hesaplanII say›l› listede yer alan mallardan Tür- mamaktad›r. Özel Tüketim Vergisi
kiye’de kay›t ve tescil edilmemifl olan- Kanunu’nun 11’inci maddesinde belar›n kullan›lmak üzere ithali veya lirtildi¤i üzere ÖTV matrah› KDV matmotorlu araç ticareti yapanlardan ya rah›n› teflkil eden unsurlardan oluflda müzayede yoluyla sat›fl›n› gerçek- maktad›r. Ayr›ca KDVK’nun 24’üncü
lefltirenlerden iktisab›n› ifade etmek- maddesi uyar›nca KDV matrah›na hetedir. Kök sözcük olan iktisap keli- saplanan ÖTV’de dahildir. ÖTV Kanumesinin sözlük anlam› edinim, edin- nunun 15’inci. maddesi hükmü gereme, hak etme, hak kazanma, kazan- ¤i vergiye tabi ifllemlerde ÖTV, fatuma baflka bir anlamda sat›n al›nmas› rada ayr›ca gösterilmesi bir zorunlufleklindedir. Ayr›ca Türkiye’de kay›t luk olsa da uygulamada ÖTV otomove tescil edilmemifl olan II say›l› liste- bilin maliyeti dolay›s›yla fiyat› içerisindeki mallar›n motorlu araç ticareti ya- de yer almakta nihai kullan›c›ya/tükepanlar taraf›ndan kullan›lmaya bafl- ticiye aktar›lmakta ve onun üzerinde
lanmas›, aktife al›nmas› veya adlar›na yük olarak kalmaktad›r.
kay›t ve tescil ettirilmesi de ilk iktisap Özel Tüketim Vergisinde sorunlardan
olarak tebli¤de tan›mlanm›flt›r. Kay›t birisi nihai kullan›c›n›n veya tüketicive Tescil ise, motorlu kara tafl›tlar›- nin gelir veya kurumlar vergisi mükeln›n Karayollar› Trafik Kanunu ile Ka- lefi olmas› durumunda ödenen
rayollar› Trafik Yönetmeli¤i hükümle- ÖTV’nin gider mi yoksa maliyet unrine göre ilgili kurumlar taraf›ndan suru olarak m› de¤erlenece¤idir. Kakay›t ve tescil edilmesi olarak tan›m- nun metni ve yorumu uyar›nca söz
lanm›flt›r.
konusu sorun tereddütlere sebep olBinek otomobillerde genel olarak ver- maktad›r.
giyi do¤uran olay, otomobilin kullan›- Bu nedenle gelir vergisi mükelleflerinc›ya teslimi ile fakat kay›t ve tescilden den biri olan Serbest Meslek Erbaönce do¤maktad›r. Kay›t ve tescil b›’n›n binek otomobilini sat›n al›rken
edilmeden önce ÖTV’nin ödenmesi ödedi¤i ÖTV’ni gider olarak m› yoksa
gerekmekte baflka bir anlamda binek maliyet unsuru olarak m› kazanc›notomobil kimin ad›na trafi¤e tescil dan indirim konusu yapabilece¤i de
ediliyorsa ise ÖTV mükellefi bu kifli ol- bu anlamda bir sorundur. Gider veya
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maliyet olarak giderleri aras›nda yer
almas› kay›tlarda ve kazanç tespitinde farkl›l›klara neden olacakt›r. Bu gibi sebeplerden ötürü söz konusu
olay büyük önem arz etmektedir.
Konuyu VUK’nun ilgili maddeleri aç›s›ndan ele almam›z gerekecek, keza
bafllang›çta belirtildi¤i üzere gelir vergisi kanununda bu konudan bahsedilmemifltir. VUK’nun de¤erleme ile
ilgili 269. maddesinde, ‹ktisadi iflletmelere dahil bilumum gayrimenkullerin maliyet bedelleri ile de¤erlenece¤i
ve gemiler ve di¤er tafl›tlar›n gayrimenkul hükmünde oldu¤u ve maliyet
bedeli ile de¤erlenmesi gerekti¤i belirtilmifltir. VUK’nun 262 maddesinde
ise maliyet bedelinin tan›m› yap›lm›fl
ve maliyet bedelinin iktisadi bir k›ymetin iktisap edilmesi veyahut de¤erinin art›r›lmas› münasebetiyle yap›lan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplam›n› ifade etti¤i aç›klanm›flt›r.
VUK’nun 270’inci maddesinde ise
gayrimenkullerde maliyet bedeline
giren giderler aç›klanm›fl ve sat›n alma bedelinden baflka, afla¤›da yaz›l›
giderlerin maliyet bedeline dahil oldu¤u belirtilerek maddenin devam›nda;
• Makine ve tesisattan gümrük
vergileri, nakliye ve montaj giderleri;
• Mevcut bir binan›n sat›n al›na-

Hakemsiz Yaz›lar
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rak y›k›lmas›ndan ve arsas›n›n
tesviyesinden mütevellit giderler.
Noter, mahkeme, k›ymet takdiri,
komisyon ve tellaliye giderleri ile
Emlak Al›m ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler aras›nda göstermekte mükellefler serbesttirler. (5035 say›l› Kanunla yap›lan ibare de¤iflikli¤i ile 01.01.2004
tarihinden geçerli olmak üzere “tafl›t
al›m vergileri” yerine “özel tüketim
vergileri” ibaresi konulmufltur.) fleklinde ifade edilmifltir.
Görüldü¤ü üzere, VUK’nun 272’inci
maddesi mükelleflere Özel Tüketim
Vergisi konusunda ihtiyarilik tan›m›fl
kazançlar›ndan gider veya maliyet
unsuru olarak indirebilmelerine olanak tan›m›flt›r. Bu nedenle Serbest
meslek erbab› binek otomobilin al›m›
s›ras›nda ödedi¤i ÖTV’ni kazanc›n
tespitinde maliyet bedeline eklemesi
durumunda amortisman yoluyla giderlefltirecek ve indirim konusu yapabilecektir. Amortisman ayr›lmas›
durumunda serbest meslek erbab› binek otomobilin envantere al›nd›¤› ay
kesri tam say›lmak suretiyle kalan ay
süresi kadar bir baflka anlamda k›st
amortisman ay›rabilecektir. Serbest
meslek erbab› olarak mesleki faaliyette bulunan ve bilanço esas›na göre
defter tutan kollektif ve adi ortakl›klar hariç olmak üzere serbest meslek
erbab›n›n azalan bakiyeler usulüne
göre amortisman ay›rmas› ve yenile-
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me fonu uygulamas› VUK’nun ilgili
hükümleri uyar›nca mümkün de¤ildir. Mükelleflerin seçimlik hakk›n› direkt olarak gider yazmalar› durumunda ise binek otomobilin iktisap edildi¤i y›l kazanc›ndan binek otomobil
için ödedikleri ÖTV’ni indirim konusu
yapabileceklerdir.
IV.SONUÇ :
Serbest Meslek Kazanc› sermayeden
ziyade uzmanl›¤a, bilimsel ve teknik
bilgiye ve ihtisasa dayanan faaliyetlerden elde edilmektedir. Serbest
meslek erbab›, kazanc›n› tespit ederken ald›¤› binek otomobil nedeniyle
ödedi¤i ÖTV ve KDV’ni ilgili kanun
maddeleri uyar›nca gider veya maliyet unsuru olarak indirim konusu yapabilecektir.
Serbest meslek erbab›n›n binek otomobil için ödedi¤i söz konusu giderleri indirim konusu yapabilmesinin ön
koflulu binek otomobilin envantere

dahil edilmifl olmas›d›r. Envantere dahil edilmeyen binek otomobil için
ödenen bu nevi ödemeler hiçbir flekilde indirim konusu yap›lamayacakt›r.
Serbest meslek erbab›n›n binek otomobilin al›m› s›ras›nda ödedi¤i ÖTV
ve KDV’ni otomobilin envantere dahil edildi¤i y›l kazanc›ndan gider olarak indirmesi durumunda gelir vergisi matrah›n›n GVK’nun 103 ve 104
maddelerinde belirlenen bir alt basama¤a tekabül etmesi söz konusu olabilece¤inden hesaplanan gelir vergisinin daha düflük hesaplanmas›na sebep olabilece¤i kanaatindeyiz. Serbest meslek erbab›n›n ilgili y›llarda
devaml› olarak zarar etmesi durumunda ise GVK’nun 88’inci maddesi
uyar›nca ertesi y›llara devreden zararlar›n› sadece 5 y›ll›k süre içinde indirim konusu yap›labilece¤i düflünüldü¤ünde maliyet unsuru olarak kay›tlara al›nmas› mükellefin yarar›na olacakt›r.
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2007 YILINDA 4857 SAYILI ‹fi
KANUNUNUNA GÖRE
UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA
CEZALARI VE ‹T‹RAZ
Resul KURT*

I. G‹R‹fi
857 say›l› ‹fl Kanununda iflverenlere baz› yükümlülükler getirilmifltir. ‹flverenlerin mevzuatta düzenlenen bu yükümlülüklere uymas›n› sa¤lamak,
iflçi-iflveren iliflkilerinde dengeyi korumak, iflletmelerde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerinin uygulanmas›n› sa¤lamak, ifl bar›fl›n› korumak ve iflverenler karfl›s›nda daha güçsüz görülen iflçilerin haklar›n›n kaybolmas›n› engellemek amac›yla idari para cezalar› uygulanmaktad›r.

4

4857 say›l› ‹fl Kanununda düzenlenen idari para cezalar› her y›l Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesi gere¤ince tespit ve ilan edilen yeniden de¤erleme
oran›nda art›r›lmaktad›r. 2006 y›l› için uygulanacak yeniden de¤erleme oran›
da 363 seri nolu VUK Genel Tebli¤i (T.C. Yasalar, 28.11.2006) ile yüzde 7,8
olarak aç›klanm›flt›r.
Bu çal›flmada, 4857 say›l› ‹fl Kanunu ile getirilen idari ceza paralar› incelenerek, yeniden de¤erleme sonras›nda 2007 y›l›nda uygulanacak idari para cezalar› ve idari para cezalar›na itiraz yolu ele al›nm›flt›r.
II. 4857 SAYILI ‹fi KANUNUNDA ‹fiYER‹N‹ B‹LD‹RME YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü
VE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZASI
Bir iflyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çal›flma konusunu k›smen veya tamamen de¤ifltiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son ve* Sigorta Müfettifli
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r e n v e i fl y e r i n i k a p a t a n itarihlerde
fl v e r e n son
, i flverilmesi
y e r i - toplu iflçi ç›nin unvan ve adresini, çal›flt›r›lan iflçi karma say›lm›flt›r.
say›s›n›, çal›flma konusunu, iflin baflla- Herhangi bir neden ile toplu iflçi ç›ma veya bitme gününü, kendi ad›n› karmak durumunda kalan iflverenleve soyad›n› yahut unvan›n›, adresini, rin bu durumu en az otuz gün öncevarsa iflveren vekili veya vekillerinin den bir yaz› ile, iflyeri sendika temsilad›, soyad› ve adreslerini bir ay içinde cilerine, ilgili bölge müdürlü¤üne ve
bölge müdürlü¤üne bildirmek zorun- Türkiye ‹fl Kurumuna bildirmek zodad›r.
rundad›r. Yap›lacak bildirimde, iflçi ç›4857 say›l› ‹fl Kanununun 98. madde- karman›n sebepleri, bundan etkilenesinde iflyerini bildirme yükümlülü¤ü- cek iflçi say›s› ve gruplar› ile ifle son
ne uymayan iflveren veya iflveren ve- verme ifllemlerinin hangi zaman dilikiline çal›flt›r›lan her iflçi için 2007 y›- minde gerçekleflece¤ine iliflkin bilgilel›nda 83.- YTL idari para cezas› uygu- rin bulunmas› zorunludur.
lanacakt›r. Bu para cezas›n›n kesin- Kanunun toplu iflçi ç›karma hükümleleflmesinden sonra bildirim yükümlü- rini düzenleyen 29. maddesine göre,
lü¤üne ayk›r›l›¤›n sürmesi halinde ta- iflveren toplu iflçi ç›karman›n kesinleflkip eden her ay için ayn› miktar ceza mesinden itibaren alt› ay içinde ayn›
uygulanmaktad›r.
nitelikteki ifl için yeniden iflçi almak isIII. TOPLU ‹fiÇ‹ ÇIKARMA ‹LE
‹LG‹L‹ HÜKÜMLERE AYKIRILIK
Daha önce, 1475 say›l› ‹fl Kanununa
göre, topluca veya bir ay içinde toplam en az on iflçinin ifl sözleflmesinin
feshedilmesi toplu iflçi ç›karma olarak
de¤erlendirildi¤i halde, 4857 say›l› ‹fl
Kanununda, iflyerinde çal›flan iflçi say›s›;
a) 20 ile 100 iflçi aras›nda ise, en az
10 iflçinin,
b) 101 ile 300 iflçi aras›nda ise, en az
yüzde on oran›nda iflçinin,
c) 301 ve daha fazla ise, en az 30
iflçinin,
‹fline 17 nci madde uyar›nca ve bir ayl›k süre içinde ayn› tarihte veya farkl›
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tedi¤i takdirde nitelikleri uygun olanlar› tercihen ifle ça¤›rmak durumundad›r.
‹flyerinin bütünüyle kapat›larak kesin
ve devaml› suretle faaliyete son verilmesi halinde, iflveren sadece durumu
en az otuz gün önceden ilgili bölge
müdürlü¤üne ve Türkiye ‹fl Kurumuna bildirmek ve iflyerinde ilan etmekle yükümlüdür. ‹flveren toplu iflçi ç›karman›n kesinleflmesinden itibaren
alt› ay içinde ayn› nitelikteki ifl için yeniden iflçi almak istedi¤i takdirde nitelikleri uygun olanlar› tercihen ifle
ça¤›r›r.
Mevsim ve kampanya ifllerinde çal›flan iflçilerin iflten ç›kar›lmalar› hakk›nHakemsiz Yaz›lar
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da, iflten ç›karma bu ifllerin niteli¤ine ba¤l› olarak yap›l›yorsa, toplu iflçi ç›karmaya iliflkin hükümler uygulanmaz.
‹fl Kanunun 100. maddesine göre, 29 uncu maddedeki hükümlere ayk›r› olarak toplu iflçi ç›karan iflveren veya iflveren vekiline 2007 y›l›nda iflten ç›kard›¤› her iflçi için 336.- YTL para cezas› verilece¤inden, toplu iflçi ç›karmaya iliflkin ifllemlerde dikkat edilmesi gerekecektir.
IV. ÖZÜRLÜ VE ESK‹ HÜKÜMLÜ ÇALIfiTIRMA ZORUNLULU⁄UNA AYKIRILIK
4857 say›l› ‹fl Kanununun 30. maddesine göre; iflverenler elli veya daha fazla iflçi çal›flt›rd›klar› iflyerlerinde her y›l›n Ocak ay› bafl›ndan itibaren yürürlü¤e girecek flekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski
hükümlü ile 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin
(B) f›kras› uyar›nca istihdam› zorunlu olan terör ma¤duru iflçiyi meslek, beden ve ruhi durumlar›na uygun ifllerde çal›flt›rmakla yükümlüdürler. Bu
kapsamda çal›flt›r›lacak iflçilerin toplam oran› yüzde alt›d›r. Ancak özürlüler için belirlenecek oran, toplam oran›n yar›s›ndan az olamayacakt›r.
Görüldü¤ü üzere, 1475 say›l› ‹fl yasas›nda, özürlüler (%3), eski hükümlüler
(%3) ve terör ma¤durlar› (%2) için ayr› ayr› belirlenen oranlar, 4857 say›l› yasada toplam yüzde alt› olarak belirlenmifltir.
2004/6976 say›l› Kararda 4857 say›l› Kanunun 30 uncu maddesi kapsam›na
giren iflyerlerinde oranlar; kamu iflyerlerinde özürlüler için %4, eski hükümlüler için %2 olarak; özel sektör iflyerlerinde özürlüler için %3, eski hükümlüler için %1, terör ma¤durlar› için de %1 olarak belirlenmifltir.
Özel sektör iflyerlerinde kalan %1'lik oran, iflverenlerin tercihine göre, terör
ma¤duru, özürlü veya eski hükümlü çal›flt›rma yönünde kullan›laca¤› hükme
ba¤lanm›flt›r. Ancak, 01/01/2006'dan itibaren geçerli olmak üzere bu istihdam oranlar› de¤ifltirilmifl olup, özürlüler için %3, eski hükümlüler için %1 ve
terör ma¤durlar› için %2 olarak uygulanacakt›r. Afla¤›daki tabloda, özel sektör iflyerleri için dönemler halinde istihdam oran› gösterilmifltir.
ÖZEL SEKTÖR ‹fiYERLER‹NDE ZORUNLU ‹ST‹HDAM ORANI
Dönem

Özürlü Eski Hükümlü Terör Ma¤duru Tercihe Ba¤l›

01.01.2004-31.12.2005

3

1

1

1

01.01.2006-…

3

1

2

-
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Kamu sektörü iflyerinde zorunlu istihdam oran›, %6 olarak belirlenmesine
ra¤men, özel sektör iflyerlerinden farkl›l›k göstermektedir. Afla¤›daki tabloda,
kamu sektör iflyerleri için dönemler halinde istihdam oran› gösterilmifltir.
KAMU SEKTÖRÜ ‹fiYERLER‹NDE ZORUNLU ‹ST‹HDAM ORANI
Dönem

Özürlü Eski Hükümlü Terör Ma¤duru Tercihe Ba¤l›

01.01.2004-31.12.2005

4

2

-

-

01.01.2006-…

4

2

-

-

Yukar›da aç›klanan hükümlere ayk›r› olarak özürlü ve eski hükümlü çal›flt›rmayan iflveren veya iflveren vekiline ‹fl Kanunun 101. maddesine göre, çal›flt›rmad›¤› her özürlü ve eski hükümlü ve çal›flt›rmad›¤› her ay için 2007 y›l›nda 1.266.-YTL para cezas› verilecektir. Kamu kurulufllar› da bu para cezas›ndan hiçbir flekilde muaf tutulamayacakt›r.
Terör eylemleri nedeniyle flehit olan veya çal›flamayacak derecede malül bulunan kamu görevlileri ile er ve erbafllar›n yak›nlar›n› veya malül olup da çal›flabilir durumda olanlar› çal›flt›rmayan iflverenler hakk›nda, Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›nca çal›flt›rmad›¤› kifli bafl›na ve çal›flt›rmad›¤› her ay için sanayi kesimindeki 16 yafl›ndan büyük iflçilere uygulanan asgari ücretin ayl›k
brüt tutar›n›n 10 kat› para cezas› (01.01.2007’den ‹tibaren) 10 x 562,50.YTL=) 5.625.-YTL uygulanacakt›r.
Dönem

Eski hükümlü ve özürlü
istihdam edilmemesi
halinde uygulanacak
para cezas›

Terör ma¤duru
istihdam edilmemesi
halinde uygulanacak
para cezas›

2005

1.071.-YTL

4.887.-YTL

2006

1.175.-YTL

5.310.-YTL

01.01.2007-30.06.2007

1.266.-YTL

5.625.-YTL

01.07.2007-31.12.2007

1.266.-YTL

5.850.-YTL

V. ÜCRET VE ÜCRET KESME CEZASIYLA ‹LG‹L‹ HÜKÜMLERE AYKIRILIK
‹flçinin hak etti¤i ücretini süresi içinde kasten ödemeyen veya eksik ödeyen,
‹fl Kanununa göre belirlenen asgari ücreti iflçiye ödemeyen veya noksan ödeyen iflveren veya iflveren vekiline bu durumda olan her iflçi ve her ay için 2007
y›l›nda 167.-YTL idari para cezas› verilecektir.
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‹flyerlerinde ifllerin düzenli bir flekilde
yürüyebilmesi için bir tak›m kurallar
konulmaktad›r. Bu kurallara uyulmamas› halinde de disiplin cezalar› öngörülmektedir. Bu disiplin cezalar› ihtar, ifl sözleflmesinin feshi vs. gibi disiplin cezalar› veya para cezalar› fleklinde olmaktad›r. 4857 Say›l› ‹fl Kanunu’nun 38. maddesi ücret kesme cezas› bafll›¤›yla iflçiye yapt›¤› suça karfl›l›k kendisine verilebilecek para cezas› özel hükümlere ba¤lanm›flt›r. ‹fl
sözleflmesi veya toplu ifl sözleflmesinde gösterilen sebepler d›fl›nda ücret
kesimi cezas› verilmesi mümkün de¤ildir. ‹flçiye para cezas› verilebilmesi
için, ifl sözleflmesi, toplu ifl sözleflmesi veya iflyeri iç yönetmeliklerinde ceza verilecek davran›fl›n belirlenmesi,
di¤er bir deyiflle hangi davran›fl›n sonucunda hangi cezan›n söz konusu
olaca¤›n›n bilinmesi gereklidir. ‹fl Kanunu yap›lacak kesintilerin bir ayda iki gündelikten veya parça bafl›na yahut yap›lan ifl miktar›na göre verilen ücretlerde iflçinin iki günlük kazanc›ndan fazla olamayaca¤› hükme
ba¤lanm›flt›r.
4857 Say›l› ‹fl Kanununun 102. maddesinin B f›kras›na göre, belirtilen
maddeye ayk›r› olarak ücret kesme
cezas› veren veya yapt›¤› ücret kesintisinin sebebini ve hesab›n› bildirmeyen iflveren veya iflveren vekiline,
2007 y›l› için, 336.-YTL para cezas›
uygulanacakt›r.
Ayr›ca ‹fl Kanunun 52. maddesine
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göre, yüzde usulünün uyguland›¤› iflyerlerinde iflveren, her hesap pusulas›n›n genel toplam›n› gösteren bir
belgeyi iflçilerin kendi aralar›ndan seçecekleri bir temsilciye vermekle yükümlüdür. Bu belgeyi düzenleyerek
iflçilere vermeyen iflverenlere 2007
y›l›nda 336.-YTL para cezas› verilir.
Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen fazla çal›flmalara iliflkin ücreti
ödemeyen, iflçiye hak etti¤i serbest
zaman› alt› ay zarf›nda kulland›rmayan, fazla saatlerde yap›lacak çal›flmalar için iflçinin onay›n› almayan iflveren veya iflveren vekiline, bu durumda olan her iflçi için 2007 y›l›nda
167.-YTL idari para cezas› verilece¤i
hüküm alt›na al›nm›flt›r.
VI. YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹N
HÜKÜMLER‹NE AYKIRILIK
Y›ll›k izin ücretli izin hakk›, 1982 Anayasas›nda da y›ll›k ücretli izin vazgeçilmez bir hak olarak güvence alt›na
al›nm›flt›r. Ücretli izne iliflkin temel
düzenlemeler 4857 say›l› ‹fl Kanununda ortaya konulmufltur.
4857 say›l› ‹fl Kanunu kapsam›na giren iflyerlerinde çal›flan iflçilerden, iflyerine girdi¤i günden bafllayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere
en az bir y›l çal›flm›fl olanlara iflyerindeki k›demlerine göre y›ll›k ücretli izin
verilmektedir. Her iflçinin y›ll›k ücretli
izne hak kazand›¤› tarih y›ll›k ücretli
izin kay›t belgesine yaz›l›r. ‹flveren;
çal›flt›rd›¤› iflçilerin izin durumlar›n›
gösteren, örne¤i Y›ll›k ‹zin Yönetme-
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l i ¤ i n e e k l i y › l l › k i z i n k a y durumda
› t b e l golan
e s iher
n i iflçi
t uiçin
t - 2007 y›l›nmak zorundad›r. ‹flveren, her iflçinin da 167.-YTL idari para cezas› veriley›ll›k izin durumunu ayn› esaslara gö- cektir. ‹flçinin ödenmeyen izin ücretire düzenleyece¤i izin defteri veya kar- ne iliflkin haklar› da sakl›d›r.
toteks sistemiyle de takip edebilir. Y›ll›k
VII. ‹fi‹N DÜZENLENMES‹NE
ücretli izin hakk›ndan vazgeçilemez.
‹L‹fiK‹N HÜKÜMLERE AYKIRILIK
Niteliklerinden ötürü bir y›ldan az süren mevsimlik veya kampanya ifllerin- Kanun ve yönetmelikte belirlenen çade çal›flanlara bu Kanunun y›ll›k üc- l›flma sürelerine ayk›r› olarak iflçilerini
retli izinlere iliflkin hükümleri uygu- çal›flt›ran veya ara dinlenmelerini kanunda belirtilen hükümlere göre uylanmayacakt›r.
gulamayan veya iflçileri geceleri yedi
‹flçilere verilecek y›ll›k ücretli izin sürebuçuk saatten fazla çal›flt›ran; gece
si, hizmet süresi;
ve gündüz postalar›n› de¤ifltirmeyen
a) Bir y›ldan befl y›la kadar (befl y›l da- iflveren veya iflveren vekiline 2007 y›hil) olanlara ondört günden,
l›nda 844.-YTL idari para cezas› verilir.
b) Befl y›ldan fazla onbefl y›ldan az ‹fl Kanununun 71 inci maddesinde
olanlara yirmi günden,
belirtilen çal›flma yasa¤› ile çocuklar›
c) Onbefl y›l (dahil) ve daha fazla çal›flt›rma yasa¤› hükmüne ayk›r› hareket eden, 72 nci maddesinde belirolanlara yirmialt› günden,
az olamaz. Ancak onsekiz ve daha tilen yer ve sualt›nda çal›flt›rma yasa¤› hükümlerine ayk›r› olarak bu madküçük yafltaki iflçilerle elli ve daha yudede belirtilen yerlerde onsekiz yafl›n›
kar› yafltaki iflçilere verilecek y›ll›k ücdoldurmam›fl erkek çocuklar› ve
retli izin süresi yirmi günden az olagençleri ve her yafltaki kad›nlar› çal›flmayacakt›r.
t›ran, 73 üncü maddesine ayk›r› olaY›ll›k ücretli izni kanunda belirtilen rak çocuk ve genç iflçileri gece çal›flt›kurallara ayk›r› olarak bölen veya ran veya ayn› maddede an›lan yönetizin ücretini kanundaki usule ayk›r› melik hükümlerine ayk›r› hareket
olarak ödeyen veya eksik ödeyen ve- eden 74 üncü maddesindeki hükme
ya hak edilmifl izni kullanmadan ifl ayk›r› olarak do¤umdan önceki ve
sözleflmesinin sona ermesi halinde sonraki sürelerde gebe veya do¤um
bu izne ait ücreti ödemeyen veya y›l- yapm›fl kad›nlar› çal›flt›ran veya ücretl›k ücretli izin yönetmeli¤inde belirti- siz izin vermeyen, 75 inci maddesinlen esas ve usullere ayk›r› olarak izin deki iflçi özlük dosyalar›n› düzenlemekulland›rmayan veya eksik kulland›- yen, 76 nc› maddesinde belirtilen yöran iflveren veya iflveren vekiline bu netmelik hükümlerine uymayan iflveKas›m

-

Aral›k

Y›l: 2006 Say›: 78

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

mali ÇÖZÜM 253
‹SMMMO Yay›n Organ›

ren veya iflveren vekiline 2007 y›l›nda
844.-YTL idari para cezas› verilecektir.
Ayr›ca ‹fl Kanunun 64 üncü maddesinde düzenlenen “telafi çal›flmas›”
ile 65 inci maddede öngörülen “k›sa çal›flma ve k›sa çal›flma ödene¤i”
hükümlerine ayk›r› davranan iflveren
veya iflveren vekiline bu durumda
olan her iflçi için 2007 y›l›nda 844.YTL idari para cezas› verilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
VIII. ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹
‹LE ‹LG‹L‹ HÜKÜMLERE AYKIRILIK
‹fl Kanununun 78 inci maddesinin birinci f›kras›na göre ç›kar›lacak olan iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i ile ilgili tüzük
ve yönetmeliklerdeki hükümlere uymayan iflveren veya iflveren vekiline,
al›nmayan her ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
önlemi için 2004 y›l›nda 83.-YTL para cezas› verilir. Al›nmayan önlemler
oran›nda izleyen her ay için ayn› miktar para cezas› uygulan›r.
Kanunun 77 nci maddesinde belirtilen iflçi sa¤l› ve ifl güvenli¤i önlemleri,
iflçilerin bu konularda bilgilendirilmesi ve e¤itimi ile ifl kazas›n›n bildirilmesi hükümlerine ayk›r› hareket eden,
78 inci maddenin ikinci f›kras›na ayk›r› olarak kurma izni ve iflletme belgesi almadan bir iflyeri açan, 79 uncu
maddesi hükmüne ayk›r› olarak faaliyeti durdurulan ifli izin almadan devam ettiren, kapat›lan iflyerlerini izinsiz açan, 80 inci maddesinde öngörülen ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n
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kurulmas› ve çal›flt›r›lmas› ile ilgili hükümlere ayk›r› davranan; ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i kurullar›nca al›nan kararlar›
uygulamayan, 81 inci maddesine ayk›r› olarak iflyeri hekimi çal›flt›rma ve
iflyeri sa¤l›k birimi oluflturma yükümlülü¤ünü yerine getirmeyen, 82 nci
maddesine ayk›r› olarak ifl güvenli¤i
ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülü¤ünü
yerine getirmeyen iflveren veya iflveren vekiline 2007 y›l›nda 844.-YTL
idari para cezas› verilir.
A¤›r ve tehlikeli ifllerde onalt› yafl›ndan küçükleri çal›flt›ran veya ayn›
maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yafl kay›tlar›na ayk›r› iflçi çal›flt›ran iflveren veya iflveren vekiline
2007 y›l›nda 844.-YTL idari para cezas› verilir.
Kanunun 86. maddesine göre iflçilere
doktor raporu almayan iflveren veya
iflveren vekiline bu durumda olan her
iflçi için 2007 y›l›nda 167.-YTL ve 87
nci madde gere¤ince çocuklara doktor raporu almayan iflveren veya iflveren vekiline bu durumdaki her bir çocuk için 2007 y›l›nda 167.-YTL idari
para cezas› verilir.
Kanunun 88 inci maddesine göre gebe veya çocuk emziren kad›nlar için
yönetmelik ve 89 uncu maddesinde
öngörülen yönetmeliklerde gösterilen flartlara ve usullere uymayan iflveren veya iflveren vekiline 2007 y›l›nda 844.-YTL idari para cezas› verilir.
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IX. ‹fi VE ‹fiÇ‹ BULMA HÜKÜMLER‹NE
AYKIRILIK
4857 say›l› Kanunun getirmifl oldu¤u
yeniliklerden birisi ifl bulmaya arac›l›k
görevi Türkiye ‹fl Kurumu ile birlikte,
izin alan özel istihdam bürolar›na yetki verilmesi olmufltur. ‹zinsiz ifl bulmaya arac›l›k yapan ve faaliyet gösteren
iflverene 2007 y›l›nda 1.689.-YTL
idari para cezas› verilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
X. ‹fi HAYATININ TEFT‹fi‹ ‹LE ‹LG‹L‹
HÜKÜMLERE AYKIRILIK
Çal›flma hayat›n› izleme, denetleme
ve teftifle yetkili ifl müfettifllerine kanunun 92. maddesinin 2. f›kras›nda
belirtilen ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip
göstermek gibi yükümlülükleri yerine
getirmeyen iflveren veya iflveren vekiline 2007 y›l›nda 8.455.-YTL idari
para cezas› verilir.
‹fl denetimi ile ilgili olarak iflçilerin ifl
müfettifllerine bilgi vermelerini engelleyen, iflçilerin gerçe¤i saklamaya veya de¤ifltirmeye herhangi bir suretle
zorlamalar› veyahut ilgili makamlara
baflvurmalar›n› engelleyen iflverenlere
2007 y›l›nda 8.455.-YTL idari para cezas› verilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
‹fl müfettifllerinin ‹fl Kanunundan veya di¤er kanunlardan do¤an her çeflit
teftifl, denetleme yetki ve görevleri
gere¤ince görevlerinin yerine getirilmesi s›ras›nda, görevlerini yapma ve
sonuçland›rmaya engel olan kimselere eylem baflka bir suçu olufltursa daKas›m
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hi ayr›ca 2007 y›l›nda 8.455.-YTL
idari para cezas› verilir.
XI. ÇALIfiMA BELGES‹ VER‹LMES‹
4857 say›l› Kanunun 28. maddesine
göre, iflten ayr›lan iflçiye, iflveren taraf›ndan iflinin çeflidinin ne oldu¤unu
ve süresini gösteren bir belge verilmesi gerekmektedir.
Bu belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede do¤ru olmayan bilgiler bulunmas›ndan zarar gören iflçi
veyahut iflçiyi ifline alan yeni iflveren
eski iflverenden tazminat isteyebilecektir. Bu belgeler her türlü resim ve
harçtan muaf tutulmufltur.
Çal›flma belgesi düzenleme yükümlülü¤üne ayk›r› davranan veya bu belgeye gerçe¤e ayk›r› bilgi yazan, iflveren veya iflveren vekiline 2007 y›l›nda, bu durumdaki her iflçi için 83.YTL para cezas› verilecektir.
XII. GENEL HÜKÜMLERE AYKIRILIK
‹fl Kanunun 5. maddesinde belirtilen
iflçilere eflit davranma ilkesi ile 7.
maddesinde belirtilen “geçici ifl iliflkisi” hükümlerine ayk›r› davranan iflveren ve iflveren vekillerine her bir iflçi
için 2007 y›l›nda 83.-YTL idari para
cezas› verilecektir.
‹fl Kanunun 8. maddesinde süresi bir
y›l ve daha fazla olan ifl sözleflmelerinin yaz›l› flekilde yap›lmas›n›n zorunlu oldu¤u belirtildikten sonra an›lan
maddenin son f›kras›nda yaz›l› sözleflme yap›lmayan hallerde iflveren iflçiye
en geç iki ay içinde genel ve özel çaHakemsiz Yaz›lar
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l›flma koflullar›n›, günlük ya da haftal›k çal›flma süresini, temel ücreti ve
varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleflmenin
süresini, fesih halinde taraflar›n uymak zorunda olduklar› hükümleri
gösteren yaz›l› bir belge vermekle yükümlü oldu¤u hüküm alt›na al›nm›flt›r.
‹fl sözleflmesi iki ayl›k süre dolmadan
sona ermifl ise, bu bilgilerin en geç
sona erme tarihinde iflçiye yaz›l› olarak verilmesi zorunludur. Yukar›da
belirtilen belgeyi iflçiye vermeyen, iflveren veya iflveren vekiline bu durumdaki her iflçi için 2007 y›l›nda
83.-YTL idari para cezas› verilir.
‹fl Kanununun 14 inci maddesinde
düzenlenen “ça¤r› üzerine çal›flma”
hükümleri ile 28 inci maddesine ayk›r› olarak çal›flma belgesi düzenleme
yükümlülü¤üne ayk›r› davranan veya
bu belgeye gerçe¤e ayk›r› bilgi yazan
iflveren veya iflveren vekiline bu durumdaki her iflçi için 2007 y›l›nda 83.YTL idari para cezas› verilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
XIII. ‹fi KANUNU UYARINCA
UYGULANAN ‹DAR‹ PARA
CEZALARINA ‹T‹RAZ
1475 say›l› ‹fl Kanununda, Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürlükleri Cumhuriyet Savc›l›klar› arac›l›¤› ile para cezalar›n› tahsil etmekteydi.
Çal›flma hayat›nda iflçi ve iflveren iliflkilerini yeniden düzenleyen 4857 say›l› ‹fl Kanununun da idari para cezaHakemsiz Yaz›lar
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lar›n›n uygulanmas›na iliflkin hususlar
aç›k bir flekilde kanunun 108. maddesinde düzenlenmifltir. 1475 say›l›
Kanunun aksine, 4857 say›l› ‹fl Kanununda öngörülen idari para cezalar›
gerekçesi belirtilmek suretiyle Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürünce verilecek ve 7201 say›l› Tebligat kanunu hükümlerine göre tebli¤ edilecektir.
30.03.2005 tarih ve 5326 say›l› Kabahatler Kanunu ile idari para cezalar›na itiraz düzenlenmifltir. 5326 say›l›
Yasa’n›n yürürlü¤e girdi¤i 1.6.2005
tarihinden sonra adli yarg› yeri görevli bulunmaktad›r. Bu nedenle, 4857
say›l› ‹fl Kanununda öngörülen cezalara karfl› da Kabahatler Kanunu hükümleri dikkate al›nmak suretiyle karar›n tebli¤i veya tefhimi tarihinden itibaren engeç onbefl gün
içinde, sulh ceza mahkemesine
baflvurulabilece¤i öngörülmüfltür.
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
Bölge Müdürlü¤üne itiraza gerek olmad›¤›na dikkat edilmelidir.
Kabahatler Kanunu’nun 28 inci maddesinin son f›kras›nda ikibin YTL dahil idari para cezalar›na karfl› baflvuru
üzerine verilen kararlar›n kesin oldu¤u, an›lan Kanunun 29 uncu maddesinde de mahkemenin verdi¤i son karara karfl›, yarg› çevresinde yer alan
a¤›r ceza mahkemesine itiraz edilebilece¤i, bu itiraz›n, karar›n tebli¤inden itibaren en geç yedi gün
içinde yap›laca¤› öngörülmüfltür.
‹darî para cezas›n›n alt ve üst s›n›r›n›n
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da yenik a n u n d a g ö s t e r i l d i ¤ i k a bgulanan
a h a t l eidari
r dpara
o l a cezalar›
y › s › y l a v e r i l m i fl i d a r î p a r adenc de¤erleme
e z a s › n a oran›nda
k a r - (% 7,8) arfl› baflvuruda bulunulmas› halinde, t›r›lm›flt›r.
mahkeme idarî para cezas›n›n mikta- 4857 say›l› ‹fl Kanununda öngörülen
r›nda de¤ifliklik yaparak da baflvuru- idari nitelikteki para cezalar› gerekçenun kabulüne karar verebilir.
si belirtilmek suretiyle Çal›flma ve SosBunun yan›nda, kiflinin ekonomik du- yal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürumunun müsait olmamas› halinde rünce verilecek ve idari para cezalar›
idarî para cezas›n›n, ilk taksitinin pe- 7201 say›l› Tebligat kanunu hükümleflin ödenmesi kofluluyla, bir y›l içinde rine göre tebli¤ edilecektir.
ve dört eflit taksit halinde ödenmesi5326 say›l› Kabahatler Kanunu ile
ne karar verilebilecektir. Taksitlerin
idari para cezalar›na itiraz düzenlezaman›nda ve tam olarak ödenmenifltir. Bu nedenle, 4857 say›l› ‹fl Kamesi halinde idarî para cezas›n›n kalan k›sm›n›n tamam› tahsil edilir. Ke- nununda öngörülen cezalara karfl› da
sinleflen karar, derhal tahsil için ma- Kabahatler Kanunu hükümleri dikkahallin en büyük mal memuruna veri- te al›nmak suretiyle karar›n tebli¤i
lir. ‹darî para cezas›, 21.7.1953 tarih- veya tefhimi tarihinden itibaren
li ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n engeç onbefl gün içinde, sulh ceza
Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hüküm- mahkemesine baflvurulabilece¤i öngörülmüfltür. Çal›flma ve Sosyal Gülerine göre tahsil edilir.
venlik Bakanl›¤› Bölge Müdürlü¤üne
‹darî para cezas›n› kanun yoluna baflvurmadan önce ödeyen kifliden bu- itiraza gerek olmad›¤›na dikkat edilnun dörtte üçü tahsil edilir. Peflin melidir.
ödeme, kiflinin bu karara karfl› kanun ‹kibin YTL dahil idari para cezalar›na
yoluna baflvurma hakk›n› etkilemez. karfl› baflvuru üzerine verilen kararlar
kesin olup, bu tutar›n üzerindeki idaXIV. SONUÇ
ri para cezalar›yla ilgili olarak yetkili
4857 say›l› ‹fl Kanunu gere¤ince uy- mahkemenin verdi¤i son karara kargulanan idari para cezalar›, her y›l fl›, karar›n tebli¤inden itibaren en
213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun geç yedi gün içinde yarg› çevresin298. maddesi gere¤ince tespit ve ilan
de yer alan a¤›r ceza mahkemesine
edilen yeniden de¤erleme oran›nda
itiraz edilebilecektir.
artt›r›lmaktad›r. Yeniden de¤erleme
oran› Maliye Bakanl›¤›’n›n 363 seri KAYNAKÇA
nolu VUK Genel Tebli¤i ile yüzde 7,8 T.C. Yasalar 363 Seri No’lu Vergi Usul Kanuolarak belirlendi¤inden, 2007 y›l›nda nu Genel Tebli¤i (28.11.2006) Ankara: Res4857 say›l› ‹fl Kanunu gere¤ince uy- mi Gazete
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‹fi KANUNU’NA GÖRE ASIL
‹fiVEREN-ALT ‹fiVEREN ‹L‹fiK‹S‹NE
YÖNEL‹K SON DÜZENLEMELER
Dr. Ö. Hakan ÇAVUfi*

I. GENEL OLARAK:
857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 2. maddesinde iflveren, iflçi çal›flt›ran gerçek
veya tüzel kifliye yahut tüzel kiflili¤i olmayan kurum ve kurulufllar, alt iflveren ise, bir iflverenden, iflyerinde yürüttü¤ü mal veya hizmet üretimine iliflkin yard›mc› ifllerinde veya as›l iflin bir bölümünde iflletmenin ve iflin gere¤i ile teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren ifllerde ifl alan ve bu ifl için
görevlendirdi¤i iflçilerini sadece bu iflyerinde ald›¤› iflte çal›flt›ran di¤er iflveren olarak tan›mlanm›flt›r. Alt iflveren, teknolojik geliflmelerin uzmanlaflma
esas›nda getirdi¤i ifl bölümünün gere¤i olarak ortaya ç›km›fl olan bir kavramd›r. (Mollamahmuto¤lu, 2004, 134)

4

4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun getirdi¤i en önemli yeniliklerden birisi de as›l iflveren alt iflveren iliflkisinin tan›m›n›n aç›kça yap›lm›fl olmas›n›n yan›nda alt iflveren olma flartlar›n›n ve sorumluluklar›n›n da muvazaa delili olarak temel esaslar› içermesidir. 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 2. maddesinin gerekçesine göre,
iflyerinde alt iflverene ifl verilmesi çal›flma hayat›n›n gereksinimlerinden biri ve
hukuki dayanaklar› bulunan bir iliflki oldu¤u bilinen bir gerçektir. Ancak,
1980'li y›llardan sonra ekonomik flartlar›n etkisiyle de olsa alt iflverenlere ifllerin verilmesinde say›sal art›fllar olmufl ve bunun sonucu iflçilerin bireysel ve
kollektif haklar›n›n s›n›rland›r›lmas›, kullan›lamaz hale getirilmesinin yayg›n
örneklerinin bulundu¤u yarg›ya intikal eden uyuflmazl›klarla da do¤rulanm›flt›r. Yarg›tay›n tespitlerinde muvazaal› ifllemlerin belirli ölçütlerle aç›kça
ortaya konulmas› ve hukuki sonuçlar›, önemli bir fren oluflturmuflsa da; yük* SSK Baflkanl›¤› Sigorta Müfettifli
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s e k m a h k e m e n i n g ö r ü fl -l e II.
r i ALT
d e ‹fiVEREN
d i k k a KAVRAMININ
t e a l › n a r a k a s › l i fl v e r e n- - aUNSURLARI
l t i fl v e r e n i l i fl
k i s i n i n k ö t ü y e k u l l a n › l mAlt
a siflverenlik
› n a f › kavram›n›n
rsat
unsurlar›n›
y a r a t m a m a k ü z e r e k o n u ndört
u n ana
m abafll›k
d d ealt›nda toplayabiliriz.
h ü k ü m l e r i a r a s › n a a l › n -a r Alt
a k iflveren
d ü z ekavram›n›n
nlen
ilk unsuru, alt
d fld teü- rg.iflverenin
e
m e s i u y g u n g ö r üM
l ma ü
kendisinden ifl ald›¤› bir iflr e k ç e s i n e g ö r e , m a d d e-n i verenin
n d ü zvarl›¤›d›r.
e n l e nAs›l iflverenin, alt iflm e n e d e n l e r i n d e n b i r s -i n veren
i n d aç›s›ndan
e a s › l iflverenlik
i fl
s›fat› sadev e r e n a l t i fl v e r e n i l i fl k- i s ce
i niflçi
d eçal›flt›rmamas›ndan
ki muva
kaynaklanz a a l › s ö z l e fl m e l e r i n ö n l e nmamal›;
m e s i alto iflverene
l d u ¤ u aralar›ndaki söza ç › k ç a a n l a fl › l m a k t a d › r . leflmeye göre k›smen devretti¤i iflin
olmas›nÖ z e l l i k l e u y g u l a m a d a v etamam›nda
t e o r i d eiflçia çal›flt›r›yor
lt
dan
kaynaklanmal›d›r.(Mollamahmu
i fl v e r e n l i k i l e i l g i l i b i r -ç o k t a r t › fl m a d e
v a m e d e r k e n 1 2 . 0 7 . 2 0 0 6to¤lu,
t a 2004,
r i h l i 136)
ve
2 6 2 2 6 s a y › l › R e s m i G a z- e ‹kinci
t e ’ d unsur,
e y a iflin
y › miflyerinde yürütülen
› l › veya hizmet üretimine iliflkin yarlanarak yürürlü5
¤5
e 3 g8 i rseanymal
B ü t ç e K a n u n l a r › n d a Y e rd›mc›
A l aifllerde
n B aveya
z › as›l iflin bir bölüiflletmenin
H ü k ü m l e r i n ‹ l g i l i K a n u nmünde
Ve K
a n u n ve iflin gere¤i ile
uzmanl›k geH ü k m ü n d e K a r a r n a m e-l eteknolojik
r e E k l enedenlerle
n
m e s i v e B a z › K a n u n v rektiren
e K a ifllerden
n u n olmas›d›r. As›l iflveH ü k m ü n d e K a r a r n a m e -l e renin
r d e iflyerinde
D e ¤ i as›l ifle nispetle yariflte
fl i k l i k Y a p › l m a s › n a D un
a i r d›mc›
K a nbiru n
” veya as›l iflin bir bölümünde
uzmanl›k
gerektiren bir iflte
18. maddesiyle 4857 say›l› ‹fl Kanualt
iflverenlik
söz
konusudur.
(Mollanu’nun 2. maddesine eklenen 8. ve
9. f›kralarla kamu kurum ve kurulufl- mahmuto¤lu, 2004, 137 ve fien, 2006,
lar› lehine alt iflveren uygulamas› aç›- 82 vd)
Üçüncü unsur, iflin as›l iflverenin iflyes›ndan baz› kolayl›klar getirilmifltir.
Bu makalemizde alt iflveren kavram›- rinde yap›lm›fl olmas› ve son unsur da
n›n unsurlar›na, alt iflverene getirilen alt iflverenin iflçilerinin sadece bu ifls›n›rlamalara en genel hatlar›yla de¤i- yerinde çal›flt›r›l›yor olmas›d›r. (Mollanilmifl ve ayr›nt›l› olarak 5538 say›l› mahmuto¤lu, 2004, 138-139)
Kanun ile 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun
2. maddesinde yap›lan de¤iflikler
aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.
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III. MUVAZAA VE SORUMLULUK
AÇISINDAN ALT ‹fiVERENE
GET‹R‹LEN SINIRLAMALAR
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 2. maddesinin 7. f›kras›na göre, “As›l iflverenin
Hakemsiz Yaz›lar
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iflçilerinin alt iflveren taraf›ndan ifle
al›narak çal›flt›r›lmaya devam ettirilmesi suretiyle haklar› k›s›tlanamaz
veya daha önce o iflyerinde çal›flt›r›lan kimse ile alt iflveren iliflkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak as›l
iflveren alt iflveren iliflkisinin muvazaal› iflleme dayand›¤› kabul edilerek
alt iflverenin iflçileri bafllang›çtan itibaren as›l iflverenin iflçisi say›larak ifllem görürler. ‹flletmenin ve iflin gere¤i ile teknolojik nedenlerle uzmanl›k
gerektiren ifller d›fl›nda as›l ifl bölünerek alt iflverenlere verilemez.”
Bu madde, alt iflveren uygulamas›nda muvazaay› önlemeye yönelik olarak düzenlenmifltir. Öncelikle as›l iflverenin iflçilerinin alt iflveren taraf›ndan ifle al›narak çal›flt›r›lmaya devam
edilen iflçi ile alt iflveren aras›ndaki ifl
sözleflmesi, iflçinin haklar›n›n k›s›tlanmamas› suretiyle geçerli olacakt›r.
fiayet alt iflverenin iflçileri as›l iflverenin iflçilerine göre sözleflmeye ayk›r›
olarak ücret ve k›dem haklar›na iliflkin kayba u¤rad›klar›nda as›l iflveren
ile alt iflveren iliflkisinin muvazaal› oldu¤u kabul edilerek alt iflverenin iflçisi bafllang›çtan itibaren as›l iflverenin
iflçisi say›larak ifllem yap›lacakt›r. Yine
daha önce o iflyerinde çal›flt›r›lan iflçi
ile alt iflverenlik iliflkisi kurulmas› muvazaa say›lm›flt›r. Maddede yer alan
iflletmenin ve iflin gere¤i ile teknolojik
nedenlerle uzmanl›k gerektiren ifller
d›fl›nda as›l ifl bölünerek alt iflverenlere verilemez hükmü ile uzmanl›k geHakemsiz Yaz›lar
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rektirmeyen bir iflin alt iflverene b›rak›lmas› muvazaa olarak de¤erlendirilmifltir. (Mollamahmuto¤lu, 2004, 141-142)
IV. KAMU-ÖZEL SEKTÖR AYRIMI
AÇISINDAN ALT ‹fiVERENL‹K
‹L‹fiK‹S‹NDEK‹ SON DÜZENLEMELER :
5338 say›l› Kanun’un 18. maddesiyle
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 2. maddesine eklenen 8. ve 9. f›kralar flunlard›r:
"Kanuna veya kanunun verdi¤i yetkiye dayan›larak kurulan kamu kurum
ve kurulufllar› ile bunlar›n do¤rudan
veya dolayl› olarak sermayesinin en
az yüzde ellisine sahip olduklar› ortakl›klarda, 4734 say›l› Kamu ‹hale
Kanunu veya di¤er kanun hükümleri
çerçevesinde, hizmet al›m› amac›yla
yap›lan sözleflmeler gere¤ince, yüklenici arac›l›¤›yla çal›flt›r›lanlar, bu flekilde çal›flm›fl olmalar›na dayanarak;
a) Bu kurum, kurulufl ve ortakl›klara
ait kadro veya pozisyonlara atanmaya,
b) Bu kurum, kurulufl ve ortakl›klara
ait iflyerlerinin kadro veya pozisyonlar›nda çal›flanlar için toplu ifl sözleflmesi, personel kanunlar› veya ilgili
di¤er mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü malî haklar ile sosyal yard›mlardan yararlanmaya,
hak kazanamazlar.
Sekizinci f›krada belirtilen iflyerlerinde yükleniciler d›fl›nda kalan iflverenler taraf›ndan çal›flt›r›lanlar ile bu iflKas›m
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y e r l e r i n i n t â b i o l d u k l -a r lep
› iedemeyecekler
h a l e m e v ve kamu iflverenioldu¤u toplu ifl
z u a t › ç e r ç e v e s i n d e k e n- d ininntaraf
a m oldu¤u
v e h taraf
e
s a b › n a s ö z l e fl m e y a p a r a ksözleflmelerinden
ü s t l e n d i ¤ve
i personel mevzuaç›kça
i h a l e k o n u s u i fl t e d o ¤ r u dat›ndan
a n k eyararlanamayacaklar›
ndileri
ç a l › fl a n l a r d a a y n › h ü k ü mdüzenlenmifltir.
lere tâbidir.
Sekizinci f›krada belirtilen kurum, Yine, hizmet al›m sözleflmeleri çerçekurulufl veya ortakl›klar›n sermayesi- vesinde ya da geçici iflçi olarak kamu
ne kat›ld›klar› ortakl›klar›n kadro ve- kurumlar›nda iflçi alma ve ç›karma
ya pozisyonlar›nda çal›flan iflçilerin, yetkisi ile ilgili ve ayn› iflyerinde daha
ortak durumundaki kamu kurum, önce çal›flm›fl olanlar›n çal›flt›r›lmas›kurulufl veya ortakl›klar›n kadro veya na devam olunaca¤›na iliflkin hükümpozisyonlar›na atanma ya da bu ku- ler konulamayacakt›r. Sözleflmelerde
rum, kurulufl veya ortakl›klarda ge- yukar›da aç›kland›¤› nitelikte as›l iflveçerli olan malî haklar ile sosyal yar- renin eski iflçilerinin çal›flt›r›lmaya ded›mlardan yararlanma talepleri hak- vam edilemeyece¤i hüküm alt›na
k›nda da sekizinci f›kra hükümleri uy- al›nm›flsa da as›l iflverenin eski iflçilerigulan›r. Hizmet al›m›na dayanak tefl- nin haklar›n›n k›s›tlanmalar› suretiyle
kil edecek sözleflme ve flartnamelere; alt iflveren iflçisi olarak çal›flt›r›lmas›
a) ‹fle al›nacak kiflilerin belirlenmesi aç›kça muvazaa nedeni olarak hüve iflten ç›karma yetkisinin kamu ku- küm alt›na al›nm›flt›r.
rum, kurulufllar› ve ortakl›klar›na b›- 5538 say›l› yasayla eklenen bu iki f›kran›n madde gerekçesinde, "Kanuna
rak›lmas›,
b) Hizmet al›m sözleflmeleri çerçeve- veya kanunun verdi¤i yetkiye dayan›sinde ya da geçici iflçi olarak ayn› ifl larak kurulan kamu kurum ve kurulufllar› ile bunlar›n do¤rudan veya doyerinde daha önce çal›flm›fl olanlar›n
layl› olarak sermayesinin en az yüzde
çal›flt›r›lmas›na devam olunmas›,
ellisine sahip olduklar› ortakl›klarda,
yönünde hükümler konulamaz."
4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu veya
Madde metni de¤erlendirildi¤inde, di¤er kanun hükümleri çerçevesinde,
kamu kurum ve kurulufllar› ile bunla- hizmet al›mlar› sonucunda alt iflver›n do¤rudan veya dolayl› olarak ser- renler taraf›ndan istihdam edilenler;
mayesinin en az yüzde ellisinden faz- hizmet al›m›n› yapan kamu kurum ve
las›n›n bu kurulufllara ait oldu¤u or- kurulufllar› ile ortakl›klar›n›n, kendiletakl›klarda alt iflveren iflçilerinin kamu rinin as›l iflveren oldu¤unu iddia edekadrolar›na atanmas› mümkün olma- rek bu kurumlar›n asli kadrolar›na
yacak, kamu iflçileriyle ayn› haklar› ta- atanmay› talep etmekte veya bu ku-
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rumlarda uygulanmakta olan toplu ifl
sözleflmesi veya personel kanunundan yararland›r›lma talebinde bulunmaktad›rlar. Yap›lan düzenlemeyle,
kamu kurum ve kurulufllar› ile bunlar›n ortakl›klar›n›n, hizmet al›m› amac›yla sözleflme yapt›klar› alt iflverenler
veya iflverenler taraf›ndan istihdam
edilenlerin asli (gerçek) iflvereni olmad›¤› konusuna aç›kl›k getirilmektedir.” fleklinde ifadeye yer verilerek eklenen iki f›kran›n gerekçesi aç›klanm›flt›r.
V. SONUÇ :
5338 say›l› Kanun’un 18. maddesiyle
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 2. maddesine eklenen 8. ve 9. f›kralar› ile kamu kurum ve kurulufllar› lehine as›l iflveren alt iflveren iliflkisi aç›s›ndan
önemli düzenlemeler yap›lm›flt›r. Kamu kurum ve kurulufllar› ile bunlara
ba¤l› ortakl›klarda alt iflveren iflçilerinin kamu kadrolar›na atanmas›n›n
önüne geçilmifl, bunlar›n kamu iflçileriyle ayn› haklar› talep etmeleri ve kamu iflvereninin taraf oldu¤u taraf oldu¤u toplu ifl sözleflmelerinden ve
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personel mevzuat›ndan yararland›r›lmayacaklar› düzenlenmifltir. Ayr›ca
hizmet al›m sözleflmeleri çerçevesinde yada geçici iflçi olarak kamu kurumlar›nda iflçi alma ve ç›karma yetkisi ile ilgili ve ayn› iflyerinde daha önce çal›flm›fl olanlar çal›flt›r›lamayacaklard›r. Çal›flt›r›lmalar› aç›kça muvazaa
nedeni say›lm›flt›r. Bu düzenlemelerle
iflveren s›fat›ndaki kamu kurum ve
kurulufllar› iflveren yükümlülüklerinden alt iflverenlik sorumluluklar›ndan
özelikle maliyetleri azalt›c› yönde kurtulmaktad›rlar. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda kamu iflverenleri lehine yap›lan bu
düzenlememelerin kamu-özel sektör
ayr›m› gözetilmeksizin tüm iflçi ve iflverenleri kapsayacak flekilde yeniden
düzenlenmesi en uygun yol olarak
görünmektedir.
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